MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2019
Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.
Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº
12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica,
subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de São Lourenço da Mata
Mod. Nº /
Ano

Portaria

3/2019

Convite - 3/2019

38/2019

2/2019

Convite - 2/2019

38/2019

1/2019

Convite - 1/2019

38/2019

Critério
Julgamento
Menor Preço

Objeto

Objeto Conforme Edital

SRP

Estágio/
Situação

Licitantes
Vencedores

Serviços Tecnicos
Especializados Contabilidade/audito
ria

A presente licitação tem por objeto a
contratação de empresa para Contratação
de empresa para prestação de serviços
técnicos especializados de assessoria e
consultoria nas áreas de execução
contábil, orçamentaria financeira e
gerencial, de contabilidade pública, com
disponibilização de sistema de software de
conformidade com as normas vigentes de
consolidação da matriz contábil, para
atender as necessidades da câmara
municipal com patrocínio de causa para
câmara municipal de são lourenço da
mata, conforme os quantitativos
especificações contidos no termo de
referência.
Contratação de empresa especializada em
prestação de serviços para
disponibilização de sistema de informática
de folha de pagamento e gerenciamento
de recursos humanos, bem como cessão
de direito de uso, prestação de serviços de
instalação, implantação, migração de
dados, operação inicial assistida,
treinamento e manutenção mensal e
assistência técnica especializada para
suprir as necessidades da Câmara
Municipal de São Lourenço da Mata,
conforme os quantitativos especificações
contidos no termo de referencia
A presente licitação tem por objeto a
contratação de empresa para a
Contratação de empresa para prestação
dos serviços de pintura geral e reparos no
prédio da Câmara Municipal, com
patrocínio de causa, conforme os
quantitativos e especificações contidos no

Não

Processo
Adjudicado /
Homologado /
Ratificado /
Concluído

CONASP CONTABILIDADE &
ASSESSORIA PÚBLICA
LTDA - ME

96.000,00

Não

Processo
Adjudicado /
Homologado /
Ratificado /
Concluído

C & M INFORMATICA
LTDA

36.000,00

Não

Processo
Adjudicado /
Homologado /
Ratificado /
Concluído

FORMATO
CONSTRUÇÕES E
PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA -ME

61.343,03

Serviço de Locação
de Softwares

Menor Preço

Manutenção e
Conservação de
Bens Imóveis

Valor Gl.
Licit.(R$)
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Licitantes
Vencedores

Valor Gl.
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