Relatório de Licitações referente ao mês de Março/2021
#

Número

Objeto

Data
Licitação

1

CP
1/2021

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinados à Merenda Escolar, conforme
especificações constantes do Anexo II desta Chamada.

13/04/2021

R$0,00

TM
2/2021

Contratação de empresa especializada para obras e serviços de
engenharia para a execução de pavimentação em paralelepípedo e
urbanização no Povoado Plantas, no município de Santo Amaro das
Brotas, de acordo com o Memorial Descritivo (Projeto Básico) e
Especificações apresentadas, convertido em Anexos deste instrumento.

09/04/2021

R$0,00

3

PE
4/2021

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.

07/04/2021

R$0,00

4

PE
1/2021

Contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios
destinados à Merenda Escolar do Ano de 2021 do PROGRAMA PNAE,
conforme especificações e quantidades discriminadas neste Termo de
Referência.

01/04/2021

R$302.344,10

P.P.
7/2021

Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de
empresa para prestação de serviços comuns de engenharia, de acordo
com as demandas da Prefeitura Municipal (Secretarias) e demais órgãos
participantes do Santo Amaro das Brotas, conforme especificações,
quantitativos, exigências e detalhamentos constantes no Anexo I –
Termo de Referência do Edital.

31/03/2021

R$0,00

PE
2/2021

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de unidade móvel
de saúde (Ambulância tipo A – Simples Remoção Tipo Furgoneta), para
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.

29/03/2021

R$0,00

PE
3/2021

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.

29/03/2021

R$495.465,00

ING
6/2021

Contratação de empresa para levantar e implementar práticas de
melhoramento na arrecadação municipal referente ao imposto ISS
(Imposto Sobre Serviços), incidentes sobre serviços prestados pelas
instituições financeiras lotadas no município, atuando para padronizar o
cumprimento das obrigações acessórias facilitando as ações da
Administração Tributária no processo de fiscalização das declarações
mensais e fiscalizar as Operadoras Telefônicas lotadas no Município
através do mapeamento feito na região, e, confrontamento dos dados de
recolhimento das Taxas de Licença e Funcionamento (TLF) e Taxas de
Licença Ambiental (TLA), para a verificação da regularidade da
Operadora Telefônica lotado no município de Santo Amaro das
Brotas/SE.

26/03/2021

R$20,00

TP
1/2021

Contratação de empresa especializada para obras e serviços de
engenharia para a adequação do campo de futebol no Bairro Tabuleiro,
do município de Santo Amaro das Brotas, de acordo com o Memorial
Descritivo (Projeto Básico) e Especificações apresentadas, convertido
em Anexos deste instrumento.

23/03/2021

R$0,00
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6

7

8

9

Vencedor

Valor Final

Número

Objeto

Data
Licitação

TM
2/2021

Contratação de empresa especializada para obras e serviços de
engenharia para adequação do Posto de Saúde 24hs, para implantação do
Centro de Fisioterapia no município de Santo Amaro das Brotas, de
acordo com o Memorial Descritivo (Projeto Básico) e Especificações
apresentadas, convertido em Anexos deste instrumento.

22/03/2021

R$117.735,31

11

PE
6/2021

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de materiais e
equipamentos 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.

16/03/2021

R$114.510,20

12

DL
3/2021

Prestação de Serviços de Telecomunicação com o fornecimento de Link
Internet Banda Larga de 100Mbps, visando atender as necessidades do
Fundo Municipal de Assistência Social.

11/03/2021

R$1.650,00

13

DL
6/2021

Prestação de Serviços de Telecomunicação com fornecimento de Link
Internet Banda Larga de 100Mbps, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Santo Amaro Brotas e Secretarias.

11/03/2021

R$1.650,00

14

DL
7/2021

Contratação de empresa para prestação de serviços de adequação de
instalação elétrica e remoção dos postes, no município de Santo Amaro
das Brotas, Estado de Sergipe..

11/03/2021

R$30.280,04

15

DL
5/2021

A Locação de um Imóvel: Terreno medindo 21m de largura e 61m de
comprimento, localizado no Povoado Gouvêia s/nº, neste município,
para abrigar os animais apreendidos, para atender as necessidades da
Secretaria de Serviços Urbanos.

09/03/2021

R$500,00

#
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Total de licitações neste periodo.
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