Relatório de Licitações referente ao mês de Março/2021
#

Número

Objeto

Data
Licitação

1

PE
5/2021

Sistema de Registro de Preços para Aquisição futura e parcelada de
Informática, destinados a atender à demanda do Prefeitura Municipal de
Pacatuba, e integrarão como participes: Fundo Municipal de Saúde e
Fundo Municipal de Assistência Social e do Trabalho.

30/12/2021

R$261.676,13

2

PP
5/2021

Sistema de Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação
de serviço de carro de som (propaganda volante) com Microfone e
gravação em CD das informações veiculadas, de acordo com a necessidade
destas secretarias.

29/03/2021

R$170.800,00

3

PE
2/2021

Contratação de empresa para fornecimento de direito de uso de software de
gestão de saúde, integrando aos sistemas da atenção básica e demais
sistemas ministeriais, incluindo dispositivos (móveis), em regime de uso,
incluindo também serviços de migração, conversão e saneamento de dados,
implantação, treinamento, monitoramento do uso do sistema pelas equipes
(como forma de otimizá-lo e dar valor de uso ao conteúdo para auxiliar na
organização do processo de trabalho), suporte técnico, atualizações,
customizações e manutenção mensal, com acesso simultâneo de usuários, e
que atenda às especificações técnicas, os quantitativos e os serviços
técnicos correlatos para atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde do município de Pacatuba/SE.

24/03/2021

R$385.800,00

4

PP
3/2021

Sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada
em fornecimento de pneus, câmara de ar e protetor de câmara de ar para
motocicletas, veículos leves e pesados de acordo com as especificações e
condições estabelecidas neste Termo.

23/03/2021

R$367.435,40

5

PE
1/2021

Sistema de Registro de Preços para futura e parcelada aquisição de
Produtos Médicos e Hospitalares para atender às necessidades do Fundo
Municipal de Saúde, conforme Termo de referência.

22/03/2021

R$556.859,54

6

PP
2/2021

Sistema de registro de preços para contratação futura e parcelada de
serviços realizados por empresa especializada para prestação de serviços
públicos de limpeza de bueiros e galerias, pintura de meio fio (guia),
abertura manual de valas, capina, poda e roçagem nas vias públicas,
jardins, praças, varrição de ruas e afins do município. visando a obtenção
de adequadas condições de salubridade, higiene, limpeza e conservação
dos ambientes do município de Pacatuba/SE.

19/03/2021

R$0,00

7

ING
9/2021

Prestaçãode serviços profissionais de consultoria tecnica nas atividades de
administracão tributaria mediante codigo de legislacão tributario.

15/03/2021

R$28.500,00

8

PE
4/2021

Sistema de Registro de Preços para Aquisição futura e parcelada de
Eletroeletrônicos, destinados a atender à demanda do Prefeitura Municipal
de Pacatuba, e integrarão como participes: Fundo Municipal de Saúde e
Fundo Municipal de Assistência Social e do Trabalho.

12/03/2021

R$164.541,00

9

DL
8/2021

Locaçaõ de 1(um) imovel localizado na rua Leandro Maciel n° 65, no qual
ira funcionar correspondente bancario Banco do Brasil.

01/03/2021

R$1.500,00

Vencedor

Valor Final

Total de licitações neste periodo.
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