BOLETIM SEMANAL DE LICITAÇÕES Nº 02/2019
19 a 23 de Agosto de 2019
Publicado em 27/08/2019

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:

36/2019

Publicação:

20/08/2019

Órgão:

FMS – Fundo Municipal da Saúde

Objeto:

Registro de Preço visando a aquisição de medicamentos e materiais de higiene de uso
veterinário, destinados aos animais atendidos no Departamento de Atenção e Bem Estar
Animal - DABA, através do Fundo Municipal de Saúde de Navegantes/SC.

Valor (R$):

839.426,52

Prazo entrega envelopes: 02/09/2019, às 8h50min
Data abertura envelopes: 02/09/2019, às 9h
Local:

Auditório do Paço Municipal

Modalidade:

Pregão Presencial

Nº:

92/2019

Publicação:

23/08/2019

Órgão:

PMN – Prefeitura Municipal de Navegantes

Objeto:

Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes), para
composição do cardápio - almoço diário dos servidores públicos da Secretaria de Obras,
através da Secretaria Municipal de Obras de Navegantes/SC.

Valor (R$):

172.800,00

Prazo entrega envelopes: 05/09/2019, às 08h50min
Data abertura envelopes: 05/09/2019, às 9h
Local:

Auditório do Paço Municipal

Modalidade:

Pregão Presencial

Nº:

96/2019

Publicação:

23/08/2019

Órgão:

PMN – Prefeitura Municipal de Navegantes

Objeto:

Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios e materiais descartáveis,
para serem utilizados nos coffee break oferecidos nos cursos, seminários, palestras e demais
eventos realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Navegantes/SC.

Valor (R$):

52.982,30
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Prazo entrega envelopes: 05/09/2019, 13h50min
Data abertura envelopes: 05/09/2019, às 9h
Local:

Auditório do Paço Municipal

Modalidade:

Inexigibilidade de Licitação

Nº:

11/2019

Publicação:

23/09/2019

Órgão:

FMC – Fundo Municipal da Cultura

Objeto:

Inexigibilidade de Licitação visando a contratação de show artístico musical com a "Banda
Rox" a ser realizado no dia 23/08/2019, na Praça central da praia de navegantes, com início
previsto para as 20h e duração mínima de 01 (uma) hora, de acordo com o calendário das
festividades alusivas ao 57º aniversário de Navegantes, dentro das atrações da 6º Virada
Cultural 2019, através da Fundação Cultural do Município de Navegantes/SC.

Valor (R$):

1.000,00

Modalidade:

Inexigibilidade de Licitação

Nº:

12/2019

Publicação:

23/09/2019

Órgão:

FMC – Fundo Municipal da Cultura

Objeto:

Inexigibilidade de Licitação visando a contratação de show artístico musical com a "Banda
Daguiné" a ser realizado no dia 23/08/2019, na Praça Central da Praia de Navegantes, com
início previsto para as 21h e duração mínima de 01 (uma) hora, de acordo com o calendário
das festividades alusivas ao 57º aniversário de Navegantes, dentro das atrações da 6º virada
cultural 2019, através da Fundação Cultural do Município de Navegantes/Sc.

Valor (R$):

600,00

Constatou-se que foram realizados 5 (cinco) procedimentos licitatórios, sendo 3 (três) na modalidade
pregão presencial e 2 (dois) na modalidade inexigibilidade de licitação, totalizando-se o valor máximo em R$
1.066.808,82 (hum milhão, sessenta e seis mil, oitocentos e oito reais e oitenta e dois 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.
Acompanhar e analisar Pregão Presencial 36/2019 FMS, tendo em vista o TAC firmado com o Ministério
Público e a determinação judicial de sequestro de R$ 2.498,724,75 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil,
setecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).

