Relatório de Licitações referente ao mês de Dezembro/2021
#

Número

Objeto

Data
Licitação

1

PE
14/2021

Contratação de empresa do ramo pertinente para a Aquisição de
Oxigênio Gasoso e locação de cilindro para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

19/01/2022

R$249.560,00

2

ADPV
2/2021

Prestação de serviços de saúde, aos usuários do SUS/Porto da
Folha, na modalidade de diagnóstico em análise clínica, exames
citopatológico cérvico-vaginal/microflora, conforme tabela do SUS.

30/12/2021

R$273.847,00

3

PE
22/2021

Fornecimento de combustíveis com entrega parcelada para
atendimento das necessidades de abastecimento dos veículos da
Prefeitura.

29/12/2021

R$0,00

4

PE
13/2021

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM ENTREGA
PARCELADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES
DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.

29/12/2021

R$0,00

5

PE 6/2021

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM ENTREGA
PARCELADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CIDADANIA E TRABALHO.

29/12/2021

R$0,00

6

PE
21/2021

Contratação de empresa especializada visando à aquisição de
Placas de Trânsito para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Porto da Folha-SE, deste município.

27/12/2021

R$72.400,00

PE
20/2021

A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa do
registro de preço para futura contratação de empresa especializada
em aquisição de peças para frota dos veículos automotores deste
município, inclusive os fundos e autarquia, compreendendo
fornecimento de peças e materiais e conforme disposições deste
edital.

27/12/2021

R$600.000,00

8

PE
20/2021

A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa do
registro de preço para futura contratação de empresa especializada
em aquisição de peças para frota dos veículos automotores deste
município, inclusive os Fundos e Autarquia, compreendendo
fornecimento de peças e materiais.

23/12/2021

R$0,00

9

ING
10/2021

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
pesquisa e comparação de preços no sistema online do "Banco de
Preços" com base nos preços praticados pela administração pública
referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados.

16/12/2021

R$9.875,00

10

AP 4/2021

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de
engenharia para execução de serviços de cobertura de quadra
escolar, tipo cobertura de quadra grande, localizada no Povoado
Linda França.

03/12/2021

R$0,00

11

AP 5/2021

Reforma do Ginásio de Esportes de Porto da Folha, Repasse OGU
857201/2017 Operação 1038440-21.

02/12/2021

R$0,00

12

DL
12/2021

Locação de imóvel situado na Rua Cel. João Gonçalves nº 1579,
centro, nesta cidade, para o Aluguel Social.

01/12/2021

R$4.800,00

7

Vencedor

Valor Final

Total de licitações neste periodo.

12
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