Relatório de Licitações referente ao mês de Novembro/2021
Número

Objeto

Data
Licitação

1

LE
1/2021

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA
FOLHA AVISO DE EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2021 O Município de
Porto da Folha/SE, neste ato representado pelo Leiloeiro, constituído pelo
Contrato nº 072/2020 decorrente do Chamamento Publico nº 001/2020,
torna público que no local, data e horário abaixo será realizada licitação, na
modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE, modalidade eletrônico (on
line), para venda de bens indicados no anexo deste edital, a ser conduzido
pelo Leiloeiro Público Oficial Arthur Ferreira Nunes, inscrito na Junta
Comercial do Estado do Sergipe sob a matrícula nº 001/2020, regime do
Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1932, da Lei nº. 5.172, de 25 de
outubro de 1966, da Lei nº. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, da Lei nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº. 11.101 de 09 de fevereiro de
2005, e demais disposições leais pertinentes, bem como as condições
abaixo: DO LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO
LEILÃO: 1. Local: através do endereço eletrônico
www.nordesteleiloes.com.br. 2. Data e horário: abertura dos lances no dia
10/12/2021 às 08h00min com encerramento no dia 21/12/2021 às
10h00min. Porto da Folha-SE, 23 de Novembro de 2021. Arthur Ferreira
Nunes Leiloeiro Público Oficial

10/12/2021

R$0,00

2

TM
2/2021

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia
para Reforma e Ampliação do Mercado Municipal Antônio Pereira Feitosa
situado no Povoado Lagoa Redonda, neste municipio;

07/12/2021

R$348.143,27

3

PE
12/2021

Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição parcelada de
materiais permanentes (equipamentos para áudio, vídeo e foto e material de
informática), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde.

22/11/2021

R$57.750,00

DL
20/2021

Prestação de serviços de conexão a rede municipal de computadores
(internet), com fornecimento de equipamentos para transmissão do sinal
conforme especificação técnica da Anatel, instalação e configuração de
sinal via fibra ou wireless de internet banda larga para manutenção das
atividades do Fundo Municipal de Saúde.

11/11/2021

R$5.394,00

5

DL
11/2021

Prestação de serviços de conexão a rede municipal de computadores
(internet), com fornecimento de equipamentos para transmissão do sinal
conforme especificação técnica da Anatel, instalação e configuração de
sinal via fibra ou wireless de internet banda larga para manutenção das
atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, Cidadania e
Trabalho de Porto da Folha/SE.

11/11/2021

R$5.220,00

6

AP
3/2021

Construção de praça no povoado Mocambo, contrato de repasse OGU
MDR nº 881114/2018 - Operação 1062313-41/2018 - Programa
Planejamento Urbano.

11/11/2021

R$0,00

7

DL
17/2021

Prestação de serviços de conexão a rede municipal de computadores
(internet), com fornecimento de equipamentos para transmissão do sinal
conforme especificação técnica da Anatel, instalação e configuração de
sinal via fibra ou wireless de internet banda larga para manutenção das
atividades da Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE.

11/11/2021

R$6.960,00

8

ING
3/2021

Prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica do planejamento e
gerenciamento das ações desenvolvidas na Atenção Básica para a
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, deste erário
público.

10/11/2021

R$42.000,00

9

ING
9/2021

Prestação de serviços de revisão de parcelamentos e passivos fiscais
federais e no diagnóstico e reconhecimentos de créditos fiscais do
Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe.

10/11/2021

R$1,00

#
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10

AV
5/2021

5º realinhamento econômico-financeiro, no fornecimento de combustível,
para a Secretaria Municipal de Saúde.

08/11/2021

R$55.822,92

11

AV
5/2021

5º realinhamento econômico-financeiro, no fornecimento de combustível,
para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

08/11/2021

R$26.075,99

12

RC
26/2021

Locação de veículos para o transporte escolar.

08/11/2021

R$0,00

13

ADPV
1/2021

Locação de veículos destinados ao transporte escolar para os alunos do
ensino fundamental deste município.

08/11/2021

R$321.678,00

14

ADPV
2/2021

Locação de veículos destinados ao transporte escolar para os alunos do
ensino fundamental deste município.

08/11/2021

R$321.678,00

15

AV
3/2021

3º realinhamento econômico-financeiro, no fornecimento de combustível,
para a Prefeitura Municipal.

08/11/2021

R$370.019,52

16

PE
19/2021

Contratação de empresa especializada visando à aquisição parcelada de
pneus e câmaras para a frota de veículos deste município, deste erário
público.

03/11/2021

R$249.460,00

Vencedor

Valor Final

Total de licitações neste periodo.
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