Prefeitura Municipal de Dois Riachos
Licitações
Descrição

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

Nº Processo

D. Licitação

1209010.2019

14/01/2020 14:00

Objeto

Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia Civil, para
a pavimentação de diversas ruas do Município de Dois Riachos/AL, com o
fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e
perfeita implantação de todos os elementos definidos, obedecendo às
normas técnicas pertinentes e todas as atividades que para tanto se
façam necessárias, conforme descriminação constante no projeto básico

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

1212015.2019

20/02/2020 10:00

Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia Civil, para
a execução de obras e serviços de reformas do Mercado Público
Municipal do Município de Dois Riachos/AL, conforme CONTRATO DE
REPASSE Nº 871212/2018/MDS/CAIXA, com o fornecimento de mão de
obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos
os elementos definidos, obedecendo às normas técnicas pertinentes e
todas as atividades que para tanto se façam necessárias, conforme
descriminação constante no projeto básico

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

1212015.2019

14/01/2020 10:00

Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia Civil, para
a execução de obras e serviços de reformas do Mercado Público
Municipal do Município de Dois Riachos/AL, conforme CONTRATO DE
REPASSE Nº 871212/2018/MDS/CAIXA, com o fornecimento de mão de
obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos
os elementos definidos, obedecendo às normas técnicas pertinentes e
todas as atividades que para tanto se façam necessárias, conforme
descriminação constante no projeto básico.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018

1207005.2018

04/01/2019 09:00

Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia Civil, para
a execução dos serviços de Implantação de Melhorias Sanitárias
Domiciliares no Município de Dois Riachos, do Estado de Alagoas,
conforme TERMO DE PROPOSTA Nº 083131/2013/SICONV/FUNASA,
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
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Licitações
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

0413009/2020

02/06/2020 10:00

Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia Civil, para
a execução de obras e serviços de engenharia para reforma, implantação
de melhorias, ampliação, manutenção preventiva, corretiva, de prédios,
logradouros e espaços públicos desta municipalidade, com fornecimento
de matérias, equipamentos e mão de obra específica, obedecendo às
normas técnicas pertinentes e todas as atividades que para tanto se
façam necessárias, conforme descriminação constante no projeto básico.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

0509009.2019

12/06/2019 10:00

Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia 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.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018

1031006.2018

11/12/2018 09:00

Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia 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/CODEVASP, conforme descriminação constante no projeto
básico.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

0116002/2020

20/02/2020 14:00

Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia Civil, para
a execução de obras e serviços de reformas e revitalização da Praça
Nossa Senhora da Conceição do Município de Dois Riachos/AL, com o
fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e
perfeita implantação de todos os elementos definidos, obedecendo às
normas técnicas pertinentes e todas as atividades que para tanto se
façam necessárias, conforme descriminação constante no projeto básico,
que integra este edital como ANEXO I, II, III, IV, V e VI.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

0204006.2019

11/03/2019 09:00

Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia 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 1045939-04/2017/MTURCAIXA
e CONTRATO DE REPASSE Nº 1040.102-02/2017/MTURCAIXA,
conforme descriminação constante no projeto básico, que integra este
edital como ANEXO I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

05280013.2018

21/06/2018 09:00

Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia Civil, para
a execução de obras e serviços de Construção de 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.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

1464.0127002.2017

22/05/2017 09:00

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
assessoria e consultoria em gestão pública, com ênfase na elaboração de
projetos para captação de recursos; acompanhamento e execução de
convênios e contratos; acompanhamento e gestão dos recursos dos
Fundos Municipais de Saúde e de Educação; elaboração de prestação de
contas de convênios; controle e acompanhamento do CAUC; avaliação e
monitoramento de políticas públicas municipais; elaboração de projetos de
arquitetura, para atender as necessidades do Município de Dois
Riachos/AL.

PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2017 - SRP

1464.0331025.2017

21/08/2017 14:00

Aquisição de Material Escolar, para manutenção das atividades
administrativas das escolas que integram a rede pública de ensino,
oferecendo condições adequadas para execução dos serviços, se no
caso solicitarem, possibilitando, assim, o desempenho das atribuições
constitucionalmente impostas ao Município de Dois Riachos, Estado de
Alagoas.

PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2017 - SRP

1464.0703024.2017

21/08/2017 09:00

Contratação de Empresa para prestação de serviços continuo e
fracionado de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para
os veículos e máquinas, com reposição ou fornecimento de peças
genuínas ou originais e/ou acessórios, conforme especificações e
quantidades descritas no Termo de Referência.
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PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2017 - SRP

1464.0703023.2017

18/08/2017 14:00

Contratação de Empresa especializada para prestar serviços fracionado
de locação de veículos ao Município de Dois Riachos/AL, para viagens ao
Juazeiro do Norte/CE, conforme especificações e quantidades descritas
no Termo de Referência.

PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2017 - SRP

1464.0425021.2017

18/08/2017 09:00

Aquisição de Gêneros Alimentícios, para consumo das secretarias do
Município de Dois Riachos, Estado de Alagoas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 - SRP

1114001.2018

07/12/2018 09:00

Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços contínuo
e fracionado para Manutenção Predial Preditiva, Preventiva, Corretiva e
de Modernização dos Imóveis e Praças para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Dois
Riachos/AL.

PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2017 - SRP

1464.0519011.2017

28/06/2017 09:00

Contratação de empresa especializada na locação de veículos do tipo
maquinas pesadas e caminhão compactador de lixo com prestação de
serviços contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12
(doze) meses, destinados ao apoio as atividades das secretarias do
Município de Dois Riachos, Estado de Alagoas.

PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2018

0801017.2018

31/08/2018 14:00

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para o
fornecimento de refeições prontas (desjejum, almoço e jantar), tipo
marmitex para atender a demanda diária dos entes que integram está
administração pública e para realização de eventos a serem organizados
por este Município, quando for o caso, conforme especificações e
quantidades estimadas, constantes no Termo de Referência.

PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2017 - SRP

1464.0331026.2017

27/06/2017 14:00

Aquisição de Material Didático, para manutenção das atividades
administrativas das secretarias do Município de Dois Riachos, Estado de
Alagoas.

PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2018

0801016.2018

31/08/2018 11:00

Aquisição de Água Mineral acondicionada em garrafões de 20 litros, em
garrafas de 500 ML e em copos de 300 ML, para suprir as necessidades
dos entes que integram a administração pública do Município de Dois
Riachos, conforme especificações e quantidades estimadas, constantes
no Termo de Referência.
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Prefeitura Municipal de Dois Riachos
Licitações
PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2017 - SRP

1464.0331024.2017

27/06/2017 09:00

Aquisição de Material de Expediente, para manutenção das atividades
administrativas dos órgãos que integram esta administração pública,
oferecendo condições adequadas para execução dos serviços das
secretarias do Município de Dois Riachos, Estado de Alagoas.

PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2018

0524019.2018

31/08/2018 09:00

Aquisição de Vasilhames de Botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP),
com capacidade para 13Kg e recargas de gás retornáveis, compostas de
propano e butano, acondicionados em botijões de 13 Kg, para suprir as
necessidades dos entes que integram a administração pública do
Município de Dois Riachos, conforme especificações e quantidades dos
materiais descritos no Termo de Referência.

PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2017 - SRP

1464.0331023.2017

26/07/2017 14:00

Aquisição de Material de Limpeza e Utensílios Domésticos, para
manutenção dos serviços de higienização e limpeza doméstica, com
entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, conforme
especificações e quantidades dos materiais descritos no Termo de
Referência.

PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019

0611005.2019

12/07/2019 09:00

Contratação de empresa para a prestação de serviços de Confecção e
Impressão de Material Gráfico, para consumo das secretarias e de todos
os setores que vinculam a gestão administrativa do Município de Dois
Riachos, conforme especificações e quantidades estimadas, constantes
no Termo de Referência, que integra o Edital como ANEXO I

PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018

0524018.2018

05/09/2018 14:00

Contratação de Posto de Combustível, apto para o abastecimento da frota
de veículos oficiais e maquinas do acervo municipal, utilizados por
diversos órgãos que integram esta administração pública, conforme
especificações e quantidades do objeto estimadas, constantes no Termo
de Referência.

PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2017 - SRP

1464.0320015.2017

26/06/2017 09:00

Aquisição de óleos lubrificantes, hidráulicos e aditivos para manutenção
da frota de veículos e maquinas lotados no Município de Dois Riachos,
Estado de Alagoas.

PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2019

0218010.2019

23/05/2019 09:00

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção
preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos da frota
municipal, com reposição ou fornecimento de peças, conforme
especificações e quantidades descritas no ANEXO I do edital.
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Prefeitura Municipal de Dois Riachos
Licitações
PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2018

0801015.2018

05/09/2018 09:00

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuo
e fracionado para locação de veículos de pequeno, médio e grande porte
destinados ao transporte escolar, para atender a demanda de alunos
matriculados na rede pública de ensino do Município de Dois Riachos,
conforme especificações e quantidades estimadas, constantes no Termo
de Referência.

PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - SRP

1464.0320014.2017

22/06/2017 09:00

Contratação de empresa para prestação dos serviços de locação de
estrutura, composta de palcos, sonorização, iluminação, tendas,
camarotes, banheiros químicos e correlatos, necessários para as
realizações dos eventos cívicos, culturais, religiosos e artísticos entre
outros e ainda oferecer condições adequadas para execução dos serviços
das secretarias do Município de Dois Riachos, Estado de Alagoas.

PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019

0322003.2019

11/04/2019 14:00

Aquisição de Patrulha Mecanizada 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, nos termos das
especificações constantes do ANEXO I do edital

PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018

0719002.2018

21/08/2018 09:00

Aquisição de Veículo Utilitário destinado 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 exaradas no Termo de Referência.

PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017 - SRP

1464.0327004.2017

09/05/2017 14:00

Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo em Merenda Escolar,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, conforme toda
documentação, elaborada pela nutricionista deste município, bem como,
cardápios escolares, especificações e quantidades dos produtos.
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Licitações
PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019

0322002.2019

11/04/2019 11:00

Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de Cestas
Básicas Composta com Gêneros Alimentícios, para distribuição gratuita
as Famílias Carentes do Município de Dois Riachos, conforme as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender
aos programas, projetos, ações e benefícios de proteção social, nos
termos das especificações constantes do ANEXO I do edital.

PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2018

05250019.2018

21/06/2018 14:00

Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Veículo Utilitário 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 exaradas no
Termo de Referência.

PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2017 - SRP

1464.0310012.2017

09/05/2017 09:00

Aquisição de Pneus, para suprir as necessidades da frota de veículos
oficiais e maquinas do acervo municipal, utilizados por diversos órgãos
que integram esta administração pública do Município de Dois Riachos,
Estado de Alagoas.

PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019

0321004.2019

11/04/2019 09:00

Aquisição de peixes, tipo corvina, com entrega parcelada, para
distribuição gratuita as famílias carentes do Município de Dois Riachos
durante o período de passagem de páscoa e para atender aos programas
de vulnerabilidade social, conforme necessidades da Secretaria Municipal
de Assistência Social, nos termos das especificações constantes do
ANEXO I do edital.

PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2018

0525018.2018

21/06/2018 11:00

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material de
construção e correlatos, conforme demanda dos entes que integram esta
administração pública municipal, conforme especificações e quantidades
descritas no plano de trabalho, tendo como referência o catálogo de custo
de composições sintéticas de insumos SINAPI vigente.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 - SRP

1464.0310011.2017

04/05/2017 14:00

Aquisição de Água Mineral acondicionada em garrafões de 20 litros e
garrafas de 500 ML para atender a demanda das secretarias do Município
de Dois Riachos, Estado de Alagoas.

Página 7/12

Total de Registos: 61

Gerado em 02/06/2020 às 15:03:08

Prefeitura Municipal de Dois Riachos
Licitações
PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019

0102014.2019

08/03/2019 09:00

Contratação de Empresa para a locação de veículos do tipo Maquinas
Pesadas e Caminhão Compactador de Lixo com prestação de serviços
contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze)
meses, destinados ao apoio as atividades das secretarias, conforme
especificações e quantidades dos materiais descritos no Termo de
Referência, que integra este edital como ANEXO I.

PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2018

0430019.2018

01/06/2018 09:00

Aquisição de veículo, do tipo passeio, para o transporte de equipes e
veículos do tipo pick-up, 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 TERMO DE PROPOSTA Nº 11415.703000/1170-01
firmado com esta municipalidade, através do Fundo Nacional de Saúde FNS.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - SRP

1464.0309003.2017

04/05/2017 09:00

Aquisição de Urnas Funerárias com Serviços de Mortuárias e Translado
para distribuição gratuita as Famílias Vulneráveis do Município de Dois
Riachos, Estado de Alagoas.

PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019

0102013.2019

07/03/2019 14:00

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material de
expediente, para consumo das secretarias e de todos os setores que
vinculam a gestão administrativa do Município de Dois Riachos, conforme
especificações e quantidades estimadas, constantes no Termo de
Referência, que integra o Edital como ANEXO I.

PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018

0419011.2018

23/05/2018 09:00

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes provenientes de
emendas parlamentares, destinados a estruturação das unidades básicas
de saúde, visando o fortalecimento de programas estratégicos e a
qualificação da assistência pautada na política nacional de humanização
do SUS, conforme TERMO DE PROPOSTA Nº 11415.703000/1170-01
firmado com esta municipalidade, através do Fundo Nacional de Saúde FNS.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - SRP

1464.0307030.2017

03/05/2017 15:00

Contratação de Posto de Combustível, apto para o abastecimento da frota
de veículos oficiais e maquinas do acervo municipal, utilizados por
diversos órgãos que integram esta administração pública do Município de
Dois Riachos, Estado de Alagoas.

PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2019

0102012.2019

07/03/2019 09:00

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros
Alimentícios, para consumo das secretarias municipais e para atender a
demanda dos servidores que integram a administração pública do
Município de Dois Riachos, conforme especificações e quantidades
estimadas, constantes no Termo de Referência, que integra o Edital como
ANEXO I

PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018

0419010.2018

22/05/2018 14:00

Aquisição de Equipamentos Odontológicos, destinados a estruturação das
equipes de saúde bucal da atenção básica, visando o fortalecimento de
programas estratégicos e a qualificação da assistência pautada na política
nacional de humanização do SUS, conforme TERMOS DE
COMPROMISSOS Nº 27025.017122/5202-1276 e Nº
27025.017122/9112-1130 firmado com esta municipalidade, através do
Fundo Nacional de Saúde - FNS.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - SRP

1464.0307029.2017

03/05/2017 11:00

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), composto de propano e
butano, acondicionados em botijões de 13 KG, para Suprir As
Necessidades da Secretaria Municipal de Administração e demais
Secretarias do Município de Dois Riachos/AL.

PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2019

0102011.2019

01/03/2019 14:00

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de
Limpeza, produtos de Higiene Pessoal e Utensílios Domésticos, para
manutenção dos serviços de higienização e limpeza doméstica, dos entes
que integram a administração pública do Município de Dois Riachos,
conforme especificações e quantidades estimadas, constantes no Termo
de Referência, que integra o Edital como ANEXO I.
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PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2018

0419009.2018

22/05/2018 09:00

Aquisição de 02 (duas) Unidades Móvel (Ambulância), tipo A, destinados
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 e 27025.017122/7113-5487, firmados com esta
municipalidade, através do Fundo Nacional de Saúde - FNS.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - SRP

1464.0207009.2017

03/05/2017 09:00

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
licenciamento e serviços contábeis, incluindo a disponibilização de cessão
de sistemas de informática (software) integrados, conforme descritos,
caracterizados e especificados no Termo de Referência.

PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019

0102010.2019

01/03/2019 09:00

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros
Alimentícios, destinados a Merenda Escolar, para atender a demanda de
alunos matriculados na rede pública de ensino do Município de Dois
Riachos, conforme cardápio, especificações técnicas nutricionais,
quantidades estimadas e demais condições constantes no Termo de
Referência, que integra o Edital como ANEXO I.

PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2018

0201026.2018

06/03/2018 09:00

Aquisição com instalação de equipamentos para implantação de sistema
de segurança eletrônico, a serem instalados em locais estratégicos das
ruas e avenidas da cidade, sedes da prefeitura, escolas, secretarias e
demais entes que integram a administração pública do Município de Dois
Riachos, Estado de Alagoas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - SRP

1464.0307027.2017

04/04/2017 09:00

Aquisição de Cestas Básicas composta com Gêneros Alimentícios e
Peixes, para distribuição gratuita as Famílias Carentes do Município de
Dois Riachos, Estado de Alagoas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

0303008/2020

30/03/2020 14:00

Contratação de empresa, por meio de sistema de registro de preços
(SRP), para a aquisição sob parcela de vasilhames de botijão de gás
(GLP) de 13kg e recargas de gás, retornáveis, acondicionadas em botijas
de 13kg, para consumo das secretarias, conforme demanda, nos termos e
condições estabelecidas do Edital e seus anexos.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

0303008/2020

30/03/2020 10:00

Contratação de empresa, por meio de sistema de registro de preços
(SRP), para aquisição sob parcela de peixes que será distribuído, durante
a Semana Santa, às famílias carentes da zona urbana e rural, que se
encontram em situação de risco e vulnerabilidade social no Município de
Dois Riachos, nos termos e condições estabelecidas do Edital e seus
anexos.

PREGAO ELETRÔNICO Nº 002/2019

1127002.2019

20/12/2019 10:00

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material
permanente do tipo mobiliário escolar para atender a demanda das
unidades de educação do Município de Dois Riachos, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas do Edital e seus
anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

0303007/2020

27/03/2020 14:00

Contratação de empresa, por meio de sistema de registro de preços
(SRP), para aquisição sob parcela de material permanente do tipo
mobiliário escolar para as unidades de educação do Município de Dois
Riachos, conforme demanda, nos termos e condições estabelecidas do
Edital e seus anexos.

PREGAO ELETRÔNICO Nº 001/2019

0813003.2019

19/09/2019 11:00

Contratação de empresa para prestação dos serviços contínuos e
fracionados de locação de veículos, para atender a demanda da
secretaria municipal de administração e para utilização de diversos órgãos
que integram a administração pública do Município de Dois Riachos/AL,
nos Termos do ANEXO I do Edital.

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019

0201015.2019

16/04/2019 10:00

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, devendo os mesmos, obedecer
rigorosamente aos termos, instruções, especificações técnicas e
condições contidas no Edital, para atender ao PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/FNDE, e para atender a demanda
dos alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental
da Rede Pública do Município de Dois Riachos/AL.
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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019

0201015.2019

18/03/2019 10:00

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, devendo os mesmos, obedecer
rigorosamente aos termos, instruções, especificações técnicas e
condições contidas no Edital, para atender ao PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/FNDE, e para atender a demanda
dos alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental
da Rede Pública do Município de Dois Riachos/AL.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2017

1464.0809006.2017

09/10/2017 09:00

Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia Civil, para
a pavimentação de diversas ruas do Município de Dois Riachos, Estado
de Alagoas.
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