1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
2.1

Nome do ente público ou entidade do terceiro setor
Número do Processo de Contratação ou Aquisição
Fundamento Legal
Modalidade
Critério
Termo de Referência e Edital (fornecer a numeração e cópia dos documentos)
Número do Contrato ou Ordem de Serviço (fornecer a numeração e cópia dos documentos)
Nome do Contratado
Número de Inscrição do CNPJ do Contratado
Objeto do Contrato ou da aquisição com detalhamento (justificação e destinação)
Identificação do Gestor (fiscal para verificação da correta execução do objeto)
Ficha de Despesa e Código de Aplicação
Prazo do Contrato ou da aquisição
Valor do Contrato ou da Aquisição
Data do Contrato ou da Aquisição
Datas das Publicações (especificar: Ex: Edital, abertura, homologação, etc)
Dispensa Licitação (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)
termo de requisição
31/03/2020 cpf. 744.664.708-63

2.2 cotação de preços

20.263.037/0001-10

Prefeitura de são Joaquim da Barra
PC 1932/2020
art 24, inc II da lei federal nº 8666/93
compra direta
menor preço
não se aplica
PC 1932/2020
Elaine cristina tavares carvalho
20.263.037/0001-10
aquisicao de alcool gel para servidores do paço municipal higienizar as maos durante o trabalho

Lorival Furlan
ficha 38- CA 110-000
imedita
R$ 1.612,50
não se aplica
não se aplica
unidade destinatária: administracaolocal prestação/alocação:paço municipal

balde alcool gel 70% 15 kg-R$322,50=total R$1612,50 meio-email

higienizacao das maos dos servidores do paço municipal

meio-email
meio-email
cotação de preços

05.703.597/0001-54

balde alcool gel 70% 15 kg-R$360,00=total R$1800,00 meio-email

cotação de preços

18.596.892/0001-09

balde alcool gel 70% 15kg-R$ 450,00=R$2.250,00 meio-email

cpf autoridade
cnpjs
cnpjs

data autorização
valores (por item e total)
valores (por item e total)

2.3 abertura
2.4 proponentes
proponentes

fonte do recurso
meio (eletrônico, físico etc.)
meio (eletrônico, físico etc.)

valor máximo estimado
data
data

cnpjs
valores (por item e total)
cpf (pregoeiro/presidente)
cpf
cnpj vencedor
valor
cnpj contratante
valor (por item e total)
número
valor
número
valor
Licitação/Pregão-e (Aplicar, no que couber, às entidades do terceiro setor)
3.1 termo de requisição
data
cpf autoridade
3.2 cotação de preços
cnpjs consultados
valores apresentados (por item e total)
cotação de preços
cnpjs consultados
valores apresentados (por item e total)
cotação de preços
cnpjs consultados
valores apresentados (por item e total)
3.3 abertura
cpf autoridade
data autorização
3.4 proponentes
cnpjs
valores
proponentes
cnpjs
valores
proponentes
cnpjs
valores
3.5 comisssão julgadora
cpf (pregoeiro,/presidente) cpf
3.6 habilitação
cnpj habilitantes
data apresent. docs.
3.7 julgamento
cnpj vencedor
valor
3.8 julgamento pregão-e
cnpjs
valor lances
3.9 assinatura contrato
cnpj contratante
valor (por item e total)
3.10 nota de empenho (cópia)
número
valor
3.11 nota de liquidação (cópia)
número
valor
4 observações gerais
caso necessário alguma especificação, utilize esse campo

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

proponentes
comisssão julgadora
julgamento
assinatura contrato
nota de empenho (cópia)
nota de liquidação (cópia)

meio (eletrônico, físico etc.)
cpf
critério julgamento
data
data
data

data
cpf
data

unidade destinatária
meio (eletrônico, telef. etc.)
meio (eletrônico, telef. etc.)
meio (eletrônico, telef. etc.)
fonte do recurso
meio (eletrônico, físico etc.)
meio (eletrônico, físico etc.)
meio (eletrônico, físico etc.)
cpf
resultado habilitado
critério julgamento
valor lance vencedor
data
data
data

local prestação/alocação

data de pagamento
data de pagamento

valor máximo estimado
data
data
data
cpf
resultado não-habilitado
data

data de pagamento
data de pagamento

