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PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 084, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
PORTARIA Nº 079, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO
DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições que lhe confere, Resolve:
Art. 1° Nomear a Sr.ª Caroline Ribeiro,
portadora do CPF nº 055.175.431-11, para o cargo em
comissão de Assessor Executivo II, DGAS – 07, a partir
desta data.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO
DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições que lhe confere, Resolve:
Art.1° Nomear o servidor Vanderlei Pagno
Haach, portador do CPF nº 994.804.251-49, para o
cargo em comissão de Diretor de Departamento, DGAS04, a partir desta data.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 2° Nos termos do Art. 64 da Lei n.º
040/2007, conceder Representação de trinta por cento.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA Nº 059, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO
DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições que lhe confere, Resolve:
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Art.1° Nomear o servidor Heraldo Flores
Monteiro, portador do CPF nº 201.620.901-10, para o
cargo em comissão de Assessor II, DGAS-10, sem ônus,
a partir desta data.
Art. 2° Nos termos do Art. 64 da Lei n.º
040/2007, conceder Representação de cinquenta por
cento.
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Art. 1° Nos termos do Art. 116 da lei 041/07,
cessar a Licença para Trato de Interesses Particulares,
por interesse público, da servidora Juliana Aparecida
Alves Miotto, portadora do CPF nº 006.387.191-27,
ocupante do cargo efetivo Técnico de Atividades
Organizacionais, a partir desta data.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA Nº 080, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
PORTARIA N. º 081, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO
DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições que lhe confere, Resolve:
Art. 1° Nos termos do Art. 116 da lei 041/07,
cessar a Licença para Trato de Interesses Particulares,
por interesse público, da servidora Ana Paula Marafon
Souza, portadora do CPF nº 016.490.921-48, ocupante
do cargo efetivo Gestor de Atividades Organizacionais Arquiteto, a partir desta data.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO
DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições que lhe confere, Resolve:
Art. 1° Nomear a Sr.ª Fernanda Araujo
Sousa, portadora do CPF nº 607.219.183-52, para o
cargo em comissão de Assessor Executivo II, DGAS –
07, a partir desta data.
Art. 2° Nos termos do Art. 64 da Lei n.º
040/2007, conceder Representação de trinta por cento.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA N. º 081, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO
DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso
das atribuições que lhe confere, Resolve:
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EDITAL N.º 01/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições, torna
público para conhecimento dos interessados, a convocação dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para
contratação temporária, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.
1

- DA CONVOCAÇÃO

1.1 - Ficam CONVOCADOS (A) (S) os candidatos (a) (s) constantes da relação abaixo, para comparecerem na
Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, no Departamento de Recursos Humanos, sito na Avenida Seis, n° 706,
centro, cidade de Chapadão do Sul-MS, munidos da documentação pertinente, para nomeação no cargo respectivo,
tendo em vista a aprovação em Processo Seletivo:
ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE II- AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO

NOME

DOCUMENTO

1

PAULA ALINE ARMANCIO RAMOS

050.406.411-84

2

ALESSANDRA DA SILVA SANTOS

226.076.148-80

ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE II- RECEPCIONISTA
CLASSIFICAÇÃO
1

NOME
ADRIANA MACHADO DA SILVA

DOCUMENTO
006.385.741-37

1.2 - O(s) candidato(s) convocado(s) tem o prazo de 02 (dois) dias úteis para dar início aos trabalhos.
1.3 - O não Comparecimento do(s) candidato(s) convocado(s) sem causa justificada no prazo de 02 (dois) dias,
acarretará a perda do direito de nomeação, e a critério e conveniência da Administração implicará na convocação do
próximo candidato classificado.
Chapadão do Sul, 08 de janeiro de 2020.
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
1-Uma cópia de cada sem amassar ou dobrar:
- Comprovante de escolaridade exigida para o cargo
(diploma e histórico);
- Certidão de casamento ou nascimento;
- Certidão de nascimento dos filhos, se tiver;
- Carteira de Identidade;
- Título de Eleitor;
- Comprovante da última votação;
- CPF;
- PASEP;
- Carteira Profissional de Trabalho;
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- Certificado Militar (para homens);
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Carteira do Órgão da Classe (quando necessário);
- Laudo de Inspeção Médica (avaliação marcada pela
Prefeitura);
- Comprovante de residência;
- Número de Telefone para contato;
- Conta Banco do Brasil.
2 – Originais (a serem preenchidos no ato da
posse):
- Declaração de bens e valores;
- Declaração de não acumulação de cargos;

AVISO
REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 985/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2020
O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através
da Portaria nº 346/2020, torna público aos interessados, que promoverá Licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo “Menor Preço Por Item”, visando à futura aquisição de Aparelho de Videolaparoscopia para
atender as necessidades da média e alta complexidade do município de Chapadão do Sul, em atendimento ao Fundo
Municipal de Saúde, conforme EMENDA IMPOSITIVA ao Projeto de Lei nº117/2019, de autoria do Poder Executivo
Municipal.
Data do Credenciamento, e Realização do Pregão: O recebimento das propostas de preços e habilitação ocorrerão
no dia 22 de janeiro de 2021, às 09:00 (nove) horas (BR), através do site bll.org.br
Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma
adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado junto ao Departamento de Licitações e pelo e-mail
licita.chapadao@outlook.com.
Chapadão do Sul/MS, em 08 de janeiro de 2021.
Bruna Letícia Alves de Souza
Pregoeira Oficial
Portaria 346/2020

ADENDO AO CERTAME LICITATÓRIO
Correção Processual Administrativa
A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - MS, por intermédio de sua Pregoeira – Portaria nº 346/2020 - informa que
o Pregão Eletrônico 109/2020, Processo Administrativo nº 985/2019 – SRP 091/2020, do tipo MENOR PREÇO ITEM, no
que concerne ao Edital e seus respectivos anexos, sofrerão as seguintes alterações:
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Objeto:
Da descrição do objeto - Onde se lê:
01(UMA) MICRO-CÂMERA DIGITAL HD (HIGH DEFINITION); com resolução de 1920x1080 linhas,
escaneamento Progressivo, no formato de tela 16:9 (Widescreen) nativo de 50 a 60 quadros por
segundo; com escaneamento de imagem progressivo de 50 a 60 quadros por segundo. 2 saídas
de sinal de vídeo digital DVI, 1 saída de vídeo digital 3G SDI e conexão para comunicação com
equipamento de gerenciamento de dados. Balanço de branco automático acionado através de
teclado do processador de imagem e cabeçote e tecla na processadora, com dispositivo que
impede o ajuste em condições inadequadas de iluminação, informando no monitor esta
inconformidade.
01 (UM) Cabeçote imersível com objetiva com zoom parfocal de 2x (integrado ao cabeçote) e
acoplador de ótica universal C-Mount e com 3CCD´s HD. Com acionadores programáveis através
de menu na tela em português para as seguintes funções: Balanço de branco, gravação de
vídeos, captura de fotos e impressão, brilho, contraste, filtro para fibroscópios, controle de
periféricos e geração de barras de cores. Integração com sistemas de salas
integradas/inteligentes, e capacidade de controle e interação com outros equipamentos do
sistema de vídeo laparoscopia, tais quais, Insuflador, Bomba de Irrigação e Aspiração para
Histeroscopia e Fonte de Luz. Classificação de Segurança Elétrica do tipo CF. Alimentação 100220 V/60 Hz.
01 (UM) FONTE DE LUZ, com iluminação através de Led com potência similar a Xenon 175 W;
temperatura de cor entre 6000K e 6400K; vida útil de no mínimo 30.000h, possui controle de
intesidade de luz através de dispositivo eletrônico, com dispositivo para conexão em salas
integradas e remotas.
01 MONITOR alta resolução com tela de LCD e iluminação em LED de 27 polegadas com formato
de Imagem 16:9; Possibilidade de apresentação de 2 canais de imagem simultânea (Picture in
Picture); Resolução máxima 1920 x 1200 linhas. Entradas de vídeo: 3GSDI, DVI, RGB e S.VHS
(Y/C) e Vídeo-composto (BNC); Saídas de sinal: DVI,3G SDI, e Vídeo-composto (BNC);
Ajustes: cor, brilho e contraste e matiz; Iluminância mínima da tela de 900cd/m2; Contraste
1000:1; Ângulo de Visão: 178; Alimentação elétrica: 110/220V/60Hz.
01 (UM) ENDOSCÓPIO RÍGIDO, AV=30°, D=10mm, C=31cm, autoclavável e com sistema ótico
avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e
contraste, transmissão de luz por fibra ótica incorporada com adaptadores para conexão com
diferentes cabos de fibra ótica, ocular com encaixe universal. Garantia mínima de 01 ano.
01 (UM) CABO DE LUZ por condução de luz por fibra ótica; diâmetro do feixe de fibras de 4.8mm
e comprimento de 250 cm.
01 (UM) INSUFLADOR ELETRÔNICO DE CO2; Equipamento para insuflação de CO2, eletrônico,
microprocessado, com tela a cores sensível ao toque e central de controle externo através de
interface que permite controle de fluxo e pressão pela cabeça de câmera. Sistema de autoteste
com teste de estanqueidade, controle de registro de pressão e fluxo ao iniciar o aparelho. Fluxo
de Insuflação de 1 a 40 litros por minuto, ajuste de pressão intracavitária de 1 a 30mmHg, com
ajustes em passos de 0,5 litro/min até 10L e após esse valor passos de 1L/min para o fluxo e
ajuste de pressão em passos de 1mmHg. Modos de insuflação pediátrico, com limite de fluxo e
pressão de 15L/min e 15mmHg e modo de alto fluxo com fluxo máximo de 40L/min e pressão
intracavitária máxima de 30mmHg. Funcionamento em cilindros e em redes centrais de gás.
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Alarmes sonoros e visuais, para indicação de baixa pressão na rede ou cilindro de CO2, indicação
de pressão negativa, e sobrepressão intracavitária com válvula de alívio com tempo de abertura
configurável.
Sistema de armazenamento de todas as operações realizadas no aparelho(Log de Erros), com
data e hora, que possa ser exportado para dispositivo USB, visando rastreamento de possíveis
operações equivocadas e rastreáveis. Alimentação elétrica: 100-240VAC e 50 a 60Hz.
KIT DE ACESSÓRIOS INSTRUMENTAIS:
1 (UM) Agulha de Veress, C=13cm, ponta protegida com mola e conector LUER Lock,
autoclavável, para pneumo-peritônio;
1 (UM) Trocarte, D=11mm, C= 10,5cm, autoclavável, constituído por: obturador piramidal,
camisa, válvula multifuncional para retenção de gás e conector para insuflação de alto fluxo,
garantindo fluxo máximo de CO? em insufladores de até 50L/min, autoclavável, desmontável por
sistema de engate rápido sem rosqueamento.
2 (DOIS) Trocarte, D= 11mm, C= 10,5cm, autoclavável, constituído por: obturador piramidal,
camisa com torneira para insuflação, válvula multifuncional para retenção de gás, autoclavável,
desmontável por sistema de engate rápido sem rosqueamento.
2 (DOIS) Trocarte, D=6mm, C=10,5cm, autoclavável, constituído por: obturador piramidal,
camisa com torneira para insuflação, válvula multifuncional para retenção de gás, autoclavável,
desmontável por sistema de engate sem rosqueamento;
1 (UM) Redutor para trocarte, autoclavável, com redução de 10/5mm, em forma de clipe para
uso com trocarte de 11mm;
1 (UMA) Pinça endoscópica monopolar, D=5mm, C=36cm: manopla isolada sem cremalheira,
tubo externo e haste interna, com pino para coagulação monopolar e adaptador LUER-Lock para
limpeza, autoclavável, 360°, desmontável por sistema de engate sem rosqueamento, dupla
ação, para corpos estranhos e dissecção, curta, modelo KELLY;
1 (UMA) Pinça endoscópica monopolar, D=5mm, C=36cm, constituída por: manopla isolada sem
cremalheira, tubo externo e haste interna, com pino monopolar para coagulação e adaptador
LUER-Lock para limpeza, autoclavável, rotatória 360°, desmontável por sistema de engate
rápido sem rosqueamento, simples ação, boca fenestrada.
1 (UMA) Pinça endoscópica monopolar, D= 5mm, C=36cm, constituída por: manopla isolada
com cremalheira, tubo externo e haste interna, com pino monopolar para coagulação e
adaptador LUER-Lock para limpeza, autoclavável, rotatória 360°, desmontável por sistema de
engate rápido sem rosqueamento, dupla ação, para corpos estranhos, fenestrada, modelo
ENDOCLINCH.
1 (UMA) Pinça endoscópica monopolar, D= 5mm, C=36cm, constituída por: manopla isolada
com cremalheira, tubo externo e haste interna, com pino monopolar para coagulação e
adaptador LUER-Lock para limpeza, autoclavável, rotatória 360°, desmontável por sistema de
engate rápido sem rosqueamento, boca tipo "mandíbula de tigre", 2x4 dentes.
1 (UMA) Tesoura endoscópica, D=5mm, C=36cm, constituída por: manopla isolada sem
cremalheira, tubo externo e haste interna, com pino para coagulação monopolar e adaptador
LUER-Lock para limpeza, autoclavável, rotatória 360°, desmontável por sistema de engate
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rápido sem rosqueamento, dupla ação, curva, com lâminas de 12mm, modelo METZENBAUM.
1 (UMA) Pinça endoscópica, D=10mm, C=36cm, constituída por: manopla metálica sem
cremalheira, tubo externo e haste interna, com adaptador LUER-Lock para limpeza,
autoclavável, rotatória 360º, desmontável por sistema de engate rápido sem rosqueamento,
simples ação, boca com 2x3 dentes.
1 (UM) Eletrodo monopolar, autoclavável, D=5mm, C=36cm, tipo faca, em forma de "L", para
eletrocirúrgia.
1 (UMA) Cânula, D=5mm, C=36cm, para sucção e irrigação, com orifícios laterais, com duas
torneiras, múltipla ação, autoclavável.
1 (UM) Redutor para trocarte, autoclavável, com redução de 10/5mm, para uso com trocarte
11mm.
1 (UMA) Pinça endoscópica, D= 10mm, C= 36cm, constituída por: manopla metálica sem
cremalheira, tubo externo e haste interna, com adaptador LUER-Lock para limpeza,
autoclavável, rotatória 360º, desmontável por sistema de engate rápido sem rosqueamento,
dupla ação, para retirada de cálculos biliares.
1 (UM) Probe para palpação, autoclavável, D=5mm, C=36cm
1 (UMA) Pinça para colangiografia e fixação de cateter, D=5mm, C=36cm, autoclavável, boca
fenestrada, serrilhada, com abertura lateral e com canal para passagem de cateter até 6fr.
20 (UNIDADES) Clip de titânio, tamanho médio-grande, cartucho com 6 unidades.
1 (UM) Aplicador de clips, D=10mm, C=36cm, autoclavável, rotatório 360°, desmontável,
constituído por: manopla com trava, tubo externo, haste interna (compatível com modelo do clip
do item anterior).
1 (UM) Cabo de diatermia monopolar, D=4mm, C=300cm, autoclavável.
1 (UM) Cabo de iluminação com fibra ótica, D=4,8mm e C=250cm, autoclavável.
1 (UMA) Caixa plástica perfurada para esterilização de endoscópio rígido. Dimensões
aproximadas: 446x90x45mm.
1 (UMA) Caixa plástica perfurada para esterilização e armazenamento de endoscópio rígido e
instrumentais, constituída por: caixa, 12 bandas de silicone para fixação de instrumentos e
ferramenta para remoção. Dimensões aproximadas: 525x240x100mm.
1 (UMA) Rack/armário para Videolaparoscopia adequado para o correto armazenamento e
movimentação de todos os equipamentos, com capacidade de armazenar os equipamentos e
cilindro de co2, porta frontal e traseira com chaves e abertura de 270° com trava, quatro rodizio
linha hospitalar 100mm, rodizios emborrachados e com freios.
Leia-se:
01(UMA) MICRO-CÂMERA DIGITAL HD (HIGH DEFINITION); com resolução de 1920x1080 linhas,
escaneamento Progressivo, no formato de tela 16:9 (Widescreen) nativo de 50 a 60 quadros por
segundo; com escaneamento de imagem progressivo de 50 a 60 quadros por segundo. 2 saídas
de sinal de vídeo digital HDMI, 1 saída de vídeo digital 3G SDI possibilidade de upgrade para
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sistema de fluorescência através de contraste endovenoso para visualização de sistema vascular
e conexão para comunicação com equipamento de gerenciamento de dados. Balanço de branco
automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote e tecla na
processadora, com dispositivo que impede o ajuste em condições inadequadas de iluminação,
informando no monitor esta inconformidade.
01 (UM) Cabeçote imersível com objetiva com zoom parfocal de 2x acoplador de ótica universal
C-Mount e com 3CCD´s HD. Com acionadores programáveis através de menu na tela em
português para as seguintes funções: Balanço de branco, gravação de vídeos, captura de fotos e
impressão, brilho, contraste, filtro para fibroscópios, controle de periféricos e geração de barras
de cores. Integração com sistemas de salas integradas/inteligentes. Classificação de Segurança
Elétrica do tipo CF. Alimentação 100-220 V/60 Hz.
01 (UM) FONTE DE LUZ, com iluminação através de Led com potência similar a Xenon 175 W;
temperatura de cor entre 6000K e 6400K; vida útil de no mínimo 30.000h, possui controle de
intesidade de luz através de dispositivo eletrônico, com dispositivo para conexão em salas
integradas e remotas.
01 MONITOR alta resolução com tela de LCD e iluminação em LED de 27 polegadas com formato
de Imagem 16:9; Possibilidade de apresentação de 2 canais de imagem simultânea (Picture in
Picture); Resolução máxima 1920 x 1200 linhas. Entradas de vídeo: 3GSDI, DVI, RGB e S.VHS
(Y/C) e Vídeo-composto (BNC); Saídas de sinal: DVI,3G SDI, e Vídeo-composto (BNC);
Ajustes: cor, brilho e contraste e matiz; Iluminância mínima da tela de 900cd/m2; Contraste
1000:1; Ângulo de Visão: 178; Alimentação elétrica: 110/220V/60Hz.
01 (UM) ENDOSCÓPIO RÍGIDO, AV=30°, D=10mm, C=31cm, autoclavável e com sistema ótico
avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e
contraste, transmissão de luz por fibra ótica incorporada com adaptadores para conexão com
diferentes cabos de fibra ótica, ocular com encaixe universal. Garantia mínima de 01 ano.
01 (UM) CABO DE LUZ por condução de luz por fibra ótica; diâmetro do feixe de fibras de 4.8mm
e comprimento de 250 cm.
01 (UM) INSUFLADOR ELETRÔNICO DE CO2; Equipamento para insuflação de CO2, eletrônico,
microprocessado, com tela a cores sensível ao toque e central de controle externo através de
interface que permite controle de fluxo e pressão pela cabeça de câmera. Sistema de autoteste
com teste de estanqueidade, controle de registro de pressão e fluxo ao iniciar o aparelho. Fluxo
de Insuflação de 1 a 40 litros por minuto, ajuste de pressão intracavitária de 1 a 30mmHg, com
ajustes em passos de 0,5 litro/min até 10L e após esse valor passos de 1L/min para o fluxo e
ajuste de pressão em passos de 1mmHg. Modos de insuflação pediátrico, com limite de fluxo e
pressão de 15L/min e 15mmHg e modo de alto fluxo com fluxo máximo de 40L/min e pressão
intracavitária máxima de 30mmHg. Funcionamento em cilindros e em redes centrais de gás.
Alarmes sonoros e visuais, para indicação de baixa pressão na rede ou cilindro de CO2, indicação
de pressão negativa, e sobrepressão intracavitária com válvula de alívio com tempo de abertura
configurável.
Sistema de armazenamento de todas as operações realizadas no aparelho(Log de Erros), com
data e hora, que possa ser exportado para dispositivo USB, visando rastreamento de possíveis
operações equivocadas e rastreáveis. Alimentação elétrica: 100-240VAC e 50 a 60Hz.
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KIT DE ACESSÓRIOS INSTRUMENTAIS:
1 (UM) Agulha de Veress, C=13cm, ponta protegida com mola e conector LUER Lock,
autoclavável, para pneumo-peritônio;
1 (UM) Trocarte, D=11mm, C= 10,5cm, autoclavável, constituído por: obturador piramidal,
camisa, válvula multifuncional para retenção de gás e conector para insuflação de alto fluxo,
garantindo fluxo máximo de CO? em insufladores de até 50L/min, autoclavável, desmontável por
sistema de engate rápido sem rosqueamento.
2 (DOIS) Trocarte, D= 11mm, C= 10,5cm, autoclavável, constituído por: obturador piramidal,
camisa com torneira para insuflação, válvula multifuncional para retenção de gás, autoclavável,
desmontável por sistema de engate rápido sem rosqueamento.
2 (DOIS) Trocarte, D=6mm, C=10,5cm, autoclavável, constituído por: obturador piramidal,
camisa com torneira para insuflação, válvula multifuncional para retenção de gás, autoclavável,
desmontável por sistema de engate sem rosqueamento;
1 (UM) Redutor para trocarte, autoclavável, com redução de 10/5mm, em forma de clipe para
uso com trocarte de 11mm;
1 (UMA) Pinça endoscópica monopolar, D=5mm, C=36cm: manopla isolada sem cremalheira,
tubo externo e haste interna, com pino para coagulação monopolar e adaptador LUER-Lock para
limpeza, autoclavável, 360°, desmontável por sistema de engate sem rosqueamento, dupla
ação, para corpos estranhos e dissecção, curta, modelo KELLY;
1 (UMA) Pinça endoscópica monopolar, D=5mm, C=36cm, constituída por: manopla isolada sem
cremalheira, tubo externo e haste interna, com pino monopolar para coagulação e adaptador
LUER-Lock para limpeza, autoclavável, rotatória 360°, desmontável por sistema de engate
rápido sem rosqueamento, simples ação, boca fenestrada.
1 (UMA) Pinça endoscópica monopolar, D= 5mm, C=36cm, constituída por: manopla isolada
com cremalheira, tubo externo e haste interna, com pino monopolar para coagulação e
adaptador LUER-Lock para limpeza, autoclavável, rotatória 360°, desmontável por sistema de
engate rápido sem rosqueamento, dupla ação, para corpos estranhos, fenestrada, modelo
ENDOCLINCH.
1 (UMA) Pinça endoscópica monopolar, D= 5mm, C=36cm, constituída por: manopla isolada
com cremalheira, tubo externo e haste interna, com pino monopolar para coagulação e
adaptador LUER-Lock para limpeza, autoclavável, rotatória 360°, desmontável por sistema de
engate rápido sem rosqueamento, boca tipo "mandíbula de tigre", 2x4 dentes.
1 (UMA) Tesoura endoscópica, D=5mm, C=36cm, constituída por: manopla isolada sem
cremalheira, tubo externo e haste interna, com pino para coagulação monopolar e adaptador
LUER-Lock para limpeza, autoclavável, rotatória 360°, desmontável por sistema de engate
rápido sem rosqueamento, dupla ação, curva, com lâminas de 12mm, modelo METZENBAUM.
1 (UMA) Pinça endoscópica, D=10mm, C=36cm, constituída por: manopla metálica sem
cremalheira, tubo externo e haste interna, com adaptador LUER-Lock para limpeza,
autoclavável, rotatória 360º, desmontável por sistema de engate rápido sem rosqueamento,
simples ação, boca com 2x3 dentes.
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1 (UM) Eletrodo monopolar, autoclavável, D=5mm, C=36cm, tipo faca, em forma de "L", para
eletrocirúrgia.
1 (UMA) Cânula, D=5mm, C=36cm, para sucção e irrigação, com orifícios laterais, com duas
torneiras, múltipla ação, autoclavável.
1 (UM) Redutor para trocarte, autoclavável, com redução de 10/5mm, para uso com trocarte
11mm.
1 (UMA) Pinça endoscópica, D= 10mm, C= 36cm, constituída por: manopla metálica sem
cremalheira, tubo externo e haste interna, com adaptador LUER-Lock para limpeza,
autoclavável, rotatória 360º, desmontável por sistema de engate rápido sem rosqueamento,
dupla ação, para retirada de cálculos biliares.
1 (UM) Probe para palpação, autoclavável, D=5mm, C=36cm
1 (UMA) Pinça para colangiografia e fixação de cateter, D=5mm, C=36cm, autoclavável, boca
fenestrada, serrilhada, com abertura lateral e com canal para passagem de cateter até 6fr.
20 (UNIDADES) Clip de titânio, tamanho médio-grande, cartucho com 6 unidades.
1 (UM) Aplicador de clips, D=10mm, C=36cm, autoclavável, rotatório 360°, desmontável,
constituído por: manopla com trava, tubo externo, haste interna (compatível com modelo do clip
do item anterior).
1 (UM) Cabo de diatermia monopolar, D=4mm, C=300cm, autoclavável.
1 (UM) Cabo de iluminação com fibra ótica, D=4,8mm e C=250cm, autoclavável.
1 (UMA) Caixa plástica perfurada para esterilização de endoscópio rígido. Dimensões
aproximadas: 446x90x45mm.
1 (UMA) Caixa plástica perfurada para esterilização e armazenamento de endoscópio rígido e
instrumentais, constituída por: caixa, 12 bandas de silicone para fixação de instrumentos e
ferramenta para remoção. Dimensões aproximadas: 525x240x100mm.
1 (UMA) Rack/armário para Videolaparoscopia adequado para o correto armazenamento e
movimentação de todos os equipamentos, com capacidade de armazenar os equipamentos e
cilindro de co2, porta frontal e traseira com chaves e abertura de 270° com trava, quatro rodizio
linha hospitalar 100mm, rodizios emborrachados e com freios.
Objetivando as correções necessárias, goza a Administração dos Princípios da Autotutela, Legalidade, Eficiência e
Súmula nº 473 do STF.
Chapadão do Sul/MS, 08 de janeiro de 2021.
Bruna Letícia Alves de Souza
Pregoeira
Portaria nº 346/2020
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EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO MÉDICO Nº 048/2020
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE – CNPJ/MF nº 14.004.655/0001-42 / Visual Clínica S/S – CNPJ/MF nº 10.981.922/0001-80.
*Processo Administrativo: 357/2020
*Inexigibilidade de Licitação: 004/2020
*Objeto: Constitui objeto do presente contrato o Credenciamento de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços
médicos (especialidades médicas), na área de Oftalmologia, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de
Chapadão do Sul, conforme proposta e demais documentos presentes nos autos do Processo em epígrafe.
*Data da Assinatura: 17/12/2020.
*Prazo Contratual: 17/12/2020 a 24/04/2021.
*Valor: R$ 145.000,00
*Dotação: 35.102 – 10.302.0002 – 2.051 – 3.3.90.39.00 – 102.000 – Ficha: 713.
*Dotação: 35.102 – 10.301.0002 – 2.047 – 3.3.90.39.00 – 102.000 – Ficha: 691.
*Dotação: 35.102 – 10.302.0002 – 2.051 – 3.3.90.39.00 – 131.000 – Ficha: 715.
*Dotação: 35.102 – 10.302.0002 – 2.051 – 3.3.90.39.00 – 114.000 – Ficha: 714.
*Dotação: 35.102 – 10.301.0002 – 2.042 – 3.3.90.39.00 – 114.000 – Ficha: 658.
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
*Assinam: Mara Nubia Soares Pereira – Gestora do FMS / Ivana Daniela Porto Martin – Contratada.
RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.
Mara Nubia Soares Pereira
Gestora do FMS

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO MÉDICO Nº 049/2020
*Partes: Município de Chapadão do Sul – MS – CNPJ/MF nº 24.651.200/0001-72 / através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE – CNPJ/MF nº 14.004.655/0001-42 / D. F. Chaves Silveira – ME – CNPJ/MF nº 22.891.505/0001-26.
*Processo Administrativo: 357/2020
*Inexigibilidade de Licitação: 004/2020
*Objeto: Constitui objeto do presente contrato o Credenciamento de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços
médicos (especialidades médicas), na área de Clínica Geral, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de
Chapadão do Sul, conforme proposta e demais documentos presentes nos autos do Processo em epígrafe.
*Data da Assinatura: 17/12/2020.
*Prazo Contratual: 17/12/2020 a 24/04/2021.
*Valor: R$ 125.000,00.
*Dotação: 35.102 – 10.302.0002 – 2.051 – 3.3.90.39.00 – 102.000 – Ficha: 713.
*Dotação: 35.102 – 10.301.0002 – 2.124 – 3.3.90.39.00 – 102.000 – Ficha: 758.
*Dotação: 35.102 – 10.302.0002 – 2.051 – 3.3.90.39.00 – 131.000 – Ficha: 715.
*Dotação: 35.102 – 10.302.0002 – 2.051 – 3.3.90.39.00 – 114.000 – Ficha: 714.
*Dotação: 35.102 – 10.301.0002 – 2.042 – 3.3.90.39.00 – 114.000 – Ficha: 658.
*Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
*Assinam: Mara Nubia Soares Pereira – Gestora do FMS / Dionatan de Freitas Chaves Silveira – Contratada.
RATIFICO o Termo Aditivo. As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.
Mara Nubia Soares Pereira
Gestora do FMS
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Extrato Trimestral - Abril de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 004/2020 originada no Processo Administrativo nº
012/2020, Pregão Presencial nº 003/2020, objeto: futura aquisição de fitas poliéster e selos metálicos para amarração
dos fardos de materiais reciclados da Central de Resíduos Sólidos – CTR. Vigência: 23/01/2020 a 22/01/2021. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Julho de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 004/2020 originada no Processo Administrativo nº
012/2020, Pregão Presencial nº 003/2020, objeto: futura aquisição de fitas poliéster e selos metálicos para amarração
dos fardos de materiais reciclados da Central de Resíduos Sólidos – CTR. Vigência: 23/01/2020 a 22/01/2021. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Outubro de 2020
Extrato 3ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 004/2020 originada no Processo Administrativo nº
012/2020, Pregão Presencial nº 003/2020, objeto: futura aquisição de fitas poliéster e selos metálicos para amarração
dos fardos de materiais reciclados da Central de Resíduos Sólidos – CTR. Vigência: 23/01/2020 a 22/01/2021. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Maio de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 005/2020 originada no Processo Administrativo nº
034/2020, Pregão Presencial nº 005/2020, objeto: futura aquisição de materiais (mourão de eucalipto e mourão de
eucalipto para esticadores). Vigência: 04/02/2020 a 03/02/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para
fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral - Agosto de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 005/2020 originada no Processo Administrativo nº
034/2020, Pregão Presencial nº 005/2020, objeto: futura aquisição de materiais (mourão de eucalipto e mourão de
eucalipto para esticadores). Vigência: 04/02/2020 a 03/02/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para
fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Novembro de 2020
Extrato 3ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 005/2020 originada no Processo Administrativo nº
034/2020, Pregão Presencial nº 005/2020, objeto: futura aquisição de materiais (mourão de eucalipto e mourão de
eucalipto para esticadores). Vigência: 04/02/2020 a 03/02/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para
fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Junho de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 008/2020 originada no Processo Administrativo nº
098/2020, Pregão Presencial nº 009/2020, objeto: futura aquisição de materiais permanentes (notebooks). Vigência:
03/03/2020 a 02/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Setembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 008/2020 originada no Processo Administrativo nº
098/2020, Pregão Presencial nº 009/2020, objeto: futura aquisição de materiais permanentes (notebooks). Vigência:
03/03/2020 a 02/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que houve alteração no valor do produto constante na presente Ata, conforme segue:
Notebook Intel Core I5 7º Geração de R$ 3.182,00 para R$ 5.098,87 (unidade)
As informações podem ser acessadas através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral - Dezembro de 2020
Extrato 3ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 008/2020 originada no Processo Administrativo nº
098/2020, Pregão Presencial nº 009/2020, objeto: futura aquisição de materiais permanentes (notebooks). Vigência:
03/03/2020 a 02/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Junho de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 009/2020 originada no Processo Administrativo nº
128/2020, Pregão Presencial nº 010/2020, objeto: futura contratação de empresa especializada em Fretamento de
Ônibus e Micro-ônibus para atender a Secretarias de Cultura e Esporte, Fundo Municipal de Direitos do Idoso, Fundo
Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. Vigência: 09/03/2020 a
08/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Setembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 009/2020 originada no Processo Administrativo nº
128/2020, Pregão Presencial nº 010/2020, objeto: futura contratação de empresa especializada em Fretamento de
Ônibus e Micro-ônibus para atender a Secretarias de Cultura e Esporte, Fundo Municipal de Direitos do Idoso, Fundo
Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. Vigência: 09/03/2020 a
08/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Dezembro de 2020
Extrato 3ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 009/2020 originada no Processo Administrativo nº
128/2020, Pregão Presencial nº 010/2020, objeto: futura contratação de empresa especializada em Fretamento de
Ônibus e Micro-ônibus para atender a Secretarias de Cultura e Esporte, Fundo Municipal de Direitos do Idoso, Fundo
Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. Vigência: 09/03/2020 a
08/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
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registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Junho de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 010/2020 originada no Processo Administrativo nº
132/2020, Pregão Presencial nº 011/2020, objeto: futura aquisição de carnes e frios. Vigência: 03/03/2020 a
02/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que houve alteração de valores de alguns produtos constantes na presente ATA, conforme segue:
Carne Bovina – Patinho

de R$ 17,99 para R$ 23,17 (KG)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Setembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 010/2020 originada no Processo Administrativo nº
132/2020, Pregão Presencial nº 011/2020, objeto: futura aquisição de carnes e frios. Vigência: 03/03/2020 a
02/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que houveram alterações de valores de alguns produtos constantes na presente ATA, conforme segue:
Bacon
Carne Bovina – Patinho (mês de agosto)
Filé de Peito – Frango em Cortes
Filé de Sassimi – Frango em Cortes
Filé de Tilápia – 800G
Linguiça Toscana
Salsicha
Mortadela
Presunto
Queijo Mussarela
Linguiça Calabresa
Carne Bovina – Acém
Carne Bovina – Patinho (mês de agosto)
Carne Bovina – Coxão Duro
Carne Bovina – Patinho (mês de setembro)

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

15,38 para R$ 16,24 (KG)
23,17 para R$ 23,25 (KG)
7,98 para R$ 10,45 (KG)
8,10 para R$ 10,60 (KG)
24,50 para R$ 24,23 (KG)
11,99 para R$ 10,71 (KG)
5,95 para R$ 8,46 (KG)
6,97 para R$ 7,76 (KG)
14,50 para R$ 14,96 (KG)
25,15 para R$ 35,37 (KG)
15,96 para R$ 19,73 (KG)
17,93 para R$ 19,27 (KG)
18,26 para R$ 22,40 (KG)
20,68 para R$ 22,99 (KG)
23,25 para R$ 26,75 (KG)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral - Dezembro de 2020
Extrato 3ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 010/2020 originada no Processo Administrativo nº
132/2020, Pregão Presencial nº 011/2020, objeto: futura aquisição de carnes e frios. Vigência: 03/03/2020 a
02/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que houveram alterações de valores de alguns produtos constantes na presente ATA, conforme segue:
Mortadela
Queijo Mussarela
Linguiça Calabresa
Carne Bovina – Acém
Carne Bovina – Patinho
Carne Bovina – Coxão Duro
Frango – Coxa com Sobrecoxa
Carne Bovina – Patinho

de
de
de
de
de
de
de
de

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

7,76 para R$ 7,99 (KG)
35,37 para R$ 41,14 (KG)
19,73 para R$ 20,86 (KG)
19,27 para R$ 21,33 (KG)
22,40 para R$ 25,25 (KG)
22,99 para R$ 25,27 (KG)
6,48 para R$ 8,38 (KG)
26,75 para R$ 28,91 (KG)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Junho de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 011/2020 originada no Processo Administrativo nº
158/2020, Pregão Presencial nº 012/2020, objeto: futura aquisição de cestas básicas e leite em pó. Vigência:
11/03/2020 a 10/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que houve alteração de valores de alguns produtos constantes na presente ATA, conforme
segue:
Leite em Pó Integral – 1 KG
Cesta Básica com 18 itens

de R$ 19,89 para R$ 23,48 (pacote)
de R$ 95,70 para R$ 106,70 (unidade)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Setembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 011/2020 originada no Processo Administrativo nº
158/2020, Pregão Presencial nº 012/2020, objeto: futura aquisição de cestas básicas e leite em pó. Vigência:
11/03/2020 a 10/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que houve alteração de valores de alguns produtos constantes na presente ATA, conforme
segue:
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de R$ 106,70 para R$ 144,67 (unidade)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Dezembro de 2020
Extrato 3ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 011/2020 originada no Processo Administrativo nº
158/2020, Pregão Presencial nº 012/2020, objeto: futura aquisição de cestas básicas e leite em pó. Vigência:
11/03/2020 a 10/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que houve alteração de valores de alguns produtos constantes na presente ATA, conforme
segue:
Leite em Pó Integral – 1 KG

de R$ 23,48 para R$ 29,68 (pacote)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Junho de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 012/2020 originada no Processo Administrativo nº
161/2020, Pregão Presencial nº 013/2020, objeto: futura aquisição de areia fina lavada, que será utilizado na
substituição da areia dos parquinhos das escolas, CEI’S e Praças. Vigência: 09/03/2020 a 08/03/2021. O Município de
Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve
alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do
caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Setembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 012/2020 originada no Processo Administrativo nº
161/2020, Pregão Presencial nº 013/2020, objeto: futura aquisição de areia fina lavada, que será utilizado na
substituição da areia dos parquinhos das escolas, CEI’S e Praças. Vigência: 09/03/2020 a 08/03/2021. O Município de
Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve
alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do
caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral – Dezembro de 2020
Extrato 3ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 012/2020 originada no Processo Administrativo nº
161/2020, Pregão Presencial nº 013/2020, objeto: futura aquisição de areia fina lavada, que será utilizado na
substituição da areia dos parquinhos das escolas, CEI’S e Praças. Vigência: 09/03/2020 a 08/03/2021. O Município de
Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve
alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do
caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Junho de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 013/2020 originada no Processo Administrativo nº
185/2020, Pregão Presencial nº 014/2020, objeto: futura aquisição de gêneros alimentícios. Vigência: 17/03/2020 a
16/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que houve alteração de valores de alguns produtos constantes na presente ATA, conforme segue:
Feijão Carioquinha Tipo 1 – Pacote 1 KG
Ovo Branco
Loro Folha
Arroz Tipo 1 – 5 KG
Óleo de Soja – 900 ml
Leite em Pó Integral – 1 KG

de R$ 4,99 para R$ 7,84 (pacote)
de R$ 10,99 para R$ 13,16 (cartela)
de R$ 0,99 para R$ 0,79 (unidade)
de R$ 11,99 para R$ 15,18 (pacote)
de R$ 3,49 para R$ 3,68 (unidade)
de R$ 19,89 para R$ 23,48 (pacote)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Setembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 013/2020 originada no Processo Administrativo nº
185/2020, Pregão Presencial nº 014/2020, objeto: futura aquisição de gêneros alimentícios. Vigência: 17/03/2020 a
16/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que houve alteração de valores de alguns produtos constantes na presente ATA, conforme segue:
Bombom Sortidos
Farinha de Trigo – 1 KG
Arroz Tipo 1 – 5 KG (mês de agosto)
Leite de Soja – 1 L
Massa para Lasanha
Óleo de Soja – 900 ml (mês de agosto)
Macarrão Tipo Picado – 500 G
Macarrão Tipo Conchinha – 500 G
Arroz Tipo 1 – 5 KG (mês de agosto)
Arroz Tipo 1 – 5 KG (mês de setembro)
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

8,99 para R$ 10,13 (caixa)
2,42 para R$ 3,60 (pacote)
15,18 para R$ 17,00 (unidade)
5,02 para R$ 5,22 (unidade)
2,99 para R$ 3,27 (unidade)
3,68 para R$ 4,08 (unidade)
2,19 para R$ 2,51 (unidade)
2,29 para R$ 2,63(unidade)
17,00 para R$ 20,00 (unidade)
20,00 para R$ 24,40 (unidade)
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Óleo de Soja – 900 ml (mês de setembro)
de R$ 4,08 para R$ 5,39 (unidade)
Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Dezembro de 2020
Extrato 3ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 013/2020 originada no Processo Administrativo nº
185/2020, Pregão Presencial nº 014/2020, objeto: futura aquisição de gêneros alimentícios. Vigência: 17/03/2020 a
16/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que houve alteração de valores de alguns produtos constantes na presente ATA, conforme segue:
Arroz Tipo 1 – 5 KG
Óleo de Soja – 900 ml (mês de outubro)
Farinha de Mandioca – 1 KG
Biscoito Água e Sal – 400 G
Creme de Leite – 200 G
Queijo Ralado – 50 G
Feijão Preto – 1 KG
Óleo de Soja – 900 ml (mês de novembro)

de
de
de
de
de
de
de
de

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

24,40 para R$ 27,20 (unidade)
5,39 para R$ 5,81 (unidade)
3,44 para R$ 4,81 (unidade)
2,98 para R$ 3,21 (unidade)
1,83 para R$ 2,99 (unidade)
2,27 para R$ 4,28 (unidade)
4,76 para R$ 6,62 (unidade)
5,81 para R$ 7,71 (unidade)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Julho de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 014/2020 originada no Processo Administrativo nº
212/2020, Pregão Presencial nº 015/2020, objeto: futura aquisição de frutas, verduras e legumes. Vigência:
13/04/2020 a 12/04/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Outubro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 014/2020 originada no Processo Administrativo nº
212/2020, Pregão Presencial nº 015/2020, objeto: futura aquisição de frutas, verduras e legumes. Vigência:
13/04/2020 a 12/04/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
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registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Junho de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 016/2020 originada no Processo Administrativo nº
235/2020, Pregão Presencial nº 017/2020, objeto: futura aquisição de camisetas de uniforme Educação. Vigência:
26/03/2020 a 25/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Setembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 016/2020 originada no Processo Administrativo nº
235/2020, Pregão Presencial nº 017/2020, objeto: futura aquisição de camisetas de uniforme Educação. Vigência:
26/03/2020 a 25/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Dezembro de 2020
Extrato 3ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 016/2020 originada no Processo Administrativo nº
235/2020, Pregão Presencial nº 017/2020, objeto: futura aquisição de camisetas de uniforme Educação. Vigência:
26/03/2020 a 25/03/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Julho de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 017/2020 originada no Processo Administrativo nº
271/2020, Pregão Presencial nº 018/2020, objeto: futura aquisição de pão e leite. Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021.
O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que
houve alteração de valores de alguns produtos constantes na presente ATA, conforme segue:
Leite Tipo C

de R$ 3,23 para R$ 3,71 (Litro)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
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os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Outubro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 017/2020 originada no Processo Administrativo nº
271/2020, Pregão Presencial nº 018/2020, objeto: futura aquisição de pão e leite. Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021.
O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que
não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados
através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por
número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os
elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada
na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Janeiro de 2021
Extrato 3ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 017/2020 originada no Processo Administrativo nº
271/2020, Pregão Presencial nº 018/2020, objeto: futura aquisição de pão e leite. Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021.
O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que
não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados
através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por
número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os
elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada
na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Agosto de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 019/2020 originada no Processo Administrativo nº
277/2020, Pregão Presencial nº 020/2020, objeto: futura aquisição de materiais para piscina. Vigência: 12/05/2020 a
11/05/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Novembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 019/2020 originada no Processo Administrativo nº
277/2020, Pregão Presencial nº 020/2020, objeto: futura aquisição de materiais para piscina. Vigência: 12/05/2020 a
11/05/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral - Julho de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 021/2020 originada no Processo Administrativo nº
308/2020, Pregão Presencial nº 021/2020, objeto: confecção e fornecimento, de forma parcelada e futura, de Materiais
Gráficos em atendimento as Secretarias e Fundos Municipais. Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021. O Município de
Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve
alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do
caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Outubro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 021/2020 originada no Processo Administrativo nº
308/2020, Pregão Presencial nº 021/2020, objeto: confecção e fornecimento, de forma parcelada e futura, de Materiais
Gráficos em atendimento as Secretarias e Fundos Municipais. Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021. O Município de
Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve
alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do
caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Agosto de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 022/2020 originada no Processo Administrativo nº
315/2020, Pregão Presencial nº 024/2020, objeto: futura aquisição de combustível (Diesel S-10 e Diesel Comum).
Vigência: 20/05/2020 a 19/05/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º,
do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que houveram alterações de valores de alguns produtos constantes na presente ATA,
conforme segue:
Óleo Diesel S-10 (mês de julho)
de R$ 2,83 para R$ 3,03 (litro)
Óleo Diesel S-500 (mês de julho)
de R$ 2,80 para R$ 2,99 (litro)
Óleo Diesel S-10 (mês de agosto)
de R$ 3,03 para R$ 3,14 (litro)
Óleo Diesel S-500 (mês de agosto)
de R$ 2,99 para R$ 3,10 (litro)
Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Novembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 022/2020 originada no Processo Administrativo nº
315/2020, Pregão Presencial nº 024/2020, objeto: futura aquisição de combustível (Diesel S-10 e Diesel Comum).
Vigência: 20/05/2020 a 19/05/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º,
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do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que houveram alterações de valores de alguns produtos constantes na presente ATA,
conforme segue:
Óleo Diesel S-10 (mês de setembro)
Óleo Diesel S-500 (mês de setembro)

de R$ 3,14 para R$ 3,28 (litro)
de R$ 3,10 para R$ 3,24 (litro)

Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Julho de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 023/2020 originada no Processo Administrativo nº
331/2020, Pregão Presencial nº 027/2020, objeto: futura aquisição de material hospitalar para distribuição gratuita em
atendimento ao setor de farmácia (alto custo e distribuição gratuita). Vigência: 27/04/2020 a 26/04/2021. O Município
de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve
alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do
caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Outubro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 023/2020 originada no Processo Administrativo nº
331/2020, Pregão Presencial nº 027/2020, objeto: futura aquisição de material hospitalar para distribuição gratuita em
atendimento ao setor de farmácia (alto custo e distribuição gratuita). Vigência: 27/04/2020 a 26/04/2021. O Município
de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve
alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do
caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Agosto de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 024/2020 originada no Processo Administrativo nº
336/2020, Pregão Presencial nº 028/2020, objeto: futura contratação de empresa para prestação de serviços de
construção/instalação de cerca em estradas rurais. Vigência: 05/05/2020 a 04/05/2021. O Município de Chapadão do
Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores
e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral - Novembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 024/2020 originada no Processo Administrativo nº
336/2020, Pregão Presencial nº 028/2020, objeto: futura contratação de empresa para prestação de serviços de
construção/instalação de cerca em estradas rurais. Vigência: 05/05/2020 a 04/05/2021. O Município de Chapadão do
Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores
e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Agosto de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 025/2020 originada no Processo Administrativo nº
371/2020, Pregão Presencial nº 029/2020, objeto: futura aquisição de materiais de construção (areia, tijolo, cimento,
barra de ferro, maderite e etc), em atendimento ao Cemitério Municipal. Vigência: 13/05/2020 a 12/05/2021. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Novembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 025/2020 originada no Processo Administrativo nº
371/2020, Pregão Presencial nº 029/2020, objeto: futura aquisição de materiais de construção (areia, tijolo, cimento,
barra de ferro, maderite e etc), em atendimento ao Cemitério Municipal. Vigência: 13/05/2020 a 12/05/2021. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Agosto de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 026/2020 originada no Processo Administrativo nº
377/2020, Pregão Presencial nº 030/2020, objeto: futura aquisição de polpa de fruta (congelada), picolé, refrigerante
gelado e gelinho (congelado). Vigência: 18/05/2020 a 17/05/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para
fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral - Novembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 026/2020 originada no Processo Administrativo nº
377/2020, Pregão Presencial nº 030/2020, objeto: futura aquisição de polpa de fruta (congelada), picolé, refrigerante
gelado e gelinho (congelado). Vigência: 18/05/2020 a 17/05/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para
fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Agosto de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 028/2020 originada no Processo Administrativo nº
381/2020, Pregão Presencial nº 032/2020, objeto: futura aquisição de veículo novo, zero km transformado em
ambulância tipo B. Vigência: 26/05/2020 a 25/05/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de
atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços
registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir
o
número
do
processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis
no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de
Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Novembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 028/2020 originada no Processo Administrativo nº
381/2020, Pregão Presencial nº 032/2020, objeto: futura aquisição de veículo novo, zero km transformado em
ambulância tipo B. Vigência: 26/05/2020 a 25/05/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de
atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços
registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir
o
número
do
processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis
no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de
Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Agosto de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 029/2020 originada no Processo Administrativo nº
383/2020, Pregão Presencial nº 033/2020, objeto: futura aquisição de Mudas. Vigência: 26/05/2020 a 25/05/2021. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral - Novembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 029/2020 originada no Processo Administrativo nº
383/2020, Pregão Presencial nº 033/2020, objeto: futura aquisição de Mudas. Vigência: 26/05/2020 a 25/05/2021. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Outubro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 031/2020 originada no Processo Administrativo nº
431/2020, Pregão Presencial nº 035/2020, objeto: futura aquisição de produtos de higiene e limpeza. Vigência:
01/07/2020 a 30/06/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Setembro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 032/2020 originada no Processo Administrativo nº
459/2020, Pregão Presencial nº 036/2020, objeto: futura aquisição de Ração. Vigência: 16/06/2020 a 15/06/2021. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Dezembro de 2020
Extrato 2ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 032/2020 originada no Processo Administrativo nº
459/2020, Pregão Presencial nº 036/2020, objeto: futura aquisição de Ração. Vigência: 16/06/2020 a 15/06/2021. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral – Outubro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 033/2020 originada no Processo Administrativo nº
483/2020, Pregão Presencial nº 037/2020, objeto: futura aquisição de materiais para a execução da obra de Drenagem
na Avenida Oito. Vigência: 01/07/2020 a 30/06/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de
atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços
registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir
o
número
do
processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis
no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de
Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Outubro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 034/2020 originada no Processo Administrativo nº
486/2020, Pregão Presencial nº 038/2020, objeto: futura aquisição de materiais (piso intertravado, areia fina e pó de
pedra). Vigência: 02/07/2020 a 01/07/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento
ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados
na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Outubro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 035/2020 originada no Processo Administrativo nº
487/2020, Pregão Presencial nº 039/2020, objeto: futura aquisição de refeições, tipo marmitex (embalagem tipo EPS),
self-service, prato executivo, buffet com churrasco, buffet por quilo, à la carte. Vigência: 16/07/2020 a 15/07/2021. O
Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não
houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através
do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações por número de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Outubro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 036/2020 originada no Processo Administrativo nº
508/2020, Pregão Presencial nº 040/2020, objeto: futura aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s.
Vigência: 07/07/2020 a 06/07/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º,
do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente
Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral – Outubro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 037/2020 originada no Processo Administrativo nº
510/2020, Pregão Presencial nº 041/2020, objeto: futura contratação de empresa para a locação de sistema integrado
de comunicação e protocolo. Vigência: 13/07/2020 a 12/07/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para
fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Outubro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 038/2020 originada no Processo Administrativo nº
511/2020, Pregão Presencial nº 042/2020, objeto: futura aquisição de passagens terrestres ,intermunicipais e
interestaduais para serem fornecidas para pessoas em situação de trânsito e/ou vulnerabilidade social, atendidas pelos
CRAS e CREAS. Vigência: 09/07/2020 a 08/07/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de
atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços
registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir
o
número
do
processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis
no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de
Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Outubro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 039/2020 originada no Processo Administrativo nº
543/2020, Pregão Presencial nº 044/2020, objeto: futura contratação de empresa especializada em serviços de
manutenção (corretiva e preventiva) de equipamentos de telecomunicações, para a realização de ajustes e manutenção
nos sistemas de PABX. Vigência: 16/07/2020 a 15/07/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins
de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Outubro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 040/2020 originada no Processo Administrativo nº
546/2020, Pregão Presencial nº 046/2020, objeto: futura aquisição de fitas e selos para prender os fardos de
materiais recicláveis, produzidos na CTR. Vigência: 21/07/2020 a 20/07/2021. O Município de Chapadão do Sul
torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que houve alteração de valores de
alguns produtos constantes na presente ATA, conforme segue:
Selo Metálico Transpassado Galvanizado
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Nos demais itens não houveram alterações e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser
acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da Transparência>Licitações>Licitações
por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos
os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Outubro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 041/2020 originada no Processo Administrativo nº
548/2020, Pregão Presencial nº 047/2020, objeto: futura aquisição de aplicador, leitor, chip e nano chip, para
identificação, rastreamento e controle de animais, caninos e felinos, filhotes e adultos, abrigados no canil municipal,
bem como para os animais da população em geral, em atendimento Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente. Vigência: 21/07/2020 a 20/07/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento
ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados
na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Novembro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 042/2020 originada no Processo Administrativo nº
558/2020, Pregão Presencial nº 049/2020, objeto: futura aquisição de materiais para manutenção da pintura dos
meios fios das ruas, avenidas e canteiros centrais do município de Chapadão do Sul – MS. Vigência:
04/08/2020 a 03/08/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Outubro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 043/2020 originada no Processo Administrativo nº
567/2020, Pregão Presencial nº 050/2020, objeto: futura aquisição de medicamentos, leite em pó e suplementos
alimentar em caráter emergencial para atender as necessidades do setor de Alto Custo sentenças judiciais
e distribuição gratuita. Vigência: 28/07/2020 a 27/07/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins
de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Novembro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 044/2020 originada no Processo Administrativo nº
568/2020, Pregão Presencial nº 051/2020, objeto: futura prestação de serviços de borracharia, alinhamento,
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balanceamento, socorro e conserto de pneus, para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de
Chapadão do Sul – MS. Vigência: 07/08/2020 a 06/08/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins
de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Outubro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 045/2020 originada no Processo Administrativo nº
572/2020, Pregão Presencial nº 052/2020, objeto: futura aquisição de Água Mineral Sem Gás (copo e galão),
Gelo (barras e cubos). Vigência: 30/07/2020 a 29/07/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins
de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Novembro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 046/2020 originada no Processo Administrativo nº
578/2020, Pregão Presencial nº 053/2020, objeto: futura aquisição de medicamentos para atender os ESF’s,
Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde. Vigência: 04/08/2020 a 03/08/2021. O Município de Chapadão do
Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores
e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem ser acessados através do caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Novembro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 047/2020 originada no Processo Administrativo nº
599/2020, Pregão Presencial nº 054/2020, objeto: futura aquisição de cargas de gás de GLP a granel em 03 (três)
tanques P190, os quais permanecerão em comodato para atender a demanda do Hospital Municipal. Vigência:
12/08/2020 a 11/08/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral – Novembro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 048/2020 originada no Processo Administrativo nº
608/2020, Pregão Presencial nº 056/2020, objeto: futura aquisição de materiais elétricos que serão utilizados para
manutenção da Iluminação Pública. Vigência: 20/08/2020 a 19/08/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público,
para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS
os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Dezembro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 049/2020 originada no Processo Administrativo nº
617/2020, Pregão Presencial nº 057/2020, objeto: futura aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de
Chapadão do Sul – MS, sendo um 01 (um) Caminhão 0KM (zero quilômetro), equipado com caçamba e
cabine tipo basculante. Vigência: 10/09/2020 a 09/09/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para
fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os
preços
registrados
na
presente
Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações
por
número
de
processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos
da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida
Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Novembro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 050/2020 originada no Processo Administrativo nº
633/2020, Pregão Presencial nº 059/2020, objeto: futura aquisição de materiais para implantação de passarelas,
calçadas e passeios, rampas de acesso, meio fio e melhorias nas rotatórias do município. Vigência: 27/08/2020 a
26/08/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Dezembro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 051/2020 originada no Processo Administrativo nº
639/2020, Pregão Presencial nº 060/2020, objeto: futura aquisição de equipamento hospitalar para atender as
necessidades do Hospital Municipal, conforme protocolo de saúde para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Vigência: 22/09/2020 a 21/09/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º,
do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente
Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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Extrato Trimestral – Dezembro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 053/2020 originada no Processo Administrativo nº
647/2020, Pregão Presencial nº 062/2020, objeto: futura contratação de empresa especializada para fornecimento de
Coffe Break e Lanche, em atendimento às solicitações das Secretarias e Fundos Municipais. Vigência: 11/09/2020 a
10/09/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Dezembro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 054/2020 originada no Processo Administrativo nº
671/2020, Pregão Presencial nº 065/2020, objeto: futura contratação de empresa para prestação de serviços de
serralheiro para manutenções nos diversos setores em atendimento às Secretarias e Fundos Municipais. Vigência:
14/09/2020 a 13/09/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art.
15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata,
que
podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral – Dezembro de 2020
Extrato 1ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 055/2020 originada no Processo Administrativo nº
655/2020, Pregão Presencial nº 063/2020, objeto: futura aquisição de materiais de construção para atender as famílias
em situação de vulnerabilidade social e/ou risco social, conforme Decreto Municipal nº 3,217, de 03 de janeiro de 2020”.
Vigência: 21/09/2020 a 20/09/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º,
do art. 15, da Lei nº 8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente
Ata, que podem ser acessados através do caminho: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/ >Portal da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.

Extrato Trimestral - Janeiro de 2021
Extrato 4ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços Nº 001/2020 originada no Processo Administrativo nº
1198/2019, Pregão Presencial nº 170/2019, objeto: futura aquisição de relógio Ponto. Vigência: 09/01/2020 a
08/01/2021. O Município de Chapadão do Sul torna público, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº
8.666/93, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata, que podem
ser
acessados
através
do
caminho:
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/
>Portal
da
Transparência>Licitações>Licitações por número de processo>Inserir o número do processo>Anexos>Preços
registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de
Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal, situada na Avenida Seis, nº 706, Centro de Chapadão do Sul/MS.
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