Relatório de Licitações referente ao mês de Abril/2021
Número

Objeto

Data
Licitação

1

PE 5/2021

REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas
para Prestação de Serviços visando o Agenciamento de Viagens,
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento
de passagens aéreas nacionais e internacionais para este município.

11/05/2021

R$1,10

2

PE 4/2021

REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresas
para a Locação de Veículos tipo Máquinas Pesadas, a fim de atender
as necessidades do município de Tomar do Geru.

07/05/2021

R$511.200,00

3

PE 4/2021

REGISTRO DE PREÇOS visando futuras contratações de empresa
para aquisição com o fornecimento parcelado de Medicamentos para
o enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19), a fim de atender
as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Tomar do Geru.

05/05/2021

R$255.820,00

4

CH.P.
1/2021

Aquisição de Gêneros Alimentícios pela Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural, destinados à Alimentação Escolar dos
Estudantes do Sistema Municipal de Ensino

03/05/2021

R$126.918,58

PE 3/2021

Contratação de empresa especializada para a aquisição com
fornecimento parcelado de Material de Consumo e Equipamentos de
Higienização e Proteção, a serem utilizados pelos estudantes do
Sistema Municipal de Ensino, quando do retorno as atividades
presenciais, no ambiente escolar do município de Tomar do Geru.

22/04/2021

R$47.318,00

6

PE 3/2021

Contratação de empresa para aquisição com fornecimento parcelado
de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da
alimentação escolar do município de Tomar do Geru durante o
exercício financeiro de 2021

19/04/2021

R$112.758,24

7

DL
8/2021

Locação de 01 (um) imóvel, situado na Rua Robério Dias, n° 91,
neste município de Tomar do Geru, a qual terá como finalidade a
instalação provisória da UBS 004 do Fundo Municipal de Saúde

16/03/2021

R$13.500,00

8

DL
9/2021

Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Duque de Caxias, nº
203, Centro, município de Tomar do Geru, a qual terá como
finalidade a instalação do Centro de Especialidades da Atenção
Básica do Fundo Municipal de Saúde.

16/03/2021

R$4.560,00

9

DL
7/2021

Contratação de empresa especializada visando a AQUISIÇÃO DE
PEÇAS para a manutenção de equipamentos da Atenção Básica
durante o exercício em vigor

15/03/2021

R$16.950,00

10

DL
6/2021

Contratação de empresa especializada visando prestação de serviços
técnicos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
médico/hospitalares e odontológicos instalados nas Unidades de
Saúde do município de Tomar do Geru.

12/03/2021

R$13.140,00

11

DL
4/2021

Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Jessé Leal, nº 45,
Bairro Centro, município de Tomar do Geru, a qual terá como
finalidade a instalação do Fundo Municipal de Saúde.

05/02/2021

R$12.000,00

12

DL
1/2021

Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento
de Link de Internet com estruturação, manutenção de rede e
configuração do servidor para suprir as necessidades Fundo
Municipal de Saúde de Tomar do Geru.

04/01/2021

R$16.920,00

13

CR
6/2021

O presente contrato tem como objeto o rateio dos recursos
destinados ao atendimento de despesas com ações do CONSÓRCIO
no exercício de 2020.

04/01/2021

R$40.800,00

#

5

Vencedor

Valor Final

#

14

15

Número

Objeto

Data
Licitação

CR
8/2021

O objeto do presente instrumento é reculamentar a contribuição
financeira do município de TOMAR DO GERU/SE ao
CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E
SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO
para sua implantação, manutenção, operacionalização e
funcionamento, aderindo assim as formalidades já constituídas e
aprovadas pelos municípios consorciados.

04/01/2021

R$0,00

DL
5/2021

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
coleta, transporte, tratamento (Autoclavagem) dos resíduos de
serviços de saúde dos Grupos A1, A2, A4 e E, com destinação final
de todos esses resíduos tratados em local devidamente licenciado, a
fim de atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde

30/11/-0001

R$12.800,00

Vencedor

Valor Final

Total de licitações neste periodo.
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