Relatório de Licitações referente ao mês de Julho/2018
Número

Objeto

Data
Licitação

P.P.
15/2018

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de extintores,
visando atender as demandas da Prefeitura Municipal (Secretarias),
Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e
Secretaria de Educação, do município de Santo Amaro das Brotas,
Estado de Sergipe, conforme detalhamentos constantes do Anexo I –
Termo de Referência do Edital.

21/08/2018

R$0,00

P.P.
13/2018

Sistema de Registro de Preços para futura fornecimento de água mineral
e botijão de gás GLP 13 kg, visando atender as demandas da Prefeitura
(Secretarias), Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal
de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações
e detalhamentos constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital.

14/08/2018

R$24.600,00

P.P.
14/2018

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de material e
equipamento de informática, visando atender as demandas da Prefeitura
Municipal (Secretarias), Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal
de Assistência Social e Secretaria de Educação, do município de Santo
Amaro das Brotas, Estado de Sergipe, conforme detalhamentos
constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital

14/08/2018

R$420.655,00

ING
5/2018

Prestação de Serviços visando a recuperação de créditos tributários
junto às empresas de telefonia fixa e móvel estabelecidas fora do âmbito
do Município de Santo Amaro das Brotas/Se, relativamente a débitos
tributários para com esse Município, envolvendo cadastramento in loco
dos seus imóveis e/ou equipamentos, auditoria fiscal enquadramento,
legal, cálculo dos encargos legais e apuração total do débito para com o
município

04/06/2018

R$0,00

5

ADI
1/2018

Prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo do Contrato nº 17/2017,
oriundo da DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 09/2017, cujo objeto
consiste na “locação do imóvel localizado na Praça São José nº 72, neste
município, para funcionamento do Posto Odontológico”, nos termos da
Lei 8.245/91, a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, passando o seu prazo
total de 12 (doze) meses para 24(vinte e quatro) meses

02/05/2018

R$0,00

6

TM
1/2018

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de
engenharia para Pavimentação do Conjunto João Ferreira da Costa, no
município de Santo Amaro das Brotas, conforme Contrato de Repasse
MCIDADES 847859/2017 – Operação 1042291-17

06/04/2018

R$0,00

7

ING
4/2018

prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria técnica especializada
na área de Gestão de Convênios e Prestação de Contas, de acordo com
as especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação, seu Projeto
Básico, e proposta da Contratada que passam a fazer parte integrante
deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93,
independentemente de suas transcrições

12/03/2018

R$0,00

8

CH.P.
1/2018

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e
empreendedor familiar rural destinados à Alimentação Escolar,
conforme especificações constantes do Anexo II desta Chamada

27/02/2018

R$0,00

9

ING
3/2018

Prestação dos serviços de disposição final de resíduos classe II-A e II-B,
em Aterro Sanitário de propriedade da CONTRATADA, para um aporte
médio mensal estimado de 210 t (duzentos e dez toneladas), proveniente
do Município de Santo Amaro das Brotas/SE

18/01/2018

R$0,00
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Número

Objeto
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Licitação

ING
1/2018

Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na área de
Direito Administrativo para: consultoria e assessoramento às comissões
de licitação na condução de procedimentos licitatórios, contratação
direta por dispensa e por inexigibilidade de licitação, termos aditivos e
rescisão contratual, englobando a execução de auditorias, emissão de
pareceres independentes e consultivos, elaboração de modelos de editais
de licitação, contratos administrativos, termos aditivos e termos de
rescisão contratual, consultoria e assessoramento no julgamento de
impugnações de editais, recursos administrativos em licitações e em
processos de rescisão contratual e na aplicação de penalidades a
licitantes e contratados

02/01/2018

R$0,00

11

ING
2/2018

prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada
na área de Contabilidade Pública e apoio administrativo, de acordo com
as especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação, seu Projeto
Básico, e proposta do Contratado, que passam a fazer parte integrante
deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93,
independentemente de suas transcrições

02/01/2018

R$0,00

12

ING
1/2018

Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada
na área de Contabilidade Pública e apoio administrativo, de acordo com
as especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação, seu Projeto
Básico, e proposta do Contratado

02/01/2018

R$0,00

13

ING
1/2018

Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada
na área de Contabilidade Pública e apoio administrativo, de acordo com
as especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação, seu Projeto
Básico, e proposta do Contratado

02/01/2018

R$0,00

14

DISP
1/2018

Locação do imóvel, localizado na Praça Jacinto Ribeiro nº 87, neste
município, para funcionamento do CREAS – Centro de Referência da
Assistência Social.

02/01/2018

R$0,00
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