
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE DE RECURSO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 348/2021 

TOMADA DE PREÇOS N.o 8/2021 

Às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 13 (treze) de janeiro do ano de 2022 (dois mil e 
vinte e dois), reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes, os 
membros da Comissão Permanente de Licitações (doravante CPL), designados pela Portaria n." 
642/2021, que subscrevem a presente Ata, para registro de recursos a respeito de julgamento a 
quaisquer recursos a respeito do julgamento da documentação de habilitação, referente à licitação 
modalidade TOMADA OE PREÇOS n°. 8/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para 
execução de cercamento de áreas de preservação permanente existentes nos loteamentos 
Zancanella 1 e 11, na sede do município de Mercedes. Decorrido o prazo para eventual interposição 
de recursos a respeito do julgamento atribuído pela CPL aos documentos de habilitação das 
licitantes participantes do certame, verificou-se que não houve apresentação formal de 
documentação relativa a interposição recursal por parte das empresas participantes ou quaisquer 
outros eventuais interessados, o que permite, desta forma, o seguimento do processo licitatório 
indicado anteriormente. Decorrido o período indicado e não havendo qualquer manifestação por 
parte de quaisquer interessados, a decisão da CPL, constante da Ata de Abertura e Julgamento dos 
Documentos de Habilitação fica mantida, passando agora à definição de data para sequência dos 
trâmites, com a abertura e julgamento das propostas de preços. Desta forma, fica definida a data de 
17 de janeiro de 2022, às 08h30min (oito horas e trinta minutos). A competente convocação das 
licitantes habilitadas deve ser devidamente publicada nos órgãos oficiais. Finda a sessão e nada 
mais havendo a constar, encerrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai assinado por 
todos. 

Comissão de Licitação: 

L;J.,~~. (J!JL- 
F~K.Weber 

Membro 
~~~ 

Membro 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR 
EXTRATO DE CONVOCAÇÃO DE LICITANTES HABILITADAS. 

ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação do Município de Mercedes. 

ASSUNTO: Processo Licitatório de Tomada de Preços n." 8/2021 

OBJETO: Convoca a licitante: Metalúrgica Mercedes Ltda, para comparecer na sala de licitações 
da Prefeitura desta Municipalidade, no dia 17/0112022 às 08:30h, a fim de dar sequência aos 
procedimentos licitatórios, com a abertura dos envelopes "B" - Proposta de Preço. 

Mercedes, 13 de janeiro de 2022 

Comissão Permanente de Licitações 
(Portaria n° 642/2021) 
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DIARIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE MERCEDES 

www.mercedes.pr.gov.br 
ATOS DO PODER EXECUTIVO 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se no site www.mercedes.pr.gov.br. bem como, 
no site www.comprasgovernamentais.gov.brDemaisinformaçõesencontram-seàdisposiçãodosinteressados.na 
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, na Prefeitura do Município de Mercedes, de segunda a sexta 
feira, no horário de atendimento ao público: 8:00 às 12:00h e 13:30h às 17:30h. Telefone: (45)3256-8000. 

Mercedes - PR, 13 de janeiro de 2022. 

Laerton Weber 
Prefeito 

EXTRATO DE CONVOCAÇÃO DE LICITANTES HABILITADAS, 
\ 

MUNIC(PIO DE MERCEDES - PR 
EXTRATO DE CONVOCAÇÃO DE LICITANTES HABILITADAS, 

ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação do Município de Mercedes. 

ASSUNTO: Processo Licitatório de Tomada de Preços n.? 8/2021 

OBJETO: Convoca a licitante: Metalúrgica Mercedes Ltda, para comparecer na sala de licitações da Prefeitura desta 
Municipalidade, no dia 17/01/2022 às 08:30h, a fim de dar sequência aos procedimentos licitatórios, com a abertura dos 
envelopes "B" - Proposta de Preço. 

Mercedes, 13 de janeiro de 2022 

Comissão Permanente de Licitações 
(Portaria nO 642/2021) 

EXTAATO DE DECISAo ADMINISTRATIVA 

MUNIC(PIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA 

CONTRATO N,o 259/2021 
ORIGEM: Gabinete do Prefeito do Município de Mercedes. 
CERTAME: Dispensa de Licitação n." 112/2021 
CONTRATO: 259/2021 
CONTRATADA: Biolabore Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná, CNPJ N.O 07.769.127/0001-19. 
ASSUNTO: Intimação de decisão. 
DECISÃO: I. Com base no parecer jurídico exarado, o qual HOMOLOGO e, adotando sua fundamentação como razão 
de decidir, rescindo o contrato n.? 259/2021, com base no art. 78, XII, da Lei n.? 8.666/93, em face da constatação. 
superveniente, de que o objeto do mesmo poderá ser obtido pelo Município, sem ônus, no âmbito de parceria celebrada 
com a Itaipu Binacional, por meio do projeto Linha Ecológica. 11. Publique-se! 111. Intime-se! 
Obs.: Os autos do procedimento, assim como a íntegra da decisão, permanecem com vistas franqueada aos 
interessados, podendo serem analisados junto a sede administrativa do Município de Mercedes, no horário de 
expediente, das 08:00 h às 12:00 h e das 13:30 h às 17:30 h. 

Mercedes/PR, 12 de janeiro de 2022. 

Laerton Weber 
PREFEITO 

l~ Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP·Brasll e Protocolado com Carimbo de 
Tempo. 

L- O Municlpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento. desde que visualizado através do slte: 
..•. WWVJ.mercedes,m,.CIQYJ2[ 
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Assunto Convocação abertura propostas - TP 8/2021 - Mun. 
Mercedes 

De <Iicitacao@mercedes.pr.gov.br> 
Para <guipolegatti@hotmail.com> 
Data 14·01·2022 08:49 
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