
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 
ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N° 1 E N° 2 

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 6/2022 

Aos 14 dias do mês de abril do ano 2022, às 08:30 horas, em sessão pública, sob presidência do Senhor 
Felipe K. Weber e membros os Senhores Nilma Eger e Jessica Gabriele Finckler reuniu-se a Comissão de 
Licitação designada pela Portaria n° 642/2021 para proceder ao recebimento dos envelopes n° 1 e n° 2 
entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS n° 6/2022 
Aberta a sessão pelo Senhor presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas: SPORT 
COMERCIAL EIRELI; CNPJ 14.311.859/0001-26 (doravante Comercial) e a empresa KETHER - 
CINSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA; CNPJ 37.223.496/0001-72 (doravante 
Kether) representadas, respectivamente, pelos senhores Rildo Lima dos Santos e Elon Carlos de Souza. Os 
senhores representantes, após se identificarem junto à comissão, efetuaram a entrega dos envelopes n° 1 e 
n? 2, ocasião em que o senhor presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos 
termos do edita!. A seguir, foram rubricados os envelopes n" 2 pela comissão de licitação e pelos 
representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura 
dos envelopes n° 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão 
de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. A 
seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope n° 1 de todas as 
proponentes participantes. Como todas apresentaram sua documentação em conformidade com o edital de 
licitação, a comissão de licitação considerou as mesmas habilitadas. Consta em anexo a esta ata a consulta 
realizada a Cadastros e Lista de Impedidos de Licitar, que apontou a inexistência de restrição. Como 
ninguém se contrapôs à decisão da comissão de licitação, o Senhor presidente acordou com todas as 
proponentes, que tal fato será registrado em ata a qual deverá ser assinada pelos representantes de todas as 
proponentes, e que, em ato contínuo, serão abertos os envelopes n° 2 contendo as propostas de preços. A 
seguir, procedeu-se à abertura destes, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: 
proponente Kether, R$ 436.385,94 (Quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e 
noventa e quatro centavos), proponente Comercial, R$ 439.416,84 (Quatrocentos e trinta e nove mi I e 
quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos). As propostas foram rubricadas pela comissão 
de licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das 
proponentes. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, o Senhor presidente após comunicar 
aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada através de aviso 
a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da prefeitura 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Nilma Eger secretária, lavrei a presente ata que lida e 
achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das 
proponentes presentes. 

ge!);/l~~cLJ~ 
a;.el~(auan Weber 

Presidente 
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Nilma Eger 
Secretaria 
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~sica G. Finckler 

Membro 
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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: 14/041202209:39:42 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SPORT COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 14.311.859/0001-26 

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. 



14/04/202209:40 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

llndulr lmpI'!dhmlnw J 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CNPJ v Número documento 14311859000126 

Nome SPORT COMERCIAL EIRELI 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Inicio Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 
- 

Situação: Todas v, 
Links úteis: Consulta TCU 1 Consulta CADIN PR 

l •.•••• tJ 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

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



14/04/2022 09:41 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

I IndIaiI' lmpedl~ I 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF '" Número documento ~ 02665713950 

Nome ANDERSON HIRO SUGA 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

situacão: Todas v 

v 

Links úteis: Consulta TCU I Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

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



14/04/202209:41 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 02665713950 

LIMPAR 

Data da consulta: 14/04/2022 09: 12:06 
Data da última atualização: 13/04/2022 18:00:04 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANClONADORA TIPO DA SANÇÃO 

DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

QUANTIDADE 

Nenhum registro encontrado 

https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=02665713950&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2C... 1/1 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (14/04/2022 às 09:42) 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 026.657.139-50. 

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 
6258.16AB.266B.1139 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: ANDERSON HIRO SUGA 

CPF/CNPJ: 026.657.139-50 

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 09:42: 11 do dia 14/04/2022, 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: 8ICR 140422094211 

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: ANDERSON HIRO SUGA 

CPF: 026.657.139-50 

o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, oCa) 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 09:42:27 do dia 14/04/2022, 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: MX00140422094227 

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: 14/04/202209:43:18 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: KETHER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS 
LTDA 
CNP J: 37.223.496/0001-72 

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

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, c1ique 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, dique 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. 



14/04/202209:43 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

[ lndulr ~Imento I 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CNPJ v Número documento 37223496000172 

Nome KETHER - CINSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS 

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 

Imwimir 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

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



14/04/202209:44 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

IlMNl!" impedimento ) 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor - 

Tipo documento CPF v Número documento 65163087991 

Nome ELON CARLOS DE SOUZA i 
Tipo de Sanção Todos v 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links úteis: Consulta TCU 1 Consulta CADIN PR 

I •••••• ,,) 
NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

htlps://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/aiI/Consultarlmpedidos.aspx 1/1 



14/04/202209:44 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 65163087991 

LIMPAR 

Data da consulta: 14/04/2022 09: 12:06 
Data da última atualização: 13/04/2022 18:00:04 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO 

DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

QUANTIDADE 

Nenhum registro encontrado 

https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=65163087991 &colunasSelecionadas=1 inkDetalhamento%2CcpfCnpj%2C. . . 1/1 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (14/04/2022 às 09:45) 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 651.630.879-91. 

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 
6258.1756.B 126.C31 O no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

srado em: 14/04/2022 as 09:45:10 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: ELON CARLOS DE SOUZA 

CPF/CNPJ: 651.630.879-91 

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 09:45:04 do dia 14/04/2022, 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: 78TX140422094504 

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: ELON CARLOS DE SOUZA 

CPF: 651.630.879-91 

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 09:45:19 do dia 14/04/2022, 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: 10MN140422094519 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 


