Relatório de Licitações referente ao mês de Novembro/2021
Número

Objeto

Data
Licitação

P.P.
21/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2021 O
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS, por meio de seu
Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que se
encontra aberto processo licitatório na modalidade acima especificada e
conforme informações a seguir: OBJETO: Sistema de Registro de Preços
para futura prestação de serviços de terceirização de mão de obra (mestre
de obras, encarregado de obras, pedreiro, carpinteiro, calceteiro, operador
de motoniveladora, pintor letreiro, encanador, eletricista, motorista de
ônibus, soldador, auxiliar de escritório, servente, ajudante, servente com
insalubridade, vigia diurno ou porteiro), destinados a suprir a demanda da
Prefeitura Municipal (Secretarias), como órgão gerenciador, bem como o
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 de Sergipe, conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência parte
integrante do edital.

20/12/2021

R$0,00

2

P.P.
19/2021

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.

07/12/2021

R$0,00

3

P.P.
20/2021

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de fogos de artifícios,
visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência parte
integrante do edital.

07/12/2021

R$0,00

PE
11/2021

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

24/11/2021

R$885.721,95

PE
10/2021

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

18/11/2021

R$0,00

P.P.
18/2021

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.

16/11/2021

R$0,00

DL
4/2021

Prestação de Serviços de consultoria e treinamento levantamento
patrimonial, padronização de procedimentos e fluxos, relatórios,
treinamentos dos servidores para manutenção do controle e gestão
patrimonial e atualização do patrimônio móvel, visando atender as
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santo Amaro
das Brotas.

03/11/2021

R$12.000,00
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Número
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Licitação

DL
18/2021

Prestação de Serviços de consultoria e treinamento levantamento
patrimonial, padronização de procedimentos e fluxos, relatórios,
treinamentos dos servidores para manutenção do controle e gestão
patrimonial e atualização do patrimônio móvel, visando atender as
necessidades do Município de Santo Amaro das Brotas/SE

03/11/2021

R$12.000,00

DL
4/2021

Prestação de Serviços de consultoria e treinamento levantamento
patrimonial, padronização de procedimentos e fluxos, relatórios,
treinamentos dos servidores para manutenção do controle e gestão
patrimonial e atualização do patrimônio móvel, visando atender as
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santo Amaro
das Brotas.

03/11/2021

R$12.000,00

DL
3/2021

Prestação de Serviços de consultoria e treinamento levantamento
patrimonial, padronização de procedimentos e fluxos, relatórios,
treinamentos dos servidores para manutenção do controle e gestão
patrimonial e atualização do patrimônio móvel, visando atender as
necessidades do Fundo Municipal Saúde de Santo Amaro das Brotas.

03/11/2021

R$12.000,00

Vencedor

Valor Final

Total de licitações neste periodo.

Relatório emitido na data 03/07/2022 03:41:11

10

