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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
08/05/2020 cpf. 413.822.688-58

2.2 cotação de preços

59.096.412/0001-10

interruptor pera-R$5,00-total R$75,00

Prefeitura de são Joaquim da Barra
2452/2020
art 24, inc II da lei federal nº 8666/93
dispensa
menor preço
não se aplica
2452/2020
ELETRO MAGNO LTDA
59.096.412/0001-10
aquisicao de material para utilizar nas instalacoes das campainhas de chamadas que irão nos 20 leitos do hospital de campanha que serão instalado no centro de convivencia do idoso pela pandemia COVID19

Aline Leoni
ficha 430 - cod aplicacao : 312.001
imedita
R$ 518,90
não se aplica
não se aplica
unidade destinatária: saude
meio- in loco

fio parelelo 2x1,0-R$1,30-total R$260,00
campainhas tipo cigarra-R$19,50-total R$58,50
canaleta com cola-R$6,50-total-R$97,50
juncao canaleta-R$1,00-total-R$5,00
fita isolante 33+20metros-R$22,90-total-R$22,90

cotação de preços

01.501.125/0004-00

inter meio cordao camp 2532 cz alumbra-R$9,88-R$148,21
cabo paralelo 2x1,00mm branco/fios e cabos-R$1,43-total R$287,34

campainha cigarra externa biv ref 126 perlex-R$15,00-R$45,00
canaleta DXN10031 comum 13x07x2000mm br c/fita-R$15,00-totalR$105,00

mata junta 6222 20x10 cotov ext (2pc)-R$5,00-total R$13,79

fita isolante 20 mts 33+3m/3m fitas-R$1,00-R$24,90

meio-email

local prestação/alocação: hospital de campanha

cotação de preços

08.344.261/0001-30

campainha cigarra ext/int/arr-R$10,30-R$30,90 meio-email
canaleta 20x10 2m br c/fita ilumi-R$15,00-total R$75,00

fio paral 2 x 1,00-R$1,38-total R$276,00
fita isolante sctoch 33+ s/cx-R$18,90-total R$18,90
inter.pera pulsador meio fio-R$9,00-total R$135,00

mata junta prime 20x12 cm-R$1,87-total R$18,70

2.3 abertura
2.4 proponentes

cpf autoridade
data autorização
cnpjs
valores (por item e total)
proponentes
cnpjs
valores (por item e total)
proponentes
cnpjs
valores (por item e total)
2.5 comisssão julgadora
cpf (pregoeiro/presidente)
cpf
2.6 julgamento
cnpj vencedor
valor
2.7 assinatura contrato
cnpj contratante
valor (por item e total)
nota
de
empenho
(cópia)
2.8
número
valor
2.9 nota de liquidação (cópia)
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

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

valor máximo estimado
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

local prestação/alocação

data de pagamento
data de pagamento

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

data de pagamento

3.11 nota de liquidação (cópia)
4 observações gerais

número
valor
caso necessário alguma especificação, utilize esse campo

data

data de pagamento

