
Última atualização 14/10/2022

Objeto:

Registro de preço consignado em Ata para aquisição de água potável incluindo transporte através de caminhão pipa, para abastecimento das unidades Escolares e prédios

da Secretaria de Educação do Município do Paulista/PE.

   Editais

Edital nº SEDUC 026/2022
Acessar Contratação

Local: Paulista/PE Órgão: MUNICIPIO DE PAULISTA Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

Modalidade da compra: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Tipo: Edital Modo de Disputa: Aberto

Registro de preço: Sim

Data de divulgação no PNCP: 14/10/2022 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 17/10/2022 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 03/11/2022 12:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 10408839000117-1-000034/2022 Fonte: Bolsa Nacional De Compras - BNC

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 386.112,42

Itens Arquivos Histórico

Númeroc Descriçãoc Quantidadec Valor unitário estimadoc Valor total estimadoc Detalhar

Portal Nacional de Contratações Públicas  Entrar

https://pncp.gov.br/
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1 Fornecimento e transporte de

água potável, que não

apresente risco a saúde

humana, conforme preconiza

a Portaria do Ministério da

Saúde nº 2.914, de 12 de

dezembro de 2011. Entrega

parcelada em carros-pipa

com capacidade mínima de

8.000 (oito mil) litros, com o

tanque completamente

cheio. Catmat 445494 (COTA

PRINCIPAL 75%)

4320 R$ 27,82 R$ 120.182,40 

2 Fornecimento e transporte de

água potável, que não

apresente risco a saúde

humana, conforme preconiza

a Portaria do Ministério da

Saúde nº 2.914, de 12 de

dezembro de 2011. Entrega

parcelada em carros-pipa

com capacidade mínima de

16.000 (oito mil) litros, com o

tanque completamente

cheio. Catmat 445494 (COTA

PRINCIPAL 75%)

6045 R$ 28,02 R$ 169.380,90 

3 Fornecimento e transporte de

água potável, que não

apresente risco a saúde

humana, conforme preconiza

a Portaria do Ministério da

Saúde nº 2.914, de 12 de

dezembro de 2011. Entrega

parcelada em carros-pipa

com capacidade mínima de

8.000 (oito mil) litros, com o

tanque completamente

cheio. Catmat 445494. (COTA

RESERVADA 25%)

1440 R$ 27,82 R$ 40.060,80 

4 Fornecimento e transporte de

água potável, que não

apresente risco a saúde

humana, conforme preconiza

a Portaria do Ministério da

Saúde nº 2.914, de 12 de

dezembro de 2011. Entrega

parcelada em carros-pipa

com capacidade mínima de

16.000 (oito mil) litros, com o

tanque completamente

cheio. Catmat 445494. (COTA

RESERVADA 25%)

2016 R$ 28,02 R$ 56.488,32 

 Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio

eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede

de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado

deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma

concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às

contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita



AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.
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