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Estad 

Procedimento Licitatório n'': 32/2021 
Pregão Presencial n° 19/2021 
Objeto: Formalização d Ata de Registro de Preços para eventual 
aquisição de materiais de construção, para manute ção de atividades de diversas Secretarias do 
Município de Mercedes. 

Após o término dos trâmites relativos ao pr cedimento licitatório supra indicado, com a 
declaração dos vencedores e competente adjudica ão do objeto aos mesmos, proferida pelo 
Pregoeiro, procedeu-se a adequação da proposta esc ita, aplicando-se aos itens que integram o(s) 
lote(s) do objeto, o mesmo percentual de desconto res ltante da etapa de lances verbais. 

CERTIFICA-SE, para os devidos fins, e executando a adequação anteriormente 
,.....--.. mencionada, não foi possível obter valor total para o s) lote(s), igual àquele obtido ao término da 

etapa de lances verbais, sendo necessária a alteração a menor, de alguns resultados. Desta forma, 
tem-se o seguinte quadro: 

LOTE Valor Adjudicado Valor Adequado 
1 R$ 39.500,00 R$ 39.499,20 
6 R$ 70.000,00 R$ 69.992,00 

7 R$ 54.700,00 R$ 54.697,00 

9 R$ 970,00 R$ 969,99 

10 R$ 3.640,00 R$ 3.639,90 

Reitera-se que os valores registrados na tabela cima acompanham o percentual de desconto 
obtido ao término da etapa de lances verbais, aplic do aos valores dos itens que integram o(s) 
lote(s) constante(s) da proposta escrita apresentada p la(s) vencedora(s), considerando duas casas 

~ decimais. 

Encaminhe-se a presente Certidão para contri uir com a plena continuidade dos trâmites 
inerentes ao procedimento supra. 

Mercedes - PR, 03 de março 2021. 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8 00 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 



Municípi 
Estad 

de Mercedes_ ... ~_AQI t1 ~~'I-lI--~--J/ 
do Paraná (j 

PARECERJU 'DICO 

Procedimento Licitatório n" 32/2021 
Pregão Presencial n° 19/2021 
Objeto: Formalização de Ata de Registro e Preços para eventual aquisiçao de 
materiais de construção, para manutenção de atividades de diversas Secretarias do 
Município de Mercedes. 

Após avaliação do procedimento em epí rafe, a Procuradoria Jurídica, com base 
nas informações prestadas pelo Pregoeiro e Eq ipe de Apoio, que são os responsáveis 
pela condução e julgamento da Licitação, assi m como nas condições do Edital, no 
aspecto formal, manifesta-se pela HOMOLOG çÃO do certame para todos os fins de 
direito. 

Mercedes - PR, em 04 de março de 202 . 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8 00 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
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Município de Mercede,_l f<._D_:,~~. '-+--,._. 
Estado do Paraná ; . ';:>!_. 

QS,_~ __ , ~~~.;(::::.;.I_ 

PORTARIAN 
DATA: 

187/2021 
04 DE MARÇO DE 2021 

o Prefeito do Município de Mercedes, Estad do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
de conformidade com o disposto no artigo 71, lI, "g' da Lei Orgânica do Município, 

Considerando a realização de Procedimento Licitatório n? 32/2021, na modalidade Pregão 
forma Presencial, n° 19/2021, através do Sistema de egistro de Preços, 

Art. 1° HOMOLOGAR o Procedimento icitatório n° 32/2021, na modalidade Pregão 
forma Presencial, n" 19/2021, através do Sistem de Registro de Preços, cujo objeto já fo 
devidamente ADmDICADO pelo Pregoeiro aos se s respectivos vencedores, conforme registrad 
na Ata de Sessão Pública, tomando público seu resul ado na forma que segue: 

LOTE 01 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construç o Ltda. 
Valor proposto: R$ 39.499,20 (trinta e nove il, quatrocentos e noventa e nove reais e vint 
centavos) 

LOTE 02 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construç o Ltda. 
Valor proposto: R$ 2.200,00 (dois mil e duze tos reais) 

LOTE 03 
Adjudicatário: Cerâmica Paranaguaçu Ltda M 
Valor proposto: R$ 28.800,00 (vinte e oito mi e oitocentos reais) 

LOTE 04 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construç o Ltda. 
Valor proposto: R$ 790,00 (setecentos e nove ta reais) 

LOTE 05 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construç o Ltda. 
Valor proposto: R$ 5.670,00 (cinco mil, seisc ntos e setenta reais) 

LOTE 06 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construç o Ltda. 
Valor proposto: R$ 69.992,00 (sessenta e nov mil, novecentos e noventa e dois reais) 

LOTE 07 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construç o Ltda. 
Valor proposto: R$ 54.697,00 (cinquenta e qu tro mil, seiscentos e noventa e sete reais) 

Rua Dr, Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8 00 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
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LOTE 08 
Adjudicatário: Emiluz Material para Constru ão Ltda. 
Valor proposto: R$ 8.200,00 (oito mil e duz tos reais) 

LOTE 09 
Adjudicatário: Emiluz Material para Constru ão Ltda. 
Valor proposto: R$ 969,99 (novecentos e ses enta e nove reais e noventa e nove centavos) 

LOTE 10 
Adjudicatário: Emiluz Material para Constru ão Ltda. 
Valor proposto: R$ 3.639,90 (três mil, seisce tos e trinta e nove reais e noventa centavos) 

LOTE 11 
Adjudicatário: Emiluz Material para Constru ão Ltda. 
Valor proposto: R$ 2.200,00 (dois mil e duze tos reais) 

Art. 2° CONVOCAR os adjudicatários ci ados no artigo anterior para, no prazo de ° 
(cinco) dias úteis, comparecer ao Departamento d Administração da Prefeitura do Município d 
Mercedes a fim de celebrar a competente Ata de Re istro de Preços, sob pena de decair do direito 
contratação. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data d sua publicação. 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, e 04 de março de 2021. 

Rua Or. Oswaldo Cruz 555 - Fone/Fax (45) 3256-8 00 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR .. ' . - . . -_._._-_._--_._-_._- 



'" DIARI OFICIAL 
DEMERCEDES 

PORTARIA W 185/2021 
DATA: 03 DE 

o Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, o uso de suas atribuições legais, e de conform 
com o disposto no artigo 71, 11, "g" da Lei Orgânica do Município, 

Considerando a realização de Procedimento Licitatório nO 25/2021, na modalidade Pregão, forma Eletrônica, 
16/2021, 

RESO VE 

Art. 1° HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório n? 
16/2021, cujo objeto já foi devidamente ADJUDICADO pelo 
na Ata de Sessão Pública, tornando público seu resultado na fo 

21, na modalidade Pregão, forma Eletrônica 
iro ao seu respectivo vencedor, conforme regi 
que segue: 

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS 
Adjudicatário: Veneza Equipamentos Sul Comércio Ltda. 
Valor proposto: R$ 487.800,00 (quatrocentos e oitenta e mil e oitocentos reais) 

Art. 2° CONVOCAR o adjudicatário citado no artigo 
ao Departamento de Administração da Prefeitura do Município de 
Compra e Venda, sob pena de decair do direito à contratação. 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, compa 
rcedes a fim de celebrar o competente Contrato d 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 03 de 

PORTARIA N° 18 /2021 

PORTARIA N° 187/2021 
DATA: 04 DE IVI"',",~.L.1 

O Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformid 
com o disposto no artigo 71, 11, "g" da Lei Orgânica do Município, 

Considerando a realização de Procedimento Licitatório 32/2021, na modalidade Pregão, forma Presencial, 
19/2021, através do Sistema de Registro de Preços, 

Art. 1° HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório nO 1, na modalidade Pregão, forma Presencial, 
19/2021, através do Sistema de Registro de Preços, cujo objeto foi devidamente ADJUDICADO pelo Pregoeiro 
seus respectivos vencedores, conforme registrado na Ata de Se são Pública, tornando público seu resultado na 
que segue: 

desde que visualizado através do slte: 

ICP.Brasil e Protocolado com Carimbo de Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado 
Tempo. 

O Municlpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste 
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DIARI OFIeI 
DEMERCEDES 

LOTE 01 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construção Ltda. 
Valor proposto: R$ 39.499,20 (trinta e nove mil, q ,,,,t,,,,,.,,,,,,,t ••• ,, e noventa e nove reais e vinte centavos) 

LOTE 02 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construção Ltda. 
Valor proposto: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) 

LOTE 03 
Adjudicatário: Cerâmica Paranaguaçu Ltda ME 
Valor proposto: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos ais) 

LOTE 04 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construção Ltda. 
Valor proposto: R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) 

LOTE 05 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construção Ltda. 
Valor proposto: R$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e ",ot'onl~b reais) 

LOTE 07 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construção Ltda. 
Valor proposto: R$ 54.697,00 (cinquenta e quatro mil, s 

e noventa e dois reais) 

LOTE 06 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construção Ltda. 
Valor proposto: R$ 69.992,00 (sessenta e nove mil, ",,,,,,nr,d,,,t,., 

e noventa e sete reais) 

LOTE 08 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construção Ltda. 
Valor proposto: R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) 

LOTE 09 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construção Ltda. 
Valor proposto: R$ 969,99 (novecentos e sessenta e nove e noventa e nove centavos) 

LOTE 10 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construção Ltda. 
Valor proposto: R$ 3.639,90 (três mil, seiscentos e trinta e reais e noventa centavos) 

LOTE 11 
Adjudicatário: Emiluz Material para Construção Ltda. 
Valor proposto: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) 

Art. 2° CONVOCAR os adjudicatários citados no arti anterior para, no prazo de 05 (cinco) dias 
comparecer ao Departamento de Administração da Prefeitura unicípio de Mercedes a fim de celebrar a compete 
Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito à contratação. 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 04 de m 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado 
Tempo. 

O Municlpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste 

ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Página 

desde que visualizado através do site: 



Município de Mercede~ •.•. ~ __ Pt._. 'j--..i....:j~ 
Estado do Paraná 

MUNiCíPIO DE ME CEDES - PR 
EXTRATO DE ORTARIA* 

PORTARIA N° 
DATA: 
SÚMULA: 

187/2021 
04 de março de 2021 
Homologa o Procedimen o Licitatório nO 32/2021, na modalidade 
Pregão, forma Presenci I, nO 19/2021, através do Sistema de 
Registro de Preços. 

*0 inteiro teor do ato acima encontra-se di ponível no Diário Oficial Eletrônico do 
Município, no endereço: www.mercedes. r. ov br 

- PUBLICADO - 

DATA. 05 f O?J f~;U 

ÓRGÃO' Q~~- 
PÁGINA.. ~4 
N0 EDIÇAO·... l;~ 05~_ 

Rua Dr, Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8 00 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
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m MUNIClplO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
~ ESTADO DO PARANA 

EDITAL DE TESTE SELETIVO N" 01.0112021 

ANEXO 111 

REQUERIMENTO DE RECURSO 

IDENTIFICAÇÃO 00 CANDIDATO 
Nome: 
Cargo Protendido: 

Comissão Organizadora do Teste Seletivo 

O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A : 
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 

________ " __ de de 2021. 

Assinatura do Candidato 

INSTRUÇÕES: 
- Somente serão analisados pela comtssao Organlzadora os recursos protocoiados dentro dos pra 
zos previstos e formulados de acordo com as normas estabeíecidas no Edital de Abertura; 

- No caso de recurso às questOes da prova escrita este deverá apresentar argumentação lógica e 
consistente, devendo, ainda, estar acompanhado de cópla da bibliografia pesquisada para runoarnen- 
taçàc. ~ 

MUHlCII'1O De MUC.OI$ - I"ft 
v:ntATO DE I"OItTA.IUA' 

IIIUNICI"IODE"EIIlCEDU-'" 
EXTRATO DE "CATARIA' 

H9MOlQGAc.lo. PlWNV. DI lJCf!.Ido N.'OQt'2921 
Contl"ioÇIode.mpr~p'flforllKimenl(ldeOllpMeIhode •.•••••• JÓ9lico~tioo.I~'"'''''."",,~ 
"tMdld.,d. 5c<r.'MY Municlplrl de Obr ••.• VliIoçlo. U.~nbmo de ""to '"pIkI-PR. 
lMI'1tESA VEHCEOOItA: 'IlSOlDAS MAQUINAS l FERRAMENTAS lTDA. 
VAlOllGU)aAl:RSJ.13S.00(t.ti"'~".lIII'OH.t,Õf\(I.clflcofells). 

MUNIClplO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANA 

EDlTAL DE TESTE SELETIVO N' 01,01/2021 

ANEXO IV 

CRONOGRAMA 


