Relatório de Licitações referente ao mês de Janeiro/2022
#

Número

Objeto

Data
Licitação

1

CP
1/2022

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

18/02/2022

R$624.730,00

PE
2/2022

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição parcelada de
Gênero Alimentício tipo frango, destinados à Merenda Escolar do Ano
de 2022 do PROGRAMA PNAE, conforme especificações e
quantidades discriminadas no Anexo I - Termo de Referência parte
integrante do edital.

09/02/2022

R$0,00

PE
1/2022

Sistema de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de
material e equipamento de EPI – Equipamento de Proteção Individual,
para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde e demais
órgãos participantes, conforme descrição constante no Anexo I –
Termo de Referência do Edital.

08/02/2022

R$300.389,80

PE
1/2022

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de veículo tipo
pick-up, para compor a frota de veículos da Prefeitura Municipal
(Secretarias) e demais órgãos participantes, do município de Santo
Amaro das Brotas, Estado de Sergipe, conforme detalhamentos
constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital.

04/02/2022

R$0,00

5

ING
9/2022

recuperação dos valores cobrados indevidamente nas contas de energia
elétrica, conforme Resolução 414/2010 da ANEEL, dos últimos 120
(cento e vinte) meses, onde serão verificadas se as contas de energia
elétrica da Prefeitura estão sendo cobradas de acordo com a
Legislação do Setor Elétrico, sendo que também será feito um ajuste
geral do sistema de cobrança das Unidades Consumidoras, onde após
a adequação, além da recuperação de valores, haverá uma redução dos
valores pagos mensalmente.

20/01/2022

R$0,20

6

DL
2/2022

Locação de um imóvel localizado na Rua Valdemar Sobral, n.253 Centro, CEP: 49.180-000 neste município, para funcionamento da
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e PescaSEAPMAP.

19/01/2022

R$6.000,00

PE
1/2022

Sistema de Registro de Preços para futura aquisição parcelada de
Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar do Ano de 2022
do PROGRAMA PNAE, conforme especificações e quantidades
discriminadas no Anexo I - Termo de Referência parte integrante do
edital.

17/01/2022

R$0,00

8

ING
7/2022

Serviços técnicos especializados em direito administrativo, visando a
atuação no processo judicial n.1012044-19.2021.4.01.3400, em
tramite na justiça federal, a fim de se obter provimento judicial para
obstar retenções ou bloqueios indevidos no Fundo de Participação
Municipal (FPM) de Santo Amaro das Brotas/SE.

14/01/2022

R$288.000,00

9

ING
8/2022

Prestação de serviços de consultoria e assessoria ao município na
gestão de convênios e contratos de repasse no Exercício 2022.

14/01/2022

R$48.000,00

10

ING
4/2022

contratação de empresa para apresentação da Banda Corisco do
Trovão, em Show artístico no dia 14 de janeiro de 2022, alusivo as
festividades do padroeiro Santo Amaro das Brotas, às 00:00h, neste
município

11/01/2022

R$37.000,00

11

ING
5/2022

Contratação de empresa especializada para apresentação da Banda
SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL LTDA, no dia 15/01/2022, em
show artístico para festividade alusiva ao Padroeiro Santo Amaro das
Brotas deste município, no horário das 0:00 às 2:30h.

11/01/2022

R$50.000,00

2
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4
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Vencedor
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Número
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Licitação

ING
6/2022

Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de
recolhimentos TFF (Taxa de Fiscalização e Funcionamento) e TLL
(Taxa de Licença e Localização) e TLA (Taxa de Licença Ambiental)
das torres de telefonia fixa e móvel, estabelecida no âmbito do
município que estão cadastradas, envolvendo cadastramento in loco
dos seus imóveis e/ou equipamentos

11/01/2022

R$0,20

13

ING
3/2022

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.

05/01/2022

R$36.000,00

14

DL
1/2022

Locação do imóvel, localizado na Rua Maj. Hervario Silveira, nº 64,
neste município, para funcionamento do CASA LAR do Fundo
Municipal de Assistência Social do município de Santo Amaro das
Brotas/SE.

03/01/2022

R$9.600,00

15

DL
1/2022

Locação do imóvel, localizado na Rua Alípio Xavier S/N, Centro,
neste município, para funcionamento da Secretaria de Planejamento
Desenvolvimento Urbano e Articulação Política do Município de
Santo Amaro das Brotas/SE.

03/01/2022

R$6.000,00

16

ING
1/2022

Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada na área de
Contabilidade Pública e apoio administrativo.

03/01/2022

R$147.950,00

17

ING
2/2022

Contratação de prestação de serviços especializados na recuperação de
valores decorrentes de crédito residuais de contribuições
previdenciárias recolhidas à maior e/ou indevidamente, redução e/ou
extinção do ativo previdenciário por meio de revisão de processos em
fase administrativa em favor do município de Santo Amaro das
Brotas/SE

03/01/2022

R$0,20

18

ING
1/2022

Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica
especializada na área de Contabilidade Pública e apoio administrativo,
de acordo com as especificações constantes da Inexigibilidade de
Licitação.

03/01/2022

R$33.800,00
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