Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de impotância internacional decorrente do coronavirus, conforme citado abaixo:
§1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus.
§2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta lei serão imediatamente disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações prevista no § 3º do art. 8º da Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

Nº PROCESSO
017.1792.2020.0000999-44

Nº DO CONTRATO

CONTRATO

17.004.00050/2020

BRASCOM DO NORDESTE IND E
COM LTDA

CNPJ

OBJETO

VALOR

PRAZO

34.347.112/0001-35

DETERGENTE, lava louça, concentrado, biodegradavel, com no
minimo 11%. Embalagem plastica concentrado 500ml

R$134,40

7 DIAS

01.649.999/0001-67

PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensões mininma
21cm de (largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm
(comprimento), com variação de até -2%, 100% fibra celulosicas,
não reciclado, na cor branca, sem odor. Embalagem contendo
100 folhas

R$5.915,00

7 DIAS

R$496,80

7 DIAS

17.004.00054/2020

IMPERATRIZ COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

017.1792.2020.0001020-82

17.004.00051/2020

J C N COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

22.652.688/0001-27

SABONETE, liquido, fragancia erva doce ou maça verde ou floral,
para limpeza das mãos, pronto para uso, aparencia perolada
cremosa, livre de residuos, PH entre 6,5 e 7,5 (neuto) adicionada
em recipiente plastico de 1 litro.

017.1792.2020.0001039-92

17.004.00061/2020

JSA MULTIMARCAS LTDA

29.130.483/0001-20

LUVA, de segurança, em latex natural, tamanho M, não inferior a
30cm de comprimento, antiderrapante, cor amarela

R$150,00

7 DIAS

00.101.796/0001-79

PAINEL, em acrilico, tipo barreira de proteção salivar, 4mm de
espessura, para instalação em mesa de trabalho. Toda a peça
deverá ser confeccionada em acrilico cristal transparente e
polimento em todas as bordas. Domensões da face 600mm de
altura x 600mm de largura.

R$2.170,00

10 DIAS

30.294.882/0001-06

TAPETE, sanitizante, anti-derrapante, com alta capacidade de
absorção, 100% pvc, composto de fios de vinil entrelaçados,
fundido em base solida de vinil, espessura 17mm, dimensoes
0,80m x 0,60m, bordas elevadas de 5 cm de largura, com
variação de + / - 10%, cor em tonalidade escura.

R$1.020,72

7 DIAS

01.987.948/0001-45

TAPETE, retenção de umidade, para uso combinado em nylon
40% e pvc 60% com capacidade de retenção de até 80% de
umidade e 20% de areia, espessura de aproximadamente 5cm,
cor em tonalidade escura.

R$879,20

7 DIAS

14.929.894/0001-03

TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de não contato, com
sensor de infravermelho. Para aferição de temperatura a
distância, sem necessida de contato direto com a pele da testa;
de medição instantanea; com faixa de medição da temperatura
corporal de 35 a 42° C, com dsplay digital informando a
temperatura aferida.

R$480,16

7 DIAS

18.641.075/0001-17

FITA, para demarcação de piso, adesiva, cor vermelho,
dimensões 30m x 50mm. Embalagem: rolo com 30m, com dados
de identificação do produto. Atender a(s) norma (s) ABNT
vigente(s).

R$96,00

7 DIAS

017.1792.2020.0001024-14

017.1792.2020.0001007-13

017.1792.2020.0001028-30

017.1792.2020.0001050-06

017.1792.2020.0001009-77

017.1792.2020.0000997-82

17.004.00053/2020

JUAREZ FRACA CARDOSO

17.004.00056/2020

SUPRA DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

17.004.00059/2020

ACJ SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO EIRELI

17.004.00052/2020

PROTESE VIDA COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI ME

17.004.00047/2020

LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E
SERVIÇOS LTDA

Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de impotância internacional decorrente do coronavirus, conforme citado abaixo:
§1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus.
§2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta lei serão imediatamente disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações prevista no § 3º do art. 8º da Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

Nº PROCESSO

Nº DO CONTRATO

CONTRATO

CNPJ

OBJETO

VALOR

PRAZO

017.1792.2020.0000998-63

17.004.00048/2020

RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA

13.372.912/0001-36

FITA, para piso, adesiva, cor amarelo, dimensões 30m x
50mm.Embalagem: rolo com 30m, com dados de identificação
do produto. Atender a(s) norma (s) ABNT vigente(s).

R$93,44

7 DIAS

17.004.00057/2020

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO
DE MATERIAIS ELETRICOS E
SERVIÇOS LTDA

30.508.137/0001-12

PULVERIZADOR costal, tanque plastico de alta resistencia,
conformação anatomica, capacidade util do tamque minima de
20 litros, dimensoes 480 x 170 x 540 mm, alcance com
pulverizaçoes de 1m.

R$246,04

7 DIAS

R$2.047,98

7 DIAS

017.1792.2020.0001029-11

017.1792.2020.0000941-28

17.004.00063/2020

NADIA CORREIA ALMEIDA

10.275.216/0001-13

TOTEM, tipo dispenser para alcool em gel para prevenção ao
COVID-19, com sistema de acionamento atraves de pedal
articulado, em estrutura metálica, com fechamento, face única,
em chapa de poliestireno de 2 mm personalizada, para dispenser
de alcool em gel para 1 ate 5 litros. Dimenões: 40 x 1,40cm,
personalizada com logomarca da unidade, impressão digital 4x0,
acompanha frasco de alcool em gel sem gel.

017.1790.2020.0000924-65

17.004.00017/2020

CENTRO DE IMAGEM
DIAGNOSTICOS S/A

42.771.949/0056-09

Contratação de empresa para realização de testes de COVID-19Sorologia IgG e IgM.

R$16.000,00

60 DIAS

017.1790.2020.0000749-98

17.004.00013/2020

LABCHECAP - LABORATÓRIOS DE
ANÁLISE CLÍNICAS LTDA

13.403.479/0001-20

Contratação de empresa para realização de testes de COVID-19
- RT-PCR, SOROLOGIA E TESTE RÁPIDO

R$9.930,24

30 DIAS

