Estado do Rio Grande do Sul - MUNICIPIO DE ERECHIM - PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354 - 99700-010 Erechim – RS
Fone: 54 520 7000

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS (SD'S) PARA O EXERCÍCIO DE 2020
Prazo de entrega
02/01/20 a 31/01/20
Material de copa e cozinha
Material gráfico
Material de higiene e limpeza
Material de construção/hidráulico
Tubos de concreto
Material de expediente*

Prazo de entrega
03/02/20 a 28/02/20
Mobiliário e correlatos
Aviamentos/tecidos e correlatos
Material de informática
Material para o britador
Material bibliográfico
Mat. didático/educativo/brinquedos
Material esportivo
Material elétrico

Contratações p/ Mês da Mulher

Contratações p/ Páscoa

Prazo de entrega
02/03/20 a 31/03/20
EPI's
Uniformes e correlatos
Medicamentos
Ferramentas
Ração e medicamento animal
Seguros
Pneus e Lubrificantes

Prazo de entrega
01/04/20 a 30/04/20
Material para sinalização viária
Material p/ iluminação pública
Tapetes/capachos/persianas
Bandeiras (aquisição/conserto)
Eletroeletrônicos
Gêneros alimentícios
Merenda Escolar

Prazo de entrega
04/05/20 a 29/05/20
Ar condicionado e correlatos
Material hospitalar
Material curativo
Material farmacológico
Material odontológico

Prazo de entrega
01/06/20 a 30/06/20
Material de copa e cozinha
Material de higiene e limpeza
Material de construção/hidráulico
Tubos de concreto
Material gráfico
Material de expediente
Contratações p/ Feira do Livro

Cont. Aniversário do Município

Contrat. p/ 2º sem. Ano Letivo

Contratações p/ Natal

Contratações Dia da Criança

Prazo de entrega
01/09/20 a 30/09/20

Prazo de entrega
01/10/20 a 30/10/20

Prazo de entrega
03/11/20 a 30/11/20

Prazo de entrega
01/12/20 a 31/12/20

* Material de expediente – lembrar dos meses e suas cores de cada campanha

Prazo de entrega
01/07/20 a 31/07/20

Prazo de entrega
03/08/20 a 31/08/20

EPI's
Ferramentas
Semente/mudas e correlatos
Uniformes e correlatos
Gêneros alimentícios
Medicamentos
Merenda Escolar
Material hospitalar
Material esportivo
Seguros RCO
Ração e medicamento animal
Material curativo
Baterias
Material para sinalização viária
Material farmacológico
Filtros
Material p/ iluminação pública
Material odontológico
Extintor veicular
Material gráfico ***
Contrat. p/ Abertura do Ano Letivo
*** Material gráfico Mês 09 – carnês, agendas escolares, calendários e demais impressos necessários para o início do próximo Ano
Mobiliário e correlatos
Aviamentos/tecidos e correlatos
Material de informática
Material para o britador
Material bibliográfico
Laudo LIT e DAER

Material elétrico
Eletroeletrônicos
Mat. didático/educativo/brinquedos

Reempenhos

Empenhos 2021

As Secretarias que possuem
vários recursos e precisam
remanejar os pagamentos

referente a Contratos vigentes com
pagamentos a serem realizados
em janeiro e demais meses do ano
seguinte, até a data do vencimento.

LEMBRANDO:
O período do Cronograma é de recebimento das SDs; ou seja durante o mês podem ser enviadas, não sendo necessário aguardar a Aprovação
Todas as SDs de Cronograma são aprovadas, pois trata-se de itens para o andamento das atividades da Secretaria, contudo, poderão ser “não aprovada”
As não aprovadas referem-se a situações verificadas pela Div. De Compras quanto a descritivo, código ou não condizente com a espécie, que devem ser sanadas, pela Secretaria.
Tais SDs são devolvidas via sistema, acompanhar no e-mail pois é encaminhado um aviso, verificar as observações no histórico, em caso de dúvidas contatar a Div. Compras
Eventos que ocorrerão durante o ano devem ser encaminhados com 90 dias de antecedência para Licitação, na dúvida, consultar a Coordenadora ou a Diretora de Compras e Licitações quanto a
modalidade que melhor atende a contratação e se a documentação específica a ser apensada a SD.
As Secretarias que possuem evento o ano todo, providenciem Pregão por Registro de Preço para serviços que irão utilizar durante os eventos.

Divisão de Compras
Ramais – 8082 Camila / 8083 – Édina / 8084 – Giovana / 8085 – Willian / 8093 – Adriano
E-mail: compras@erechim.rs.gov.br

