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Licitação [nº 812409]      

Lote [nº 1]   

 
LOTE [nº 2]   

Opções

Cliente MUNICIPIO DE PARNAMIRIM  / (1)  SEARH - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM RN 

Pregoeiro AROTIRENE ADRIADNO DE SENA LIMA MACHADO DOS SANTOS

Resumo da licitação Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada para a
execução dos serviços de terceirização de mão de obra, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e uniformes e execução
indireta, mediante o regime de empreitada por preço global, os quais deverão ser prestados nas dependências dos Órgãos que
compõem a Prefeitura de Parnamirim, conforme especificações discriminadas no Anexo I do Edital.

Edital 12/2020 Processo 20201533153

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnação até 2 dia(s)

Situação da licitação Disputa encerrada Data de publicação 22/04/2020

Início acolhimento de propostas 22/04/2020-14:00 Limite acolhimento de propostas 01/07/2020-08:00

Abertura das propostas 01/07/2020-08:00 Data e a hora da disputa 02/07/2020-10:00

Idioma da licitação Português Moeda da licitação (R$) Real

Abrangência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa Randômico

Opções

Resumo do lote Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de terceirização de mão
de obra, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e uniformes e execução indireta, mediante o regime de empreitada
por preço global, os quais deverão ser prestados nas dependências dos Órgãos que compõem a Prefeitura de Parnamirim,
conforme especificações discriminadas no lote 01, do Anexo I, do Edital.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Declarado vencedor Data e o horário 20/08/2020-14:48:36:513

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 0,01 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 0,01

CNPJ 02.773.312/0001-63

Fornecedor CONSTRUTORA SOLARES LTDA EPP

Telefone (84) 994047808

Nome contato NATHALLYE DAYANE VARELA ANDRADE

Arrematado R$ 14.999.000,00 Negociado R$  14.998.958,40

Justificativa Os documentos de habilitação e a respectiva proposta encontram-se de acordo com as especificações editalícias.

Opções

Resumo do lote Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de terceirização de mão
de obra, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e uniformes e execução indireta, mediante o regime de empreitada
por preço global, os quais deverão ser prestados nas dependências dos Órgãos que compõem a Prefeitura de Parnamirim,
conforme especificações discriminadas no lote 02, do Anexo I, do Edital.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Declarado vencedor Data e o horário 24/11/2020-17:58:58:490

MUNICIPIO DE PARNAMIRIM

  

Sala de disputa Criar licitação Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair

MUNICIPIO DE PARNAMIRIM  
UOR: [nº1] SEARH - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM RN - Fim contrato: 25/05/2021 
[JC865140] AROTIRENE ADRIADNO DE SENA LIMA MACHADO DOS SANTOS  
apoio pregoeiro - Fim representação: 31/12/2020

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria      

Licitações

Situação do lote [3] da licitação [812409] alterada com sucesso.

Situação do lote [2] da licitação [812409] alterada com sucesso.
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LOTE [nº 3]   

 

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 0,01 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 0,01

CNPJ 02.567.270/0001-04

Fornecedor CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIREL

Telefone (84) 22267276

Nome contato JONAS ALVES DA SILVA

Arrematado R$  18.550.000,00 Negociado R$  18.549.999,00

Justificativa Os documentos de habilitação e a respectiva proposta encontram-se de acordo com as especificações editalícias.

Opções

Resumo do lote Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de terceirização de mão
de obra, com fornecimento de ferramentas/equipamentos e uniformes e execução indireta, mediante o regime de empreitada
por preço global, os quais deverão ser prestados nas dependências dos Órgãos que compõem a Prefeitura de Parnamirim,
conforme especificações discriminadas no lote 03, do Anexo I, do Edital.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Declarado vencedor Data e o horário 24/11/2020-18:02:22:885

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 0,01 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 0,01

CNPJ 05.025.180/0001-80

Fornecedor PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Telefone (71) 32423875

Nome contato ANGELA THAIS CERQUEIRA BORGES DA CONCEICAO

Arrematado R$  5.913.999,99 Negociado R$  5.913.800,04

Justificativa Os documentos de habilitação e a respectiva proposta encontram-se de acordo com as especificações editalícias.
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