Relatório de Licitações referente ao mês de Janeiro/2020
#

Número

Objeto

Data
Licitação

1

DL 4/2020

Prestação de serviços de velt ponto gold (software de gestão de
controle de ponto de relógio biométrico com plataforma 100%
WEB), licença de 11 meses.

31/01/2020

R$7.560,00

2

DL 3/2020

Execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva do
sistema CFTV DA USB da CLINICA MARIETA SOUZA
ANDRADE e reparo do relógio de ponto biométrico IREP DIXI
da USB da CLINICA MARIETA SOUZA ANDRADE.

31/01/2020

R$3.425,00

3

DL 1/2020

Locação de um (01) imóvel localizado na rua João oliveira chagas,
s/n, Centro, Monte Alegre de Sergipe, onde irá funcionara uma
clinica de Saúde.

03/01/2020

R$15.600,00

4

DL 1/2020

Prestação de serviços de comunicação multimídias para acesso a
internet, banda larga, referente a 25 Mbps link de dedicação e 25
Mps de Uploads com serviço de ativação em fibra óptica.

02/01/2020

R$17.400,00

5

ING
2/2020

Contratação de empresa especializada em implantação,
manutenção, treinamento e suporte técnico ao licenciamento de
uso de software.

02/01/2020

R$20.160,00

6

DL 2/2020

Prestação de serviços de comunicação multimídia para acesso á
internet banda larga, referente a 05 Mbps link dedicado e 25 MPS
de Uploads com serviço de ativação de fira óptica.

02/01/2020

R$17.400,00

7

ING
1/2020

Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica
especializada na área de contabilidade pública e apoio
administrativo, de acordo com as especificações constantes da
inexigibilidade de licitação.

02/01/2020

R$442.000,00

8

ING
2/2020

Contratação de empresa especializada em implantação,
manutenção, treinamento e suporte técnico ao licenciamento de
uso de software.

02/01/2020

R$26.940,00

9

DL 1/2020

Locação de imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, para uso da
Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe, destinado ao
funcionamento da Secretaria Municipal de Transporte.

02/01/2020

R$30.000,00

10

DL 2/2020

Prestação de serviços de comunicação multimídia para acesso a
internet, banda larga, referente a 25 Mbps link dedicado e 25 mbs
de Uploads com serviço de ativação em fibra óptica.

02/01/2020

R$17.400,00

11

DL 3/2020

Locação de imóvel localizado na Praça Passos Porto, s/n,
destinado para o funcionamento da Biblioteca Municipal.

02/01/2020

R$14.400,00

12

ING
1/2020

Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica
especializada na área de contabilidade pública e apoio
administrativo.

02/01/2020

R$148.750,00

13

ING
2/2020

Prestação de serviço na área de educação especificamente e
assessoria e consultoria administrativa, presencial e a distância, na
execução e aplicação das normas legais no desenvolvimento de
programas e projetos do MEC/FNDE e as prestações de contas em
favor do Município de Monte Alegre de Sergipe.

02/01/2020

R$24.000,00

14

ING
3/2020

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
em consultoria governamental e outros instrumentos de
capacitação de recursos de acordo com as especificações
constantes no termo de referência.

02/01/2020

R$90.000,00

Vencedor

Valor Final

Número

Objeto

Data
Licitação

15

ING
4/2020

Prestação de serviços nas áreas de planejamento e execução de
gestão pública, bem como acompanhamento dos erviços no setor
pessoal, regularização do CAUC e acompanhamento junto a
Receita Federal e PGFN acerca do parcelamento de dívidas
previdenciárias e fazendárias do Município de Monte Alegre de
Sergipe.

02/01/2020

R$72.000,00

16

ING
5/2020

Prestação de serviço de assessoria técnica em licitação e contratos
no município de Monte Alegre de Sergipe.

02/01/2020

R$60.000,00

17

ING
6/2020

Contratação de empresa especializada em implantação,
manutenção, treinamento e suporte técnico ao licenciamento de
uso de software.

02/01/2020

R$83.652,00

18

ING
7/2020

Contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na área
de direito municipal, envolvendo o contencioso e o administrativos
em várias atividades.

02/01/2020

R$201.600,00

PP 9/2020

Fornecimento de combustível com fornecimento continuo e
fracionado, conforme demanda para suprir as necessidades da frota
de veículos da da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Monte Alegre de Sergipe.

17/12/2019

R$819.380,00

PP 5/2020

Registro de preço para aquisição de material de expediente,
didático e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal, Secretarias Municipais, Fundo Municipal de Saúde e
Fundo Municipal de Assistência Social.

17/11/2019

R$202.999,00

#
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Vencedor

Valor Final

Total de licitações neste periodo.
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