Relatório de Licitações referente ao mês de Julho/2019
#

Número

Objeto

Data
Licitação

1

P.P.
15/2019

Sistema de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de
material e equipamentos urbanos, com montagem e instalação, em
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, do município de Santo Amaro das Brotas, Estado de

01/08/2019

R$1.634.126,00

2

P.P.
16/2019

Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de
empresa para realização de Serviços Comuns de Engenharia, de acordo
com as demandas da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de
Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal d

01/08/2019

R$2.986.540,00

3

P.P.
6/2019

Sistema de registro de preços para futura contratação para prestação de
serviços médicos especializado na realização de exames de
ultrassonografia, raio x e monitorização ambulatorial da pressão
arterial (MAPA), para atender as demandas da Secretaria Muni

01/08/2019

R$0,00

4

P.P.
14/2019

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de freezer

30/07/2019

R$0,00

5

P.P.
5/2019

S.R.P. para futuro fornecimento parcelado de material de consumo
utilizados no desenvolvimento das atividades dos Agentes de Saúde e
Endemias

30/07/2019

R$11.298,00

ADI
3/2019

Prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo do Contrato nº
41/2017, oriundo do Pregão Presencial nº 08/2017, cujo objeto
consiste em prestação de serviços de limpeza e manutenção urbana,
mediante coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, domiciliares
e comerciais, varrição manual de feiras livres, vias e logradouros
públicos e podação de árvores, com caminhão coletor compactador,
pintura de guias, meio-fio, canteiros e praças do município de Santo
Amaro das Brotas/SE.

28/07/2019

R$1,35

ADI
2/2019

Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses
do prazo do Contrato nº 42/2017, oriundo do Pregão Presencial
07/2017, cujo objeto Contratação de empresa especializada em
fornecimento dos serviços de comunicação multimídia para acesso à
internet banda larga, 14Mb (link dedicado), com a disponibilidade de
execução apenas por cabo (par metálico ou fibra ótica), incluindo a
manutenção de rede lógica interna, atendendo as necessidades da
Prefeitura Municipal de Santo Amaro/SE

28/07/2019

R$0,00

6

7

Vencedor

Valor Final

Total de licitações neste periodo.
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