
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE DE RECURSO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 74/2022 
TOMADA DE PREÇOS N.o 07/2022 

Às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 28 (vinte e oito) de abril 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 DE PREÇOS n°. 07/2022, que tem por objeto a seleção de proposta visando 
a contratação de empresa para Construção de Infraestrutura Urbana (lazer) com execução de 
serviços preliminares, campo de futebol com grama sintética, alam brado, rede de cobertura e 
iluminação. 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 a inexistência de qualquer reclamação 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 
05 de maio 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. 
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