BOLETIM SEMANAL DE LICITAÇÕES Nº 01/2019
15 a 19 de Julho de 2019
Publicado em 23/07/2019

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:

Inexigibilidade de Licitação

Nº:

80/2019

Publicação:

17/07/2019

Órgão:

PMN – Prefeitura Municipal de Navegantes

Objeto:

Inexibilidade de Licitação visando a contratação de show artístico musical com a cantora
“Bruna Carla” a ser realizado no dia 24/08/2019, na Praça Central de praia de Navegantes,
com início previsto para as 20h e duração mínima de 1h30min de acordo com o calendário
das festividades 2019, alusivas ao 57º aniversário de Navegantes, através da Secretaria
Municipal de Turismo, Cultura e Esporte do Município de Navegantes/SC.

Valor (R$):

50.000,00

Modalidade:

Dispensa de Licitação

Nº:

27/2019

Publicação:

17/07/2019

Órgão:

FMS – Fundo Municipal de Saúde

Objeto:

Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada em prestação de serviço
para fornecimento de software (com suporte e manutenção) para audiometria, para atender ao
Centro de Especialidades, através do Fundo Municipal de Saúde de Navegantes.

Valor (R$):

2.000,00

Modalidade:

Chamamento Público

Nº:

01/2019

Publicação:

18/07/2019

Órgão:

Secretaria de Administração

Objeto:

Chamamento Público específico que pretende receber em doação, comodato, ou cessão de
direito de uso, de forma não onerosa, softwares visando o processamento eletrônico (via
internet) das consignações em folha de pagamento.

Período de inscrição:

De 29/07 a 31/07, das 8h às 12 e das 13:30 às 17:30

Data abertura
envelopes:

01/08/2019, às 10h

Local:

Auditório do Paço Municipal

Modalidade:

Pregão Presencial

Nº:

63/2019
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Publicação:

19/07/2019

Órgão:

PMN – Prefeitura Municipal de Navegantes

Objeto:

Pregão Presencial visando a aquisição de materiais para sistema preventivo contra incêndio e
pânico (placas de iluminação e blocos autônomos de iluminação de emergência), para serem
instalados nas unidades escolares em cumprimento a solicitação do Corpo de Bombeiro
Militar de Santa Catarina, através da Secretaria Municipal de Educação de Navegantes/SC.

Valor (R$):

18.088,00

Prazo de entrega:

31/07/2019, às 8h50min

Data abertura
envelopes:

31/07/2019, às 9h

Local:

Auditório do Paço Municipal

Modalidade:

Pregão Presencial

Nº:

07/2019

Publicação:

19/07/2019

Órgão:

FME – Fundação Municipal de Esportes de Navegantes

Objeto:

Registro de Preços visando a aquisição de telas de arame revestidas em PVC, com instalação
inclusa, para atender as necessidades das áreas esportivas do município, através da Fundação
Municipal de Esportes de Navegantes/SC.

Valor (R$):

148.800,00

Prazo de entrega:

31/07/2019, às 13h50min

Data abertura
envelopes:

31/07/2019, às 14h

Local:

Auditório do Paço Municipal

Constatou-se que foram realizados 5 (cinco) procedimentos licitatórios, sendo 2 (dois) na modalidade
pregão presencial, 1 (hum) chamamento publico, 1 (hum) na modalidade dispensa e 1 (hum) na modalidade
inexigibilidade, totalizando-se o valor máximo em R$ 218.888.00.
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 o Chamamento Público 01/2019, aberto pela Secretaria de Administração, para verificar e acompanhar a
funcionalidade do Processo Licitatório.

