Relatório de Licitações referente ao mês de Janeiro/2021
Número

Objeto

Data
Licitação

DL
1/2021

Prestação de serviços de Comunicação Multimídia para acesso à
internet banda larga, referente à 50mbps link dedicado com
disponibilização a manutenção dos equipamentos (termo comodato)
necessários para a realização dos serviços do Fundo Municipal de
Assistência Social de Monte Alegre de Sergipe - SE.

28/01/2021

R$15.345,00

DL
3/2021

Prestação de serviços de Comunicação Multimídia para acesso à
internet banda larga, referente à 50mbps link dedicado com
disponibilização a manutenção dos equipamentos (termo comodato)
necessários para a realização dos serviços do Fundo Municipal de
Saúde de Monte Alegre de Sergipe - SE.

28/01/2021

R$15.345,00

3

DL
4/2021

Prestação de serviços de Comunicação Multimídia para acesso à
internet banda larga, referente à 50mbps link dedicado com
disponibilização a manutenção dos equipamentos (termo comodato)
necessários para a realização dos serviços da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças do Município de Monte Alegre de
Sergipe - SE.

28/01/2021

R$15.345,00

4

DL
5/2021

Locação de veículo para manutenção de rede de iluminação pública
para atender as necessidades deste município de Monte Alegre de
Sergipe - SE

28/01/2021

R$16.500,00

5

ING
7/2021

Prestação de serviços na área de planejamento e execução nas áreas
de gestão pública, bem como acompanhamento dos serviços
constantes no Setor pessoal, regularização do CAUC e
acompanhamento junto a Receita Federal e PGNF a cerca de
parcelamentos de dividas previdenciária e fazendária.

25/01/2021

R$71.500,00

6

ING
1/2021

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

04/01/2021

R$201.600,00

7

DL
1/2021

Locação de 01 (um) imóvel para funcionamento do Centro de
Especialidades em Saúde do Município de Monte Alegre de
Sergipe - SE.

04/01/2021

R$15.600,00

8

ING
1/2021

Prestação de serviços e Assessoria e Consultoria Técnica
especializada na área da Contabilidade Pública e apoio
Administrativo, de acordo com as especificações constantes da
inexigibilidade de licitação, seu projeto básico, e proposta do
contrato, que passam a fazer parte integrantes deste instrumento.

04/01/2021

R$50.700,00

9

DL
2/2021

Locação de 01 (um) imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora da
Glória, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, destinado para
funcionamento da garagem .

04/01/2021

R$18.000,00

10

DL
1/2021

Locação de 01(um) imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora da
Glória, para uso da Secretaria Municipal de Transportes, destinado a
funcionamento da garagem.

04/01/2021

R$19.500,00

11

DL
2/2021

Locação de 01(um) imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora da
Glória, para uso da Prefeitura Municipal de Monte Alegre de
Sergipe - Se, destinado para funcionamento da Biblioteca Municipal.

04/01/2021

R$14.400,00

12

DL
3/2021

Aquisição de estação topográfica para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Saneamento do
Município de Monte Alegre de Sergipe - SE.

04/01/2021

R$16.205,00

#

1

2

Vencedor

Valor Final

Número

Objeto

Data
Licitação

ING
1/2021

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

04/01/2021

R$24.000,00

ING
2/2021

Prestação de serviços de assessoria e Consultoria técnica
especializada na área de contabilidade pública e apoio
administrativo, de acordo as especificações constantes da
inexigibilidade de licitação, seu projeto básico e proposta do
contrato, que passam a fazer parte integrante deste instrumento.

04/01/2021

R$180.200,00

15

ING
3/2021

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
assessoria técnica em licitação e contratos no Município de Monte
Alegre de Sergipe - Se, de acordo com as especificações constantes
na inexigibilidade de licitação, seu termo de referência, e proposta do
contrato, que passam a fazer parte integrante deste instrumento.

04/01/2021

R$72.000,00

16

ING
4/2021

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

04/01/2021

R$82.140,00

ING
5/2021

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 em anexo e proposta da contratada, que passa, a fazer
parte integrante deste instrumento.

04/01/2021

R$90.000,00

ING
6/2021

Contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na área
do direito municipal, envolvendo o contencioso e o administrativo,
das seguintes atividades: a) licitação e contratos administrativos, b)
serviços públicos, c) defesa dos interesses do município contratante
nas ações jurídicas dirigidas contra o ente municipal nas justiças
Federal, Trabalhista e Estadual atinentes às áreas referidas no itens
anteriores a, b e c.

04/01/2021

R$201.600,00

#

13
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Total de licitações neste periodo.
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