BOLETIM SEMANAL DE LICITAÇÕES Nº 04/2019
05 a 09 de Agosto de 2019
Publicado em 13/08/2019

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Trata-se de relatório semanal das licitações públicas promovidas pelo Poder Executivo Municipal,
incluindo as secretarias de governo, o que foi obtido por meio do site da prefeitura e Diário Oficial.
Nesse momento, faz-se uma análise do edital e demais documentos disponibilizados, a fim de identificar
se a modalidade, objeto e valor que foram adotados estão de acordo com as normas em vigor.
Desse modo, passa-se ao resultado de forma individualizada:
Modalidade:

Tomada de Preço

Nº:

88/2019

Publicação:

05/08/2019

Órgão:

PMN – Prefeitura Municipal de Navegantes

Objeto:

Tomada de Preços visando a contratação de empresa especializada em prestação de serviços
de engenharia para execução de obras (com fornecimento de materiais) para construção da
cozinha da Escola Municipal Profª Elsir Bernadete Gaya Muller, localizada no Centro de
Navegantes, através da Secretaria Municipal de Educação do Município de Navegantes/SC.

Valor (R$):

376.253,57

Prazo entrega
envelopes:

21/08/2019, às 08h50min

Data abertura
envelopes:

21/08/2019, às 9h

Local:

Auditório do Paço Municipal

Modalidade:

Credenciamento

Nº:

87/2019

Publicação:

05/08/2019

Órgão:

PMN – Prefeitura Municipal de Navegantes

Objeto:

Credenciamento visando a contratação de Organização De Sociedade Civil - OSCIP, com e
sem fins lucrativos para prestação de serviços de atendimento especializado para bebês,
crianças e/ou adolescentes com sequelas neuromotora de lesão cerebral, sem deficiência
intelectual associada, com deficiência intelectual física, múltiplas, transtorno do espectro
autista e transtornos funcionais específicos, desde que associados a deficiência intelectual com
TEA - através da Secretaria de Educação de Navegantes/SC.

Valor (R$):

833.760,00

Prazo entrega
envelopes:

21/08/2019, às 08h50min

Data abertura
envelopes:

21/08/2019, às 9h

Local:

Auditório do Paço Municipal

Modalidade:

Pregão Presencial

Nº:

74/2019

Republicado:

07/08/2019
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Publicação:

05/08/2019

Órgão:

PMN – Prefeitura Municipal de Navegantes

Objeto:

Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis),
destinados a composição do cardápio (almoço diário) para os funcionários da Secretaria
Municipal de Obras do Município de Navegantes/SC.

Valor (R$):

148.219,52

Prazo entrega
envelopes:

19/08/2019, às 08h50min

Data abertura
envelopes:

19/08/2019, às 9h

Local:

Auditório do Paço Municipal

Modalidade:

Pregão Presencial

Nº:

93/2019

Publicação:

08/08/2019

Órgão:

PMN – Prefeitura Municipal de Navegantes

Objeto:

Pregão Presencial visando a permissão para exploração de atividade econômica (praça de
alimentação, comércio de bebidas, cervejas artesanais e produtos alimentícios), durante as
festividades alusivas ao aniversário de 57 anos de navegantes, que acontecerá entre os dias
23/08/2019 á 26/08/2019 em praça pública (Praça da Praia Central de Navegantes), através da
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Navegantes/Sc.

Valor (R$):

10.000,00

Prazo entrega
envelopes:

21/08/2019, às 08h50min

Data abertura
envelopes:

21/08/2019, às 9h

Local:

Auditório do Paço Municipal

Constatou-se que foram realizados 4 (quatro) procedimentos licitatórios, sendo 1 (hum) na modalidade
tomada de preço, 2 (dois) pregão presencial (sendo uma republicação), 1 (hum) credenciamento, totalizando-se o valor
máximo em R$ 1.368.233,09 (hum milhão, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e nove centavos).
Destaca-se que neste momento o valor atribuído se trata do valor máximo a ser licitado, o qual poderá ser
inferior na celebração do contrato, dependendo dos valores oferecidos pelos licitantes.
PROVIDÊNCIAS
Por ora, verifica-se as seguintes necessidades:
I.
Analisar PP 93/2019: Está sendo utilizado a modalidade Pregão onde o mais benéfico para a Administração
Pública seria Credenciamento dos interessados, dando oportunidade para mais interessados e consequentemente mais
lucro ao Poder Público.

