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
04/05/2020 cpf. 413.822.688-58

2.2 cotação de preços

01.501.125/0004-00

Prefeitura de são Joaquim da Barra
2372/2020
art 24, inc II da lei federal nº 8666/93
dispensa
menor preço
não se aplica
2372/2020
RA PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
01.501.125/0004-00
aquisicao de material para ligações de oxigenio provisorio para atender o centro de isolamento e triagem (corona virus) instalado no centro de convivencia do idoso conforme o decreto nº 1229/2020 (covid19) e conforme o orcamento nº 985. o pagamento será efetuado atraves da ficha 430 e no codigo aplic 312.001

Aline Leoni
ficha 430 - codigo aplicacao 312.001
imedita
R$ 1.506,42
não se aplica
não se aplica
unidade destinatária: saude

tubo cobre 15 mm 1/2 clas A-R$ 27,00-total R$1350,00 meio-email

luva 600BB 15 (1/2) R$2,30-total R$34,51
TE 611 BB 15-R$3,40-total R$68,00
cotovelo 607 BB 15x90 R$2,69-total R$53,91
cotação de preços

17.899.835/0001-28

eluma cobre TEE 15mm ss 611-R$8,00-total R$160,00 meio-email

eluma cobra joelho 15x90 ss 607-R$4,00-R$80,00
eluma cobre luva 15MM SS 600-R$3,00-total R$45,00

eluma cobre tubo 15MM-R$23,00-total R$1150,00

cotação de preços

57.821.522/0001-71

pc TE cobre 611 15mmx15mmx15mm ss elum-R$3,35-totalR$67,00

pc cotovelo cobre 607 15mmx90 ss eluma-R$8,89-totalR$77,80

pc luva cobre 15mm ss eluma-R$2,70-total R$40,50
tubo cobre 15mm ss 5mts-classe a eluma-R$151,20-totalR$1512,00

meio-email

local prestação/alocação: hospital de campanha

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)
2.8 nota de empenho (cópia)
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
nota
de
liquidação
(cópia)
3.11
número
valor
4 observações gerais
caso necessário alguma especificação, utilize esse campo

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
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

