
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Extrato de Resultado de Licitação/homologação – COVID 19 

Contrato nº 57/2020 –FMS Contratada: Alg Rio Comércio De Produtos Eireli Epp – CNPJ: 05.763.509/0001-00 -valor total R$ 3.150,00 (três mil, cento e 

cinquenta reais),  Homologação: Vigência início 19/11/2020 Término 31/12/2020-Dotação:(16,44,58)- PL 37/2020 FMS –PR21/2020 - FMS -Objeto: 

Aquisição de EPIs, equipamentos de Informática, material médico hospitalar e outros materiais, para atender as necessidades do município de Pedras 

Grandes, garantindo a segurança dos profissionais de saúde e população em geral, conforme especificações no Termo de referência.  

          

Contrato nº 58/2020 –FMS Contratada: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda– CNPJ: 00.802.002/0001-02 -valor total R$ 24.454,60 (vinte e quatro 

mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) - Homologação: Vigência início 19/11/2020 Término 31/12/2020-Dotação:(16,44,58)- 

PL 37/2020 FMS –PR21/2020 - FMS -Objeto: Aquisição de EPIs, equipamentos de Informática, material médico hospitalar e outros materiais, para 

atender as necessidades do município de Pedras Grandes, garantindo a segurança dos profissionais de saúde e população em geral, conforme 

especificações no Termo de referência.  

         

Contrato nº 59/2020 –FMS Contratada: Karini Stupp Brasil Demo– CNPJ: 20.370.489/0001-09 -valor total R$ 1.403,35 (um mil, quatrocentos e três reais 

e trinta e cinco centavos)- Homologação: Vigência início 19/11/2020 Término 31/12/2020-Dotação:(16,44,58)- PL 37/2020 FMS –PR21/2020 - FMS -

Objeto: Aquisição de EPIs, equipamentos de Informática, material médico hospitalar e outros materiais, para atender as necessidades do município de 

Pedras Grandes, garantindo a segurança dos profissionais de saúde e população em geral, conforme especificações no Termo de referência.  

 

Contrato nº 60/2020 –FMS Contratada: Maycon Will Eireli– CNPJ: 18.712.730/0001-80 -valor total R$ 24.075,00 (vinte e quatro mil e setenta e cinco 

reais)- Homologação: Vigência início 19/11/2020 Término 31/12/2020-Dotação:(16,44,58)- PL 37/2020 FMS –PR21/2020 - FMS -Objeto: Aquisição de 

EPIs, equipamentos de Informática, material médico hospitalar e outros materiais, para atender as necessidades do município de Pedras Grandes, 

garantindo a segurança dos profissionais de saúde e população em geral, conforme especificações no Termo de referência.  

 
 

Contrato nº 61/2020 –FMS Contratada: Metromed Comércio De Material Médico Hospitalar Ltda– CNPJ: 83.157.032/0001-22 -valor total R$ 36.538,00 

(trinta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais)- Homologação: Vigência início 19/11/2020 Término 31/12/2020-Dotação:(16,44,58)- PL 37/2020 FMS –

PR21/2020 - FMS -Objeto: Aquisição de EPIs, equipamentos de Informática, material médico hospitalar e outros materiais, para atender as 

necessidades do município de Pedras Grandes, garantindo a segurança dos profissionais de saúde e população em geral, conforme especificações no 

Termo de referência.  

 
 

Contrato nº 62/2020 –FMS Contratada: Nicolau Saturnino Vieira– CNPJ: 34.413.040/0001-87 -valor total R$ 8.825,00 (oito mil, oitocentos e vinte e cinco 

reais)- Homologação: Vigência início 19/11/2020 Término 31/12/2020-Dotação:(16,44,58)- PL 37/2020 FMS –PR21/2020 - FMS -Objeto: Aquisição de 

EPIs, equipamentos de Informática, material médico hospitalar e outros materiais, para atender as necessidades do município de Pedras Grandes, 

garantindo a segurança dos profissionais de saúde e população em geral, conforme especificações no Termo de referência.  

 


