Relatório de Licitações referente ao mês de Fevereiro/2022
Número

Objeto

Data
Licitação

1

PE
2/2022

Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de cestas básicas
(alimentação), para serem providos às famílias, com impossibilidade
temporária de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de situações
de vulnerabilidade temporária, decorrentes ou agravadas por
contingências que causam danos, perdas e riscos, conforme
especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência parte
integrante do edital.

16/02/2022

R$0,00

2

DL
5/2022

Contratação de empresa para prestação de serviços na contratação de 05
Comerciais de 30”, em horários rotativos indeterminados de segunda a
sábado, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal
(Secretarias Municipais).

15/02/2022

R$14.850,00

3

DL
3/2022

contratação de empresa para prestação de serviços na contratação de 05
Comerciais de 30”, em horários rotativos indeterminados de segunda a
sábado, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social

15/02/2022

R$14.850,00

4

DL
1/2022

Contratação de empresa para prestação de serviços na contratação de 05
Comerciais de 30”, em horários rotativos indeterminados de segunda a
sábado, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação.

15/02/2022

R$14.850,00

5

DL
1/2022

Contratação de empresa para prestação de serviços na contratação de 05
Comerciais de 30”, em horários rotativos indeterminados de segunda a
sábado, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde.

15/02/2022

R$14.850,00

6

PE
3/2022

Sistema de Registro de Preço para Aquisição de Brinquedos
Pedagógicos, Recreativos e mobiliário escolar, visando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do município de
Santo Amaro das Brotas, Estado de Sergipe, conforme detalhamentos
constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital.

14/02/2022

R$0,00

7

DL
3/2022

Locação do imóvel, localizado na Rua Valdemar Sobral n° 241, neste
município, para funcionamento da Secretaria Municipal da Cultura,
Turismo e Juventude - SECULJ

03/02/2022

R$9.900,00

8

DL
4/2022

Locação do imóvel, localizado na Praça Coronel Jacinto Ribeiro, n° 87,
neste município, para funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e
Projetos, para atender as necessidades da Prefeitura de Santo Amaro das
Brotas/SE.

03/02/2022

R$13.200,00

9

DL
2/2022

Locação do imóvel, localizado na Praça Coronel Jacinto Ribeiro, n° 133,
neste município, para funcionamento do CREAS – Centro de Referência
da Assistência Social.

03/02/2022

R$7.700,00

ING
10/2022

Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na área de
Direito Administrativo para consultoria e assessoramento às comissões
de licitação na condução de procedimentos de licitação, contratação
direta por dispensa e por inexigibilidade de licitação, termos aditivos e
rescisão contratual, englobando a execução de auditorias, emissão de
pareceres independentes e consultivos, elaboração de modelos de editais
de licitação, contratos administrativos, termos aditivos e termos de
rescisão contratual, consultoria e assessoramento no julgamento de
impugnações de editais, recursos administrativos em licitações e em
processos de rescisão contratual e na aplicação de penalidades a licitantes
e contratados.

01/02/2022

R$44.000,00

#

10

Vencedor

Valor Final

#

11

Número

Objeto

Data
Licitação

ING
10/2022

Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na área de
Direito Administrativo para consultoria e assessoramento às comissões
de licitação na condução de procedimentos de licitação, contratação
direta por dispensa e por inexigibilidade de licitação, termos aditivos e
rescisão contratual, englobando a execução de auditorias, emissão de
pareceres independentes e consultivos, elaboração de modelos de editais
de licitação, contratos administrativos, termos aditivos e termos de
rescisão contratual, consultoria e assessoramento no julgamento de
impugnações de editais, recursos administrativos em licitações e em
processos de rescisão contratual e na aplicação de penalidades a licitantes
e contratados.

01/02/2022

Vencedor

Valor Final

R$44.000,00

Total de licitações neste periodo.
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