BOLETIM SEMANAL DE LICITAÇÕES Nº 05/2019
12 a 16 de Agosto de 2019
Publicado em 20/08/2019

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:

Pregão Presencial

Nº:

86/2019

Publicação:

14/08/2019

Órgão:

PMN – Prefeitura Municipal de Navegantes

Objeto:

Registro de Preços visando a aquisição de toldos, calhas e rufos, devidamente instalados e
lonas para substituição em toldos já existentes, para atendimento as unidades escolares da
rede municipal de ensino, através da Secretaria Municipal de Educação de Navegantes/SC.

Valor (R$):

981.059,50

Prazo entrega
envelopes:

13/08/2019, às 08h50min

Data abertura
envelopes:

13/08/2019, às 9h

Local:

Auditório do Paço Municipal

Modalidade:

Pregão Presencial

Nº:

05/2019

Publicação:

14/08/2019

Órgão:

FUMSCI – Fundo de Segurança Contra Incêndio e Panico de Navegantes

Objeto:

Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de fornecimento de refeições prontas do tipo buffet servidos nas suas dependências ou
excepcionalmente entregues em marmitex individual, para atender aos agentes da 2ª
Companhia de Bombeiros Militar, através do FUMSCI - Fundo de Segurança Contra Incendio
e Panico de Navegantes/SC.

Valor (R$):

262.800,00

Prazo entrega
envelopes:

27/08/2019, às 08h50min

Data abertura
envelopes:

27/08/2019, às 9h

Local:

Auditório do Paço Municipal

Modalidade:

Concorrência Pública

Nº:

31/2019

Republicado:

14/08/2019

Publicação:

15/04/2019 (Processo Licitatório havia sido suspenso)
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Órgão:

PMN – Prefeitura Municipal de Navegantes

Objeto:

Concorrência visando a contratação de empresa especializada em construção de reservatório
apoiado composto em aço vitrificado, com capacidade para 3.000 (três mil) m³ de água, para
ampliação da capacidade de reservação do sistema de distribuição de água tratada no
município, através da SESAN - Secretaria Municipal de Saneamento Básico de
Navegantes/SC.

Valor (R$):

4.195.940,69

Prazo entrega
envelopes:

26/09/2019, às 08h50min

Data abertura
envelopes:

26/09/2019, às 9h

Local:

Auditório do Paço Municipal

Modalidade:

Pregão Presencial

Nº:

82/2019

Publicação:

14/08/2019

Órgão:

PMN – Prefeitura Municipal de Navegantes

Objeto:

Registro de Preços visando a aquisição de equipamentos que compôem as lousas digitais
(quadro digital, suporte de fixação, projetor multimídia, computador compacto tipo "nettop")
devidamente montados e instalados, para composição/instalação de salas interativas nas
unidades de ensino fundamental do município de Navegantes/SC, através da Secretaria
Municipal de Educação.

Valor (R$):

3.199.195,00

Prazo entrega
envelopes:

28/08/2019, às 13h50min

Data abertura
envelopes:

28/08/2019, às 14h

Local:

Auditório do Paço Municipal

Modalidade:

Pregão Presencial

Nº:

33/2019

Publicação:

16/08/2019

Órgão:

FMS – Fundo Municipal da Saúde

Objeto:

Registro de Preço visando a aquisição de produtos (gêneros alimentícios perecíveis e não
perecíveis) para atender aos pacientes do CAPS, de acordo com o Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC n°005/2015/01PJ/NAV- firmado entre o Município e o Ministério Público,
através do Fundo Municipal de Saúde de Navegantes/SC.

Valor (R$):

45.649,40

Prazo entrega
envelopes:

30/08/2019, às 08h50min

Data abertura
envelopes:

30/08/2019, às 9h
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Local:

Auditório do Paço Municipal

Constatou-se que foram realizados 5 (cinco) procedimentos licitatórios, sendo 4 (quatro) pregão
presencial, 1 (um) na modalidade concorrência pública, totalizando-se o valor máximo em R$ 8.684.644,59 (oito
milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta 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.
Acompanha a Concorrência Pública 31/2019 PMN, tendo em vista a suspensão do Processo Licitatório em duas
ocasiões sem que fosse dado publicidade ao motivo da suspensão.
II.
Analisa o Pregão Presencial 82/2019 PMN. Ocorre que em 2018 a Administração Pública fora oficiada por esta
entidade, onde foram feitos alguns questionamentos quanto ao uso das lousas digitais já instaladas nas escolas
municipais, a falta de preparo dos professores para manusear as lousas e que assim deixavam de utilizá-las e a
deterioração dos equipamentos pela falta de uso e manutenção.
III.
Analisar o Pregão Presencial 33/2019 FMS, oficiando o Ministério Público quanto ao teor do referido TAC,
validade e aplicabilidade do mesmo.

