Relatório de Licitações referente ao mês de Setembro/2020
Número

Objeto

Data
Licitação

P.P.
13/2020

Sistema de Registro de Preços para eventual e futura prestação de
serviços de locação de carro de som, para a divulgação de ações,
eventos e campanhas, visando atender as necessidades 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.

21/10/2020

R$925.000,00

PE
10/2020

Contratação de empresa para prestação de serviços de direito de uso de
software para instalação do prontuário eletrônico do cidadão nas
unidades básicas de saúdes, incluindo serviços de implantação,
treinamento, atualizações e suporte técnico para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Amaro das
Brotas/SE.

14/10/2020

R$114.000,00

PE
12/2020

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição material
permanente, tipo veículo aéreo não tripulado com asas rotativas
(DRONE) contendo controle remoto (transmissor), câmera e software,
tipo quadricóptero, acompanhando acessórios, para atender as
demandas da Prefeitura Municipal (Secretarias), como órgão
gerenciador, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de
Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, como órgãos
participantes, do município de Santo Amaro das Brotas, Estado d

08/10/2020

R$0,00

PE
8/2020

Sistema de registro de preços para futura e eventual aquisição
parcelada de AVENTAL, MACAÇÃO HOSPITALAR, MÁSCARA
CIRÚRGICA E TESTE RÁPIDO-COVID19, visando atender as
demandas do Fundo Municipal de Saúde durante o estado de
calamidade pública da COVID-19, do município de Santo Amaro das
Brotas, Estado de Sergipe, conforme especificações, quantitativos,
exigências e detalhamentos constantes no Anexo I – Termo de
Referência.

30/09/2020

R$195.210,00

5

P.P.
4/2020

Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de cestas
básicas, para serem entregues às famílias durante a calamidade pública
e situação de vulnerabilidade temporária em decorrência aos
problemas econômicos gerados pelo enfrentamento da pandemia
decorrente do Coronavírus - COVID-19, conforme especificações
constantes do Anexo I - Termo de Referência parte integrante do edital.

30/09/2020

R$440.000,00

6

PE
5/2020

Sistema de Registro de Preços para futura contratação de empresa para
a aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à merenda
escolar do ano de 2020 do Programa PNAE, conforme especificações
constantes do Anexo I - Termo de Referência parte integrante do edital.

21/09/2020

R$78.726,00

7

PE
9/2020

Sistema de Registro de Preços para futura contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de sanitarização (biodescontaminação) desinfecção e higienização a base de amônia
quaternária, cloreto de alquil dimetil benzil de amônia , cloreto de
benzalconio, com aplicação em ambientes internos e externos,
veículos, corrimãos, aplicação com profissionais com bombas costais
motorizadas e carro bombas de desinfecção dos prédios públicos e de
uso comum do município de Santo Amaro das B

18/09/2020

R$29.400,00

8

PE
3/2020

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de FREEZER
TIPO HORIZONTAL, visando atender a demanda da Secretaria de
Educação, do município de Santo Amaro das Brotas, Estado

17/09/2020

R$20.000,00

#
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Valor Final

#

9

10

Número

Objeto

Data
Licitação

PE
4/2020

Sistema de Registro de Preços para futuro fornecimento parcelado de
material de segurança individual e equipamentos de segurança básico,
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, como
órgão gerenciador, Prefeitura Municipal (Secretarias), Fundo
Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, como
órgãos participantes, do município de Santo Amaro das Brotas, Estado
de Sergipe, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de
Referência parte integrante do e

17/09/2020

R$391.652,15

PE
7/2020

Sistema de registro de preços para futura e eventual aquisição
parcelada de TOTEM COM SISTEMA DE DISPENSAÇÃO DE
ÁLCOOL EM GEL, COM ACIONAMENTO NA BASE, para suprir
as demandas do Fundo Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal
(Secretarias), Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria
Municipal de Educação, durante o combate e enfrentamento ao estado
de calamidade pública Coronavírus (COVID-19), do município de
Santo Amaro das Brotas, Estado de Sergipe, conforme especificações,

11/09/2020

R$26.055,00

Vencedor

Valor Final

Total de licitações neste periodo.
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