1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

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)

Prefeitura de São Joaquim da Bara
1798/2020
Art. 24, IV da Lei Federal n.º 8666/93
Dispensa de Licitação n.º 018/2020
menor preço
não se aplica
Art. 62 “caput”
Medprime Medicamentos Eireli
31.662.268/0001-12
Aquisição emergencial de 20.000 comprimidos ivermectina 6mg para uso no tratamento de pacientes acometidos pelo COVID-19
Aline Lioni (Chefe do Departamento de Saúde)
Ficha: 431 - Código de aplicação: 312.002
imediata
R$
19.600,00
07/07/2020

Ratificação: 10/07/2020
Dispensa Licitação (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)
data: 03/07/2020
cpf autoridade: 413.822.688-58
cnpj: 31.662.268/0001-12
valores apresentados (por item = R$0,98 e total R$ 19.600,00)
cotação de preços
cnpj: 12.889.035/0001-02
valores apresentados (por item = R$2,69 e total R$ 53.800,00)
cnpj: 05.159.591/0001-68
valores apresentados (por item = R$3,20 e total R$ 64.000,00)
2.3 abertura
cpf autoridade: 066.607.268.02
data autorização: 07/07/2020
2.4 proponentes
cnpjs: não se aplica
valores (por item e total) não se aplica
proponentes
cnpjs
valores (por item e total)
proponentes
cnpjs
valores (por item e total)
2.5 comisssão julgadora
cpf (presidente): 149.482.118-42
cpf : 081.380.428-00
2.6 julgamento
cnpj vencedor: 31.662.268/0001-12
valor: R$19.600,00
2.7 assinatura contrato
cnpj contratante:59.851.543/0001-65
valores (por item = R$0,98 e total R$ 19.600,00)
2.8 nota de empenho (cópia)
número: 6672/2020
valor: R$19.600,00
2.9 nota de liquidação (cópia)
número: a confirmar
valor: a confirmar
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

2.1 termo de requisição
2.2 cotação de preços

unidade destinatária: Saúde
local prestação/alocação: Departamento de Saúde
meio: e-mail
meio: e-mail
meio: e-mail
fonte do recurso: Estadual
valor máximo estimado: R$ 19.600,00
meio (eletrônico, físico etc.) não se aplica
data: não se aplica
meio (eletrônico, físico etc.)
data
meio (eletrônico, físico etc.)
data
cpf: 296.164.998-66
cpf
critério julgamento: menor preço
data: 07/07/2020
data: 07/07/2020
data: 07/07/2020
data de pagamento: a confirmar
data: a confirmar
data de pagamento: a confirmar
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

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

data de pagamento
data de pagamento

