
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

PARECER JURÍDIÇO 

Após avaliação do Procedimento Licitatório n" 347/2021, modalidade Tomada de Preços, 

n? 7/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de pavimentação 

asfáltica em CBUQ sobre pavimentação poliédrica, em trechos de ruas do loteamento 

Schug, na sede do município de Mercedes, a Procuradoria Jurídica, com base nas 

informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, que é a responsável pela 
avaliação dos documentos fiscais e habilitação técnica, e das propostas apresentadas pelas 

empresas, assim como as condições do edital, no aspecto formal, é pela 
HOMOLOGAÇÃO do certame para todos os fins de direito, destacando que o mesmo 

restou DESERTO. 

Mercedes, 22 de dezembro de 2021. 

~L Y INILA RAMO 
Assess~a Jurídica - OAB/PR 102.786 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

E ADJUDICAÇÃO 

O Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de SlJaS 

atribuições legais, de conformidade com a Lei Federal 11.° 8.666/93. HOMOLOGA o 

Processo Licitatório n°. 347/2021, na Modalidade Tomada de Preços n° 7/2021, sendo 

que o mesmo foi declarado DESERTO pela Comissão Permanente de Licitações. 

Mercedes, 22 de dezembro de 2021. 

j~~ 
Laerton Weber 

PREFEITO 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

l\1:UNICÍPIO DE MERCEDES - PR 
SECRETARIA I)E PLANE.JAMENTO, AI)MINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

RESULTADO I)E .Jl}LGAl\1:ENTO DA HA6ILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMAI)ADE PREÇOS N° 7/2021 

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1°, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 
1993, a Comissão de Licitação (Portaria 513/2021), torna-se público o resultado relativo ao 
procedimento licitatório em epígrafe, conforme segue: 

a) Torna público o resultado da fase do procedimento licitatório em epígrafe, conforme 
segue: 

Resultado: DESERTO 

Os autos do processo permanecem com vista franqueada aos interessados nas 
dependências do Departamento de Administração da Prefeitura do Município de Mercedes, 
em horário de expediente. 

Mercedes - PR, 22 de dezembro de 2021. 
Comissão Permanente de Licitação (Portaria 513/2021). 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 
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DIARIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE MERCEDES 

www.m~.rcede§.:Qr.go~ 
________________________ ~A~T~O~S~D~O~P~O~DER~E~X~E~C~U~T~IV~O~-------- _ 

PREGÃO ELETRONICO N°. 142/2021 

o Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 
modalidade Pregão, forma eletrônica, n.o 142/2021, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 
eventual aquisição de produtos hortifrutigranjeiros, leite e derivados, para alimentação escolar, para consumo nas 
escolas e creche da rede pública municipal de ensino do Município de Mercedes, durante o primeiro semestre do ano 
letivo de 2022: 

1 - Altera a quantidade, o valor unitário e total de item, que integra o objeto do procedimento licitatório em epígrafe, 
passando o mesmo a vigorar conforme disposto abaixo: 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
..--...._ Tomate tipo longa vida de 1 a qualidade; tamanho médio; 

600 kg consistência firme; sem sujidade; pele lisa, livre de fungos; 6,17 3.702,00 
apropriado ao consumo. 

2 - Considerando as alterações indicadas nos itens anteriores, o valor total do objeto do certame, indicado no item 15.1 
do Anexo 1- Termo de Referência, do Edital, passa a ser de R$ 58.655,35 (cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e 
cinco reais e trinta e cinco centavos). 

3 - Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e 
julgamento, passando a ocorrer em 12 de janeiro de 2022, às 08h30min, no mesmo local originalmente designado, qual 
seja, Portel de Compras do Governo Federal- www.c0rr1.wasgovernarnentais.gov.br 

o Edital do procedimento licltatório encontra-se disponível aos interessados na Secretaria de Planejamento, 
Administração e Finanças, Paço Municipal, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, centro, na Cidade de Mercedes - PR, bem 
como, no site www.mercedes.pr.gov.br. link licitações. 

Mercedes - PR, 22 de dezembro de 2021. 

Laerton Weber 
PREFEITO 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

MUNICfplO DE MERCEDES - PR 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS N° 7/2021 

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, a Comissão de Licitação 
(Portaria 513/2021), torna-se público o resultado relativo ao procedimento licitatório em epígrafe, conforme segue: 

a) Torna público o resultado da fase do procedimento licitatório em epígrafe, conforme segue: 

Resultado: DESERTO 

Os autos do processo permanecem com vista franqueada aos interessados nas dependências do Departamento 
de Administração da Prefeitura do Município de Mercedes, em horário de expediente. 

Mercedes - PR, 22 de dezembro de 2021. 
Comissão Permanente de Licitação (Portaria 513/2021). 

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

O Municlpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que vlsuallzado através do slte: 
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