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Licitação [nº 980206]      

[1 à 10] [11 à 15]

Lote [nº 11]   

Lote [nº 12]   

Opções

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

Pregoeiro ARTUR AURELIO FIGUEREDO DA SILVA

Resumo da licitação Registro de preços – menor preço por item, para eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis pelo
período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do
Município de Parnamirim-RN, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes neste Termo de Referência.

Edital 42/2022 Processo 18.087/2022

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço

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

Situação da licitação Homologada Data de publicação 27/12/2022

Início acolhimento de propostas 27/12/2022-12:00 Limite acolhimento de propostas 10/01/2023-08:00

Abertura das propostas 10/01/2023-08:00 Data e a hora da disputa 10/01/2023-10:00

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 Chá de gengibre c/limão, embalagem c/10 saquinhos, prazo mínimo validade de 1 ano, a partir da data do recebimento.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

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

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 26/01/2023-14:24:05:558

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

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

CNPJ 24.114.994/0001-35

Fornecedor vencedor RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone (84) 987954416

Nome contato MONIQUE SANDRELLY DE OLIVEIRA REGO

Arrematado R$ 12.400,00 Contratado R$  12.394,14

Justificativa Considerando o envio de toda documentação de habilitação enviada por e-mail em conformidade com as exigências do Edital,
assim como o envio de proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura a proposta foi classificada e a licitante
habilitada. Assim, declarada vencedora do Item 11.

Opções

Resumo do lote Chá de maçã com canela, embalagem c/ 10 saquinhos, prazo mínimo validade 1 ano, a partir da data do recebimento.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

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

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 26/01/2023-14:24:15:738

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

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

CNPJ 24.114.994/0001-35

Consultar ata

Consultar lotes

Gerenciar ata registro preço

Listar alterações

Listar anexos propostas

Listar documentos

Listar mensagens

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: 25/05/2023
[JF502380] ARTUR AURELIO FIGUEREDO DA SILVA
apoio pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria      

Licitações
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Lote [nº 13]   

Lote [nº 14]   

Lote [nº 15]   

Fornecedor vencedor RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone (84) 987954416

Nome contato MONIQUE SANDRELLY DE OLIVEIRA REGO

Arrematado R$ 12.500,00 Contratado R$  12.491,36

Justificativa Considerando o envio de toda documentação de habilitação enviada por e-mail em conformidade com as exigências do Edital,
assim como o envio de proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura a proposta foi classificada e a licitante
habilitada. Assim, declarada vencedora do Item 12.

Opções

Resumo do lote Chá de Erva doce, embalagem c/ 10 saquinhos, prazo mínimo validade 1 ano, a partir da data do recebimento.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

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

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 26/01/2023-14:24:25:929

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

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

CNPJ 24.114.994/0001-35

Fornecedor vencedor RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone (84) 987954416

Nome contato MONIQUE SANDRELLY DE OLIVEIRA REGO

Arrematado R$ 10.000,00 Contratado R$  9.985,80

Justificativa Considerando o envio de toda documentação de habilitação enviada por e-mail em conformidade com as exigências do Edital,
assim como o envio de proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura a proposta foi classificada e a licitante
habilitada. Assim, declarada vencedora do Item 13.

Opções

Resumo do lote Chá verde, embalagem c/ 10 saquinhos, prazo mínimo validade 1 ano, a partir da data do recebimento.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

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

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 26/01/2023-14:24:35:006

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

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

CNPJ 24.114.994/0001-35

Fornecedor vencedor RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone (84) 987954416

Nome contato MONIQUE SANDRELLY DE OLIVEIRA REGO

Arrematado R$ 11.600,00 Contratado R$  11.599,30

Justificativa Considerando o envio de toda documentação de habilitação enviada por e-mail em conformidade com as exigências do Edital,
assim como o envio de proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura a proposta foi classificada e a licitante
habilitada. Assim, declarada vencedora do Item 14.

Opções

Resumo do lote Chá de hibisco, embalagem c/ 10 saquinhos, prazo mínimo validade 1 ano, a partir da data do recebimento.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

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

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 26/01/2023-14:24:42:817

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

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

CNPJ 24.114.994/0001-35

Fornecedor vencedor RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone (84) 987954416
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Nome contato MONIQUE SANDRELLY DE OLIVEIRA REGO

Arrematado R$ 9.728,90
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Licitação [nº 980206]      

[1 à 10] [11 à 15]

Lote [nº 11]   

Lote [nº 12]   

Opções

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

Pregoeiro ARTUR AURELIO FIGUEREDO DA SILVA

Resumo da licitação Registro de preços – menor preço por item, para eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis pelo
período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do
Município de Parnamirim-RN, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes neste Termo de Referência.

Edital 42/2022 Processo 18.087/2022

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço

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

Situação da licitação Homologada Data de publicação 27/12/2022

Início acolhimento de propostas 27/12/2022-12:00 Limite acolhimento de propostas 10/01/2023-08:00

Abertura das propostas 10/01/2023-08:00 Data e a hora da disputa 10/01/2023-10:00

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 Chá de gengibre c/limão, embalagem c/10 saquinhos, prazo mínimo validade de 1 ano, a partir da data do recebimento.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

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

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 26/01/2023-14:24:05:558

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

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

CNPJ 24.114.994/0001-35

Fornecedor vencedor RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone (84) 987954416

Nome contato MONIQUE SANDRELLY DE OLIVEIRA REGO

Arrematado R$ 12.400,00 Contratado R$  12.394,14

Justificativa Considerando o envio de toda documentação de habilitação enviada por e-mail em conformidade com as exigências do Edital,
assim como o envio de proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura a proposta foi classificada e a licitante
habilitada. Assim, declarada vencedora do Item 11.

Opções

Resumo do lote Chá de maçã com canela, embalagem c/ 10 saquinhos, prazo mínimo validade 1 ano, a partir da data do recebimento.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

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

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 26/01/2023-14:24:15:738

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

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

CNPJ 24.114.994/0001-35

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: 25/05/2023
[JF502380] ARTUR AURELIO FIGUEREDO DA SILVA
apoio pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria      

Licitações
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Lote [nº 13]   

Lote [nº 14]   

Lote [nº 15]   

Fornecedor vencedor RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone (84) 987954416

Nome contato MONIQUE SANDRELLY DE OLIVEIRA REGO

Arrematado R$ 12.500,00 Contratado R$  12.491,36

Justificativa Considerando o envio de toda documentação de habilitação enviada por e-mail em conformidade com as exigências do Edital,
assim como o envio de proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura a proposta foi classificada e a licitante
habilitada. Assim, declarada vencedora do Item 12.

Opções

Resumo do lote Chá de Erva doce, embalagem c/ 10 saquinhos, prazo mínimo validade 1 ano, a partir da data do recebimento.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

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

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 26/01/2023-14:24:25:929

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

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

CNPJ 24.114.994/0001-35

Fornecedor vencedor RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone (84) 987954416

Nome contato MONIQUE SANDRELLY DE OLIVEIRA REGO

Arrematado R$ 10.000,00 Contratado R$  9.985,80

Justificativa Considerando o envio de toda documentação de habilitação enviada por e-mail em conformidade com as exigências do Edital,
assim como o envio de proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura a proposta foi classificada e a licitante
habilitada. Assim, declarada vencedora do Item 13.

Opções

Resumo do lote Chá verde, embalagem c/ 10 saquinhos, prazo mínimo validade 1 ano, a partir da data do recebimento.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

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

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 26/01/2023-14:24:35:006

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

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

CNPJ 24.114.994/0001-35

Fornecedor vencedor RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone (84) 987954416

Nome contato MONIQUE SANDRELLY DE OLIVEIRA REGO

Arrematado R$ 11.600,00 Contratado R$  11.599,30

Justificativa Considerando o envio de toda documentação de habilitação enviada por e-mail em conformidade com as exigências do Edital,
assim como o envio de proposta final ajustada, dentro do valor orçado pela Prefeitura a proposta foi classificada e a licitante
habilitada. Assim, declarada vencedora do Item 14.

Opções

Resumo do lote Chá de hibisco, embalagem c/ 10 saquinhos, prazo mínimo validade 1 ano, a partir da data do recebimento.

Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP 

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

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 26/01/2023-14:24:42:817

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

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

CNPJ 24.114.994/0001-35

Fornecedor vencedor RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone (84) 987954416
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Nome contato MONIQUE SANDRELLY DE OLIVEIRA REGO

Arrematado R$ 9.728,90
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