Relatório de Licitações referente ao mês de Agosto/2021
Número

Objeto

Data
Licitação

1

RPC
1/2021

REABERTURA DE PRAZO (SEIS MESES) PARA
CREDENCIAMENTO DO CHAMEAMENTO PÚBLICO N. 01/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR
EMPRESAS PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS AOS
USUÁRIOS DO SUS/PORTO DA FOLHA, NA MODALIDADE DE
APOIO DIAGNOSTICO EM ANALISES CLINICAS, EXAMES
CITOPATÓGICOS CÉVICO-VAGINAL/MICROFLORA,
CONFORME TABELA DO SUS;

17/02/2022

R$0,00

2

PE
16/2021

Contratação de empresa especializada visando à aquisição parcelada de
gêneros alimentícios para a merenda escolar deste município dos itens
FRACASSADOS no Pregão Eletrônico Nº 012/2021.

09/09/2021

R$0,00

3

PE
9/2021

Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição parcelada de
materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, deste erário público.

30/08/2021

R$436.205,25

4

PE
15/2021

Contratação de empresa especializada visando à aquisição parcelada de
gêneros alimentícios para a merenda escolar deste município dos itens
FRACASSADOS no Pregão Eletrônico Nº 012/2021.

24/08/2021

R$0,00

5

PE
13/2021

Contratação de empresa especializada visando à aquisição de materiais
de expediente, limpeza, higiene pessoal, copa e cozinha, artesanato e
pedagógicos para as ações da creche e escolas da rede municipal de
ensino, deste erário público.

23/08/2021

R$139.257,68

6

AV
1/2021

Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar.

23/08/2021

R$25.047,00

7

AP
6/2021

Reforma e ampliação das Escolas Municipais de Porto da Folha/SE.

18/08/2021

R$0,00

8

RC
1/2021

Prestação de serviços de empresa que se compromete a realizar serviços
técnicos profissionais, relativos ao patrocínio ou defesa de causas
judiciais ou administrativas e emissão de pareceres.

12/08/2021

R$0,00

9

ING
7/2021

Prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica na prestação de
serviços administrativos, na dívida previdenciária e não previdenciária
do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe.

12/08/2021

R$132.000,00

10

PE
12/2021

Contratação de empresa especializada visando à aquisição parcelada de
gêneros alimentícios para a Merenda Escolar deste município dos itens
fracassados no Pregão Eletrônico nº 011/2021, deste erário público.

11/08/2021

R$85.803,30

11

PE
8/2021

Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição parcelada de
medicamentos dos itens fracassados do Pregão Eletrônico nº 004/2021,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste
erário público.

06/08/2021

R$298.348,00

12

PE
7/2021

Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição parcelada de
materiais hospitalares, odontológicos e permanentes (hospitalares) dos
itens fracassados do Pregão Eletrônico nº 005/2021, deste erário público.

04/08/2021

R$355.177,92

13

AP
3/2021

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.

04/08/2021

R$0,00

#

Vencedor

Valor Final

#

14

15

Número

Objeto

Data
Licitação

ADPV
3/2021

Contratação de agência de propaganda, especializada na prestação de
serviços de publicidade, assim compreendidos o conjunto de atividades
realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, ao
planejamento, a produção, a conceituação, a concepção, a criação, a
execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e
a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de
divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de
qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral,
observado o caráter educativo, informativo e de orientação social.

02/08/2021

R$12.000,00

ADPV
3/2021

Contratação de agência de propaganda, especializada na prestação de
serviços de publicidade, assim compreendidos o conjunto de atividades
realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, ao
planejamento, a produção, a conceituação, a concepção, a criação, a
execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e
a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de
divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de
qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral,
observado o caráter educativo, informativo e de orientação social.

02/08/2021

R$24.000,00

Vencedor

Valor Final

Total de licitações neste periodo.
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