
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

PARECER JURÍDICO 

Procedimento Licitatório n° 71/2022 
Pregão Presencial n° 39/2022 

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência 
para Idosos em situação de vulnerabilidade, negligência e/ou violência, com avaliação 
técnica da equipe multidisciplinar da Secretaria de Assistência Social e de Saúde. 

Após avaliação do procedimento em epígrafe, a Procuradoria Jurídica, com base 
nas informações prestadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, que são os responsáveis 
pela condução e julgamento da Licitação, assim como nas condições do Edital, no aspecto 
formal, manifesta-se pela HOMOLOGAÇÃO do certame para todos os fins de direito. 

Mercedes - PR, em 08 de abril de 2022. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

PORTARIA N° 
DATA: 

204/2022 
08 DE ABRIL DE 2022 

o Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e 
de conformidade com o disposto no artigo 71, 11, "g" da Lei Orgânica do Município, 

Considerando a realização de Procedimento Licitatório n° 71/2022, na modalidade Pregão, 
forma Presencial, n° 39/2022, através do Sistema de Registro de Preços 

RESOLVE 

Art. 1° HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório n° 71/2022, na modalidade Pregão, 
forma Presencial, n" 3912022, através do Sistema de Registro de Preços, cujo objeto já foi 
devidamente ADJUDICADO pelo Pregoeiro ao seu respectivo vencedor, conforme registrado na Ata 
de Sessão Pública, tornando público seu resultado na forma que segue: 

LOTE ÚNICO 
Adjudicatário: Sociedade Beneficente Lar Belem 
Valor proposto: R$ 132.822,48 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e 
quarenta e oito centavos) 

Art. 20 CONVOCAR o adjudicatário citado no artigo anterior para, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, comparecer ao Departamento de Administração da Prefeitura do Município de Mercedes a 
fim de celebrar a competente Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito à contratação. 

Art. 30 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 08 de abril de 2022. 
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DIÁRIO 6'F~rcIAt 
MUNICÍPIO DE MERCEDES 

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

Adjudicatário: Medigram Comercio de Medicamentos Ltda 
Valor total: R$ 478,2960 (quatrocentos e setenta e oito reais e dois mil, novecentos e sessenta décimos de 
milésimos de real) 

ITEM 155 
Situação: DESERTO 

Art. 2° CONVOCAR os adjudicatários citados no artigo anterior para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
comparecer ao Departamento de Administração da Prefeitura do Município de Mercedes a fim de celebrar o competente 
Contrato de Compra e Venda, sob pena de decair do direito à contratação. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 08 de abril de 2022. 
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