Relatório de Licitações referente ao mês de Maio/2020

Número

Objeto

Data
Licitação

P.P.
4/2020

Sistema de registro de preços para futura aquisição parcelada de
medicamentos psicotrópicos, visando 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.

08/06/2020

R$0,00

2

P.P.
3/2020

Sistema de Registro de Preços para futuro fornecimento parcelado de
material de armarinho, visando atender as necessidades do Fundo
Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal (Secretarias),
conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência
parte integrante do edital.

26/05/2020

R$499.091,00

3

P.P.
2/2020

Sistema de Registro de Preços para futuro fornecimento parcelado de
material de higiene pessoal, visando atender as necessidades do Fundo
Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes
do Anexo I - Termo de Referência parte integrante do edital.

25/05/2020

R$0,00

P.P.
7/2020

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de mobiliário e
escritório, eletrodoméstico, 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.

25/05/2020

R$731.828,00

P.P.
3/2020

Sistema de registro de preços para futura e eventual aquisição
parcelada de equipamentos e materiais hospitalares, 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.

21/05/2020

R$1.066.066,00

P.P.
6/2020

Sistema de Registro de Preços para eventual e futura contratação de
empresa especializada na aquisição e recarga de toner e cartuchos de
impressoras jato de tinta e na remanufatura para impressoras laser,
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.

21/05/2020

R$78.060,00

P.P.
2/2020

Sistema de Registro de Preços, para eventual futuras contratações de
empresas especializadas na aquisição de caixas d’água com tampa
fabricadas em polietileno, para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação, Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de
Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Santo Amaro das
Brotas, conforme especificações, quantitativos, exigências e
detalhamentos constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

21/05/2020

R$0,00

DL
2/2020

Contratação de empresa para prestação de serviços para desinfecção de
veículos, ambientes internos, corrimãos e locais de serviços essenciais
tais como: Mercado Municipal, Rodoviária, Ponto de Taxi, Av. Helber
Ribeiro e ruas adjacentes, Postos de Saúde, Agências Bancárias e em
frente aos Prédios Públicos Municipais, com uso de 3.000 l (três mil
litros) de calda preparada de cloreto de alquil dimetil benzil amônio,
de acordo com o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 02/2020

15/05/2020

R$21.000,00
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Total de licitações neste periodo.

Relatório emitido na data 03/07/2022 03:39:50

8

