
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 11/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N° 6/2022 

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 08h30min, 
reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes, ofa) Pregoeiro(a), 
juntamente com a equipe de apoio, todos designados pela Portaria n." 642/2021, que 
subscrevem a presente Ata, para proceder à abertura e julgamento do processo de licitação 
modalidade Pregão, forma Presencial, n.? 6/2022, com lote destinado a ampla concorrência e 
lote exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte, que tem por objeto a 
formalização de Ata de Registro de Preços para a eventual contratação serviços de 
metalúrgica, com disponibilização de equipamentos e fornecimento de materiais, para 
atendimento das necessidades da Administração Geral do Município de Mercedes, conforme 
especificações técnicas constantes do Anexo I (Memorial Descritivo) do respectivo Edital. 
Aberta a sessão, passou-se inicialmente ao credenciamento dos Licitantes presentes, pelo que 
se legitimaram a concorrer as empresas: METALÚRGICA MERCEDES, CNPJ n? 
11.633.761/0001-05 (doravante: METALÚRGICA); GERSON KRONBAUER, CNPJ n? 
00.323.028/0001-60 (doravante: GERSON). METALÚRGICA LAMB - EIRELI - ME, 
CNPJ n? 14.037.993/0001-80 (doravante: LAMB) Todas as apresentaram documentação 
comprovando enquadramento na condição de ME, permitindo, desta forma, sua participação 
diferenciada no certame, especificamente no que diz respeito ao lote 2, exclusivos para ME 's 
e/ou EP P 's. Sua participação no lote 1 (destinado à ampla concorrência) também é admitida. 
Caso seja necessário, terão assegurados os benefícios previstos na Lei Complementar n? 
123/2006 e suas alterações. Em seguida, o Pregoeiro declarou aberta a sessão pública de 
Pregão, tecendo esclarecimentos acerca do procedimento licitatório. Após, recebeu dos 
Licitantes presentes e credenciados a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
juntamente com os envelopes n° O 1 (proposta de preço) e n" 02 (documentação de 
habilitação), passando a abertura e aferição do conteúdo dos primeiros. Após ter o Pregoeiro 
averiguado a conformidade das propostas com os requisitos presentes em Edital, proclamou 
as aos presentes: 
LOTE 01 - Serviços de metalúrgica, com disponibilização de equipamentos e 
fornecimento de materiais (ampla concorrência) 
CLASS. EMPRESA PROPOSTAR$ 

1° GERSON 140.310,58 
2° METALURGICA 143.508,10 

LOTE 02 - Confecção e instalação de pontos de ônibus em estrutura metálica (exclusivo 
ME'S E EPP'S) rJara 

CLASS. EMPRESA PROPOSTAR$ 
1° GERSON 31.504,00 
2° METALURGICA 32.000,00 
3° LAMB 35.2lj. ,20 
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Municíp'io de Mercedes 
Estado do Paraná 

Realizada a classificação de conformidade com o estabelecido em Edital, passou então o 
Pregoeiro a convocar os licitantes para oferecimento de lances, de acordo com as disposições 
da Lei n." 10.520/02, os quais se deram de acordo com o registrado nas planilhas anexas, 
partes integrantes desta Ata. Vencida a etapa de apresentação de lances verbais, promoveu o 
Pregoeiro nova classificação das propostas, pelo que se apurou o seguinte: 

LOTE 01 - Serviços de metalúrgica, com disponibilização de equipamentos e 
~ t d teri (i I ta) ornecnnen o e ma errais amp, a concorrencta 
CLASS. EMPRESA PROPOSTAR$ 

10 METALURGICA 115.395,95 
20 GERSON 115.975,83 

LOTE 02 - Confecção e instalação de pontos de ônibus em estrutura metálica (exclusivo 
ME'S E EPP'S) Dara 

CLASS. EMPRESA PROPOSTAR$ 
10 GERSON 25.016,57 
20 METALURGICA 25.142,28 
30 LAMB 35.213,20 

Após a ordenação supra, averiguou o Pregoeiro a aceitabilidade das propostas classificadas 
em primeiro lugar, decidindo por acolhê-Ias em virtude de estarem condizentes com o 
instrumento convocatório e com os preços praticados no mercado. Ato contínuo, passou a 
abertura dos envelopes n° 02 (documentação de habilitação), constatando que as Licitantes 
primeiras colocadas atendem, a todos os requisitos de habilitação. Todos os documentos 
foram rubricados e aferidos pelos presentes, não havendo qualquer manifestação a respeito de 
irregularidades. Consta em anexo a esta ata a consulta realizada a Cadastros e Lista de 
Impedidos de Licitar, nos termos do item 19,2 do Edital, que apontou a inexistência de 
restrição. Todos os documentos foram rubricados e aferidos pelos presentes, não havendo 
qualquer manifestação a respeito de irregularidades. Vencida a etapa de habilitação, e estando 
plenamente satisfeitas as exigências contidas em Edital, declarou o Pregoeiro vencedoras as 
empresas classificadas em primeiro lugar, conforme consignado nas tabelas supra. O 
Pregoeiro inquiriu os licitantes não vencedores dos lotes que integram o objeto, da intenção 
em integrar Cadastro de Reserva, a fim de fornecer o objeto pelo mesmo valor proposto pela 
licitante vencedora do lote. Assim, obteve-se o seguinte: 
LOTE 01 
I CL~~S. * I EMPRESA 

GERSON 
*Ordem de Classificação obtida após o término da etapa de lances verbais. 

LOTE 02 
I CL~~S. * I EMPRESA 

METALÚRGICA 
*Ordem de Classificação obtida após o término da etapa de lances verbais. 

/ 
I 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

As demais licitantes que não manifestaram interesse em integrar o Cadastro de Reserva 
tiveram seu Envelope n° 2, devidamente devolvidos. Não havendo manifestação do interesse 
de recorrer por parte de qualquer Licitante, adjudicou o Pregoeiro o objeto do certame às 
Licitantes declaradas vencedoras, informando, em seguida, que os autos do processo serão 
encaminhados à autoridade competente para homologação do procedimento. Finda a sessão e 
nada mais havendo a constar, encerrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai 
assinada por todos. 

~~~ 
EQUIPE DE APOIO 

~~ç: 
NUma Eger tr'- 

EQUIPE DE APOIO 

GERSO~ KRONBAUER CNPJ "~O 23'/,/i0';_60! 
RG MAM~IRELI - ME, 

014. 37.993/00oivso 

Pág 3/3 
Rua Dr. Oswaldo.~ruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes _ PR 

e-rnaíl: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23 
www.mercedes.pr.gov.br 



~~"""",,,,,,; PREGÃO N° 6/2022 ••• JI=-.lil __ R$ . _ 153.273,98 , • " • ~ .: i : • 
RODADAS METALÚRGICA GERSON .: •. ,.~ METALÚRGICA GERSON MENOR LANCE 

1a 143.508,10 R$ 140.310,58 R$ 125.032,02 R$ 124.406,86 R$ 124.406,86 

2a R$ 139.609,03 R$ 138.910,98 R$ 123.784,83 R$ 123.165,91 R$ 123.165,91 

3a R$ 138.216,43 R$ 137.525,35 R$ 122.550,08 R$ 121.937,33 R$ 121.937,33 

4a R$ 136.837,72 R$ 136.153,53 R$ 121.327,64 R$ 120.721,00 R$ 120.721,00 

5a R$ 135.472,76 R$ 134.795,40 R$ 120.117,40 R$ 119.516,81 R$ 119.516,81 

6a R$ 134.121,42 R$ 133.450,81 R$ 118.919,23 R$ 118.324,63 R$ 118.324,63 

7a R$ 132.783,56 R$ 132.119,64 R$ 117.733,01 R$ 117.144,34 R$ 117.144,34 ! 

8a R$ 131.459,04 R$ 130.801,74 R$ 116.558,62 R$ 115.975,83 R$ 115.975,83 

9a R$ 130.147,73 R$ 129.496,99 R$ 115.395,95 Declina R$ 115.395,95 

10a R$ 128.849,51 R$ 128.205,26 R$ 128.205,26 

11a R$ 127.564,23 R$ 126.926,41 R$ 126.926,41 

12a R$ 126.291,78 R$ 125.660,32 R$ 125.660,32 

Quantidade 1 
Valor Unitário 115.395,95 1 R$ 115.395,95 1 IDescont~ R$ 37.878,031 
Arredondamento R$ 0,00 

J;aJ 



~h"""""[' PREGÃO N° 6/2022 ~~: ~i A • 

RODADAS LAMB METALÚRGICA GERSON METALÚRGICA GERSON METALÚRGICA GERSON MENOR LANCE 
,.._ . -. _. 

ia R$ 35.213,20 R$ 32.000,00 R$ 31.504,00 R$ 28.073,53 R$ 27.933,16 Declina R$ 27.933,16 
- 

2a Declina R$ 31.346,48 R$ 31.189,75 R$ 27.793,49 R$ 27.654,52 R$ 27.654,52 

3a R$ 31.033,80 R$ 30.878,63 R$ 27.516,25 R$ 27.378,67 R$ 27.378,67 

4a R$ 30.724,24 R$ 30.570,62 R$ 27.241,78 R$ 27.105,57 R$ 27.105,57 

5a R$ 30.417,77 R$ 30.265,68 R$ 26.970,04 R$ 26.835,19 R$ 26.835,19 

6a R$ 30.114,35 R$ 29.963,78 R$ 26.701,01 R$ 26.567,50 R$ 26.567,50 
7a R$ 29.813,96 R$ 29.664,89 R$ 26.434,66 R$ 26.302,49 R$ 26.302,49 
8a R$ 29.516,57 R$ 29.368,99 R$ 26.170,98 R$ 26.040,13 R$ 26.040,13 

9a R$ 29.222,15 R$ 29.076,04 R$ 25.909,93 R$ 25.780,38 R$ 25.780,38 
10a R$ 28.930,66 R$ 28.786,01 R$ 25.651,48 R$ 25.523,22 R$ 25.523,22 

- 
11a R$ 28.642,08 R$ 28.498,87 R$ 25.395,60 R$ 25.268,62 R$ 25.268,62 
12a R$ 28.356,38 R$ 28.214,60 R$ 25.142,28 R$ 25.016,57 R$ 25.016,57 

, Quantidade - 1 
Valor Unitário 25.016,57 I R$ 25.016,57 I IDesconto 1 R$ 12.050,151 
Arredondamento - R$ 0,00 



U IIULUU[L U\:!::32 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

[ lndull' lmpecIlMento I 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CNPJ v 

Nome 

I - - ----_.- 
Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de 
r 
! 

Data de Início Impedimento: de 
L 
,- - 

Data de Fim Impedimento: de I 
Situação: I Todas 

Número documento 11633761000105 

até 

I até 
- ---' 

até 

vi 
Links úteis: Consulta TCU I Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsuItarlmpedidos.aspx 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 07/02/2022 10:32:11 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: METALURGICA MERCEDES LTDA 
CNPJ: 11.633.761/0001-05 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n? 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



07/02/202209:32 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

[ ~r !mf*IIMI!I'Ito I 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF v Número documento 10861000935 

Nome 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de , até 

Situação: Todas v 

v 

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR 

I~tl 
NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsuItarlmpedidos.aspx 1/1 



07/02/202209:33 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 10861000935 

Data da consulta: 07/02/2022 09:32:52 
Data da última atualização: 05/02/2022 10:15:14 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

LIMPAR 

NOME DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

SANÇÃO QUANTIDADE 

https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&taman hoPag ina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj= 1 0861 000935&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2C. . . 1/1 

UF DO SANCIONADO 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (07/02/2022 às 09:33) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 1m probidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 108.610.009-35. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
6201.1196.5EAF.2206 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

srado em: 07/02/2022 as 09:33:26 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: LUANA ALINE BACK 

CPF /CNP J: 108.610.009-35 

o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 09:33:51 do dia 07/02/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

Código de controle da certidão: CONV070222093351 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILITADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: LUANA ALINE BACK 

CPF: 108.610.009-35 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, ota) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n° 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 09:34:09 do dia 07/02/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA 

Código de controle da certidão: 7KIW070222093409 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 07/02/2022 10:53:54 

Informa ões da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: METALURGICA JK LTDA 
CNPJ: 00.323.028/0001-60 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gesto r, clique AQUL 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n? 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n" 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n" 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



07/02/2022 09:54 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

ll'M.iWr~i~ I 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CNPJ v Número documento 00323028000160 

Nome 
_ .J 

í - 
Tipo de Sanção Todos 

L 
vi 

Período publicação: de , até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: l ~odas v 
) 

Links úteis: Consulta TCU I Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADOI 

https:/Iservicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx 1/1 



07/02/202209:54 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

I bldu!r lmpeflllmento I 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF v Número documento ,78678285915 

Nome 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de , até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links úteis: Consulta Teu 1 Consulta eADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

hltps:llservicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/aiI/ConsuItarlmpedidos.aspx 1/1 



07/02/2022 09:54 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 78678285915 

Data da consulta: 07/02/2022 09:32:52 
Data da última atualização: 05/02/2022 10:15:14 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

LIMPAR 

NOME DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

SANÇÃO QUANTIDADE 

https://www.portaldatransparencia.gov.brlsancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=78678285915&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2C... 1/1 

UF DO SANCIONADO 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (07/02/2022 às 09:55) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF nO 786.782.859-15. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
6201.16C8.6688.7536 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

arado em: 07/02/2022 as 09:55:36 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: GERSON KRONBAUER 

CPFICNPJ: 786.782.859-15 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 09:55:51 do dia 07/02/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

Código de controle da certidão: JBX8070222095551 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILITADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: GERSON KRONBAUER 

CPF: 786.782.859-15 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, ota) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n° 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 09:56:07 do dia 07/02/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA 

Código de controle da certidão: GHFX070222095607 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

CERTIDÃO 

Procedimento Licitatório n": 11/2022 
Pregão Presencial n" 6/2022 
Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual 
contratação de serviços de metalúrgica, com disponibilização de equipamentos e fornecimento de 
materiais, para atendimento das necessidades da Administração Geral do Município de Mercedes 

Após o término dos trâmites relativos ao procedimento licitatório supra indicado, com a 
declaração dos vencedores e competente adjudicação do objeto aos mesmos, proferida pelo 
Pregoeiro, procedeu-se a adequação da proposta escrita, aplicando-se aos itens que integram o(s) 
lote(s) do objeto, o mesmo percentual de desconto resultante da etapa de lances verbais. 

CERTIFICA-SE, para os devidos fins, que 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$ 115.395,95 R$ 115.395,94 

2 R$ 25.016,57 R$ 25.016,56 

Reitera-se que os valores registrados na tabela acima acompanham o percentual de desconto 
obtido ao término da etapa de lances verbais, aplicado aos valores dos itens que integram o(s) 
lote(s) constante(s) da proposta escrita apresentada pela(s) vencedora(s), considerando duas casas 
decimais. 

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

Mercedes - PR, 07 de fevereiro de 2022. 
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