Relatório de Licitações referente ao mês de Dezembro/2018
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Número

Objeto

Data
Licitação

P.P.
6/2018

Sistema de registro de preços para futura aquisição parcelada
materiais e equipamentos diversos, visando atender as demandas do
Fundo Municipal de Saúde, do município de Santo Amaro das
Brotas, Estado de Sergipe, conforme especificações, quantitativos,
exigências e detalhamentos constantes no Anexo I – Termo de
Referência do Edital.

08/01/2019

R$0,00

P.P.
5/2018

Sistema de registro de preços para futura aquisição parcelada de
medicamentos diversos, para atender às demandas do Fundo
Municipal de Saúde, do município de Santo Amaro das Brotas,
Estado de Sergipe, conforme especificações, quantitativos,
exigências e detalhamentos constantes no Anexo I – Termo de
Referência do Edital.

03/01/2019

R$0,00

ADI
1/2018

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze)
meses do prazo do Contrato nº 01/2018, oriundo do Pregão
Presencial 15/2017, cujo objeto consiste na Contratação de empresa
para prestação de Serviços para licença e uso de Software de Gestão
Pública, com Implantação, capacitação, treinamento, suporte e
operacionalização, compreendendo as áreas: financeira e contábil,
para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência
Social, do Município de Santo Amaro das Brotas/SE.

02/01/2019

R$0,00

ADI
1/2018

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze)
meses do prazo do Contrato nº 02/2018, oriundo do Pregão
Presencial 15/2017, cujo objeto consiste na Contratação de empresa
para prestação de Serviços para licença e uso de Software de Gestão
Pública, com Implantação, capacitação, treinamento, suporte e
operacionalização, compreendendo as áreas: Almoxarifado,
Patrimônio e Frota de Veículos, para atender as necessidades do
Fundo Municipal de Assistência Social, do Mun. de Santo Amaro

02/01/2019

R$0,00

ADI
1/2018

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze)
meses do prazo do Contrato nº 04/2018, oriundo da DISPENSA Nº
001/2018, cujo objeto consiste na Locação do imóvel, localizado na
Praça Coronel Jacinto Ribeiro, n° 87, neste município, para
funcionamento do CREAS – Centro de Referência da Assistência
Social

02/01/2019

R$0,00

ADI
1/2018

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze)
meses do prazo do Contrato nº 02/2018, oriundo do Pregão
Presencial 15/2017, cujo objeto consiste na Contratação de empresa
para prestação de Serviços para licença e uso de Software de Gestão
Pública, com Implantação, capacitação, treinamento, suporte e
operacionalização, compreendendo as áreas: financeira e contábil,
para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde,
Municipal de Saúde, Município de Santo Amaro das Brotas/SE.

02/01/2019

R$0,00

ADI
1/2018

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze)
meses do prazo do Contrato nº 03/2018, oriundo do Pregão
Presencial 15/2017, cujo objeto consiste na Contratação de empresa
para prestação de Serviços para licença e uso de Software de Gestão
Pública, com Implantação, capacitação, treinamento, suporte e
operacionalização, compreendendo as áreas: Almoxarifado,
Patrimônio e Frota de Veículos, para atender as necessidades do
Fundo Municipal de Saúde, Mun. de Santo Amaro das Brotas/SE.

02/01/2019

R$0,00
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ADI
1/2018

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze)
meses do prazo do Contrato nº 02/2018, oriundo do Pregão
Presencial 15/2017, cujo objeto consiste na Contratação de empresa
para prestação de Serviços para licença e uso de Software de Gestão
Pública, com Implantação, capacitação, treinamento, suporte e
operacionalização, compreendendo as áreas: financeira e contábil,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
do Município de Santo Amaro das Brotas/SE.

02/01/2019

R$0,00

ADI
1/2018

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze)
meses do prazo do Contrato nº 03/2018, oriundo do Pregão
Presencial 15/2017, cujo objeto consiste na Contratação de empresa
para prestação de Serviços para licença e uso de Software de Gestão
Pública, com Implantação, capacitação, treinamento, suporte e
operacionalização, compreendendo as áreas: Almoxarifado,
Patrimônio e Frota de Veículos, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, do Mun. de Santo Amaro/SE.

02/01/2019

R$0,00

ADI
1/2018

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze)
meses do prazo do Contrato nº 03/2018, oriundo do Pregão
Presencial 15/2017, cujo objeto consiste na Contratação de empresa
para prestação de Serviços para licença e uso de Software de Gestão
Pública, com Implantação, capacitação, treinamento, suporte e
operacionalização, compreendendo as áreas: financeira e contábil,
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo
Amaro das Brotas, Estado de Sergipe.

02/01/2019

R$0,00

ADI
1/2018

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze)
meses do prazo do Contrato nº 04/2018, oriundo do Pregão
Presencial 15/2017, cujo objeto consiste na Contratação de empresa
para prestação de Serviços para licença e uso de Software de Gestão
Pública, com Implantação, capacitação, treinamento, suporte e
operacionalização, compreendendo as áreas: Almoxarifado,
Patrimônio e Frota de Veículos, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas/SE.

02/01/2019

R$0,00

P.P.
21/2018

Sistema de Registro de Preços para o fornecimento parcelado de
combustíveis tipos (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10),
visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal (Secretarias
Municipais), Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de
Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência parte
integrante do edital.

27/12/2018

R$2.660.130,00

P.P.
2/2018

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição parcelada de
equipamentos de informática (computador, impressora, PC
Interativo projetor e lousa digital) e mobiliários escolares (carteiras
padrão FNDE), visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação do município de Santo Amaro das Brotas,
Estado de Sergipe, conforme detalhamentos constantes do Anexo I –
Termo de Referência do Edital.

27/12/2018

R$83.800,00

Vencedor

Valor Final

Total de licitações neste periodo.
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