Relatório de Licitações referente ao mês de Junho/2021
Número

Objeto

Data
Licitação

P.P.
14/2021

Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição
parcelada de materiais de construção, elétricos/telefônicos, hidráulicos,
esquadrias, vidros e acessórios, louças, metais, revestimentos e
acessórios, tintas e acessórios, tendo como referência o Orçamento de
Obras de Sergipe (Tabela ORSE), para atender as demandas da
Prefeitura Municipal (Secretarias), Fundo Municipal de Saúde, Fundo
Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, 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.

16/07/2021

R$1.990.000,00

2

P.P.
13/2021

Sistema de Registro de Preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção e
conservação preventiva e corretiva da iluminação pública de todo
território do município de Santo Amaro das Brotas/SE, com inclusão dos
insumos necessários para serviços elétricos de baixa tensão e ampliação
de rede no município, conforme detalhamento técnico constante do
Anexo I – Termo de Referência do edital.

16/07/2021

R$856.026,37

3

ING
10/2021

Contratação de empresa para apresentação da Banda Corisco do Trovão,
no primeiro São João das Brotas Live Show, no dia 02 de julho de 2021,
das 18h30 às 21h, neste município.

17/06/2021

R$37.000,00

4

DL
12/2021

Locação de 03 (três) Box Truss, com suporte técnico para os Festejos
Juninos no período de 17 de junho à 04 de julho de 2021.

08/06/2021

R$16.800,00

5

DL
11/2021

Prestação de serviços de levantamento topográfico planimétrico
cadastral da sede do município de Santo Amaro das Brotas, Estado de
Sergipe

01/06/2021

R$15.000,00

ING
8/2021

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
Consultoria, Assessoria Jurídica Pública e Administrativa, patrocinar
e/ou defender causas judiciais e administrativas que envolvam o
interesse do Poder Executivo, sempre mediante instrumento procuratório
do município de Santo Amaro das Brotas/SE.

01/06/2021

R$7.200,00

ING
9/2021

Prestação de serviços profissionais de consultoria técnica nas atividades
de administração tributária (gestão tributária), mediante ações
preventivas, repressivas e proativas nos atos administrativos e normas de
direito pertinentes a arrecadação, fiscalização, tributação, legislação,
cadastro, bem como orientação aos servidores quando do exercício de
suas funções nas áreas relacionadas a tributação municipal, de acordo
com as especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação e seus
anexos

01/06/2021

R$2.800.000,00

#

1

6

7

Vencedor

Valor Final

Total de licitações neste periodo.
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