
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO 
PROCESSO LICIT ATÓRIO N° 151/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 70/2021 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). ÚS 14hOOmin 
reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mcrcedcs. Ul~l) PI\:~')l'irl)(,I) 

juntamente com a equipe de apoio, todos designados pela Portaria 11." u-lu ~ll~ I. llil 

subscrevem a presente Ata, para proceder à abertura e julgamento do processo de licitaçà: 
modalidade Pregão, forma Presencial, n." 70/2021, que tem por objeto a formalização de At 
de Registro de Preços para eventual realização de exames laboratoriais, para paciente 
atendidos no período noturno, finais de semana e feriados, em caráter ernergencial, n 
Unidade de Saúde da sede do Município de Mercedes, conforme especificações técnica 
constantes do Anexo I (Memorial Descritivo) do respectivo Edita!. Aberta a sessão, verificou 
se que não acudiram interessados na participação do certame, motivo pelo qual o(a 
Pregoeiro(a) declarou o procedimento licitatório DESERTO. Em seguida, o Pregoeir 
informou que os autos do processo serão encaminhados à autoridade competente par 
homologação do procedimento. Finda a sessão e nada mais havendo a constar, encerrou-se 
presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos. 

~~ç~ 
Nilma Eger 

EQUIPE DE APOIO 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

PARECER JURÍDICO 

Procedimento Licitatório n° 151/2021 
Pregão Presencial n° 70/2021 
Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual realização de exames 
laboratoriais, para pacientes atendidos no período noturno, finais de semana e feriados, 
em caráter emergencial, na Unidade de Saúde da sede do Município de Mercedes. 

Após avaliação do procedimento em epígrafe, a Procuradoria Jurídica, com base 
nas informações prestadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, que são os responsáveis 
pela condução e julgamento da Licitação, assim como nas condições do Edital, no 
aspecto formal, manifesta-se pela HOMOLOGAÇÃO do certame para todos os fins de 
direito, sendo que o mesmo foi declarado DESERTO pelo Pregoeiro. 

Mercedes - PR, em 22 de junho de 2021. 

Geovani Pe ira de Meio 
PROCURADO JURÍDICO 

OAB/PR 52531 
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ASS. 

Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

PORTARIA N° 
DATA: 

366/2021 
21 DE JUNHO DE 2021 

o Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições leg . s, e 
de conformidade com o disposto no artigo 71, lI, "g" da Lei Orgânica do Município, 

Considerando a realização de Procedimento Licitatório n? 148/2021, na modalidade Pre ão, 
forma Presencial, n" 67/2021, através do Sistema de Registro de Preços, 

RESOLVE 

Art. 1° HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório n° 148/2021, na modalidade Pre ão, 
forma Presencial, n" 67/2021, através do Sistema de Registro de Preços, cujo objeto já foi 
devidamente ADJUDICADO pelo Pregoeiro ao seu respectivo vencedor, conforme registrado na ta 
de Sessão Pública, tornando público seu resultado na forma que segue: 

LOTE ÚNICO 
Situação: DESERTO 

Art. ZO CONVOCAR o adjudicatário citado no artigo anterior para, no prazo de 05 (ci co) 
dias úteis, comparecer ao Departamento de Administração da Prefeitura do Município de Merced s a 
fim de celebrar a competente Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito à contrataç o. 

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

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 21 de junho de 2021. 

~~ 
Laerton Weber 
PREFEITO 

- PUBLICADO - \ 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 
RETIFICAÇÃO DE PORTARIA 

PORTARIA N° 371/2021 

o Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna pública a seguinte retificação, 
relativa a Portaria n" 366/2021, de 21 de junho de 2021 : 

1. Em virtude da verificação de equívoco na numeração do Procedimento 
Licitatório supra mencionado, torna-se pública a seguinte retificação: 

Onde lê-se: 

Processo Licitatório n? 148/2021, na modalidade Pregão, forma Presencial, n° 67/2021 

Leia-se: 

Processo Licitatório n? 151/2021, na modalidade Pregão, forma Presencial, n? 70/2021 

Município de Mercedes - PR, 2~ ~ 

Laerton Weber 
PREFEITO 

- PUBLICADO _ 
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