Relatório de Licitações referente ao mês de Março/2022
Número

Objeto

Data
Licitação

PP 4/2022

Sistema de Registro de Preços para Aquisição parcelada de
REFEIÇÃO (almoço, janta e quentinha), para atender à demanda da
Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Assistência Social e do
Fundo Municipal de Saúde por um período de doze meses.

07/04/2022

R$0,00

PP 2/2022

Sistema de Registro de Preços para futura e eventual contratação de
empresa para prestação de serviços funerários, bem como aquisição
de urnas, para atender as famílias em vulnerabilidade social no
município de General Maynard/SE, por intermédio da Secretaria
Municipal de Assistência Social (FMAS)

07/04/2022

R$0,00

PP 3/2022

Contratação de empresa especializada em fornecimento futuro e
parcelado de Lanches, bolo e salgados sortidos, para atender as
necessidades dos eventos realizado pela Prefeitura Municipal de
GENERAL MAYNARD e seus Partícipes, de acordo com as
quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência.

04/04/2022

R$0,00

4

PE 2/2022

Contratação de empresa para Aquisição com fornecimento parcelado
de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO
PERECÍVEIS ( itens fracassados ) destinados ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE da Secretaria Municipal da
Educação no exercício de 2022.

29/03/2022

R$0,00

5

PP 1/2022

Aquisição imediato de alimento (PEIXE IN NATURA) para
distribuição gratuita as famílias carentes na Semana Santa do
Município de GENERAL MAYNARD

25/03/2022

R$0,00

PE 2/2022

Sistema de Registro de Preços para aquisição de cestas básicas para
distribuição gratuita, contemplar as famílias carentes do Município
de GENERAL MAYNARD, através do programa cesta social, que
serão realizados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, por um
período de 12 meses

23/03/2022

R$213.000,00

PP 2/2022

Sistema de Registro de Preços para futura contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de Assessoria de
Comunicação e Mídia Social, para esta Prefeitura, conforme
especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital.

21/03/2022

R$0,00

PE 1/2022

Sistema de Registro de preços para eventual e futura visando o
fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis, pelo período
de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do Fundo
Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e
Prefeitura Municipal de GENERAL MAYNARD.

17/03/2022

R$3.040,00
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Valor Final

Total de licitações neste periodo.
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