Prefeitura Municipal de Dois Riachos
Contratos
Nº Licitação

Nº Contrato

Nº Processo

TP-001/201 001.0908.00 0528099.20
8

1.2018

Valor

D. Assinatura

D. Início

599.700,69

09/08/2018

09/08/2018

18

D. Termino

Objeto

Vigência

09/02/2018 Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia
Civil, para a execução de obras e serviços de Construção de

180 (CENTO E OITENTA)
DIAS

Unidade Básica de Saúde, Tipo I, que será edificada no Sitio
Jurema, S/nº, Zona Rural do Município de Dois Riachos/AL,
para atender ao CONVENIO FNS/SISMOB Nº
11415.7030001/18-002 do Fundo Nacional de Saúde, conforme
descriminação constante no projeto básico
PP-002/201 001.3005.00 0419009.20
8

2.2018

80.000,00

06/06/2018

06/06/2018

18

06/06/2019 Aquisição de Unidade Móvel (Ambulância), tipo A, destinados

12 (doze) meses

ao Transporte por condição de caráter temporário ou
permanente, em decúbito horizontal, de pacientes que não
apresentem risco de vida, para remoção simples e de caráter
efetivo, conforme classificação estabelecida pela Portaria nº
2.048/GM/MS/2002 e observadas as condições descriminadas
nos TERMOS DE COMPROMISSOS Nº
27025.017122/3230-1104 firmado com esta municipalidade,
através do Fundo Nacional de Saúde - FNS, conforme
especificações e quantidades estabelecidos no Edital do
Pregão Presencial 002/2018 e na proposta nele vencedora, os
quais integram este instrumento, independente de transcrição.

PP-002/201 002.3005.00 0419009.20
8

2.2018

18

80.000,00

06/06/2018

06/06/2018

06/06/2019 Aquisição de Unidade Móvel (Ambulância), tipo A, destinados

12 (doze) meses

ao Transporte por condição de caráter temporário ou
permanente, em decúbito horizontal, de pacientes que não
apresentem risco de vida, para remoção simples e de caráter
efetivo, conforme classificação estabelecida pela Portaria nº
2.048/GM/MS/2002 e observadas as condições descriminadas
nos TERMOS DE COMPROMISSOS Nº
27025.017122/7113-5487 firmado com esta municipalidade,
através do Fundo Nacional de Saúde - FNS, conforme
especificações e quantidades estabelecidos no Edital do
Pregão Presencial 002/2018 e na proposta nele vencedora, os
quais integram este instrumento, independente de transcrição
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TP-003/201 001.170119. 1207005.20
8

003.2018

409.221,27

17/01/2019

17/01/2019

18

17/06/2019 Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia
Civil, para a execução dos serviços de Implantação de

150 (CENTO E
CINQUENTA) DIAS

Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município de Dois
Riachos, do Estado de Alagoas, conforme TERMO DE
PROPOSTA Nº 083131/2013/SICONV/FUNASA, conforme
descriminação constante no projeto básico
TP-002/201 001.070119. 1031006.20
8

002.2018

315.532,59

07/01/2019

07/01/2019

18

07/04/2019 Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia

90 (NOVENTA) DIAS

Civil, para a execução de obras e serviços de pavimentação de
ruas localizadas no Município de Dois Riachos/AL, conforme
TERMO DE COMPROMISSO Nº 5.144.00/2017/CODEVASF,
com o fornecimento de mão de obra e materiais necessários à
completa e perfeita implantação de todos os elementos
definidos, conforme descriminação constante no projeto básico

PP-005/201 2106.005.20 0430019.20
8

18.001

45.000,00

21/06/2018

21/06/2018

18

21/06/2019 Aquisição de veículo, do tipo passeio, para o transporte de

12 (doze) meses

equipes para serviço da unidade assitênciada, provenientes de
emenda parlamentar, destinados a estruturação do centro de
saúde santa lúcia e unidade de saúde da família do povoado
pai mané, visando o fortalecimento de programas estratégicos
e a qualificação da assistência pautada na política nacional de
humanização do SUS, conforme especificações e quantidades
estabelecidos no Edital do Pregão Presencial 005/2018 e na
proposta nele vencedora

PP-005/201 2106.005.20 0430019.20
8

18.002

18

255.000,00

21/06/2018

21/06/2018

21/06/2019 Aquisição de veículo, do tipo pick-up, para serviço da unidade

12 (doze) meses

assitênciada, provenientes de emenda parlamentar, destinados
a estruturação do centro de saúde santa lúcia e unidade de
saúde da família do povoado pai mané, visando o
fortalecimento de programas estratégicos e a qualificação da
assistência pautada na política nacional de humanização do
SUS, conforme especificações e quantidades estabelecidos no
Edital do Pregão Presencial 005/2018 e na proposta nele
vencedora
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PP-007/201 001.3107.00 0525006.20
8

7.2018

113.400,00

31/07/2018

31/07/2018

18

31/07/2019 Aquisição de Patrulha Mecanizada (TRATOR AGRÍCOLA E

12 (doze) meses

GRADE ARADOURA) destinados a utilização dos serviços de
inspeção no âmbito do Município de Dois Riachos/AL,
conforme classificação estabelecida pelo CONVENIO/SICONV
Nº 024347/2017 e observadas as condições contidas do
CONTRATO DE REPASSE Nº 852062/2017/MAPA/CAIXA,
firmado com este município, através do ministério da
agricultura, pecuária e abastecimento, conforme especificações
e quantidades estabelecidos no Edital do Pregão Presencial
007/2018 e na proposta nele vencedora

PP-008/201 001.2908.00 0719002.20
8

8.2018

58.500,00

29/08/2018

29/08/2018

18

29/08/2019 Aquisição de Veículo Utilitário destinado a utilização dos

12 (doze) meses

serviços de inspeção no âmbito do Município de Dois
Riachos/AL, conforme classificação estabelecida pelo
CONVENIO/SICONV Nº 024347/2017 e observadas as
condições contidas do CONTRATO DE REPASSE Nº
852062/2017/MAPA/CAIXA, firmado com este município,
através do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento,
conforme especificações e quantidades estabelecidos no Edital
do Pregão Presencial 008/2018 e na proposta nele vencedora

TP-001/201 001.030419. 0204006.20
9

001.2019

867.378,09

03/04/2019

03/04/2019

19

03/10/2019 Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia

180 (cento e oitenta) dias

Civil, para a execução de obras e serviços de Reforma e
Ampliação da Praça Central localizada no Município de Dois
Riachos, do Estado de Alagoas, conforme CONTRATO DE
REPASSE Nº 1045.939-04/2017/MTURCAIXA, conforme
descriminação constante no projeto básico

TP-001/201 002.030419. 0204006.20
9

001.2019

19

1.120.123,78

03/04/2019

03/04/2019

03/10/2019 Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia

180 (cento e oitenta) dias

Civil, para a execução de obras e serviços de Reforma e
Ampliação da Praça Central localizada no Município de Dois
Riachos, do Estado de Alagoas, conforme CONTRATO DE
REPASSE Nº 1040.102-02/2017/MTURCAIXA, conforme
descriminação constante no projeto básico
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TP-002/201 001.140619. 0509009.20
9

002.2019

369.987,27

14/06/2019

14/06/2019

19

14/12/2019 Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia

180 (cento e oitenta) dias

Civil, para a execução de obras de ESTRUTURAÇÃO DA
REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL/CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) no
Município de Dois Riachos/AL, conforme CONTRATO DE
REPASSE Nº 862023/2017/MDS/CAIXA, conforme
descriminação constante no projeto básico

009/2019

001.050619. 0218010.20
009/2019

214.900,00

05/06/2019

05/06/2019

19

05/06/2020 Contratação de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total

12 (doze) meses

dos itens registrados na ata de registro de preços n°
009/2019/PP para prestação de serviços continuo e fracionado
de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para
is veículos da frota municipal, com reposição ou fornecimento
de do peças para atender a demanda de todos os setores que
vinculam a gestão administrativa do município de dois riachos.

009/2019

002.050619. 0218010.20
009/2019

19

135.450,00

05/06/2019

05/06/2019

05/06/2020 Contratação de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total

12 (doze) meses

dos itens registrados na ata de registro de preços n°
009/2019/PP para prestação de serviços continuo e fracionado
de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para
is veículos da frota municipal, com reposição ou fornecimento
de do peças para atender a demanda de todos os setores que
vinculam a gestão administrativa do município de dois riachos.
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