
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

PARECER JURÍDICO 

Após avaliação do Procedimento Licitatório n° 73/2022, modalidade Tomada de Preços, n° 

06/2022, cujo objeto é 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, alambrado, rede de cobertura e iluminação, 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 da proposta apresentada pela empresa, assim como as condições do edital, no aspecto 

formal, é pela HOMOLOGAÇÃO do certame para todos os fins de direito. 

Mercedes, 04 de maio de 2022. 

GEOVA 
Procurador Jurídico - OAB/PR 52.531 

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 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

E ADJUDICAÇÃO 

Face ao constante dos autos do Processo Licitatório n°. 73/2022, referente 

à modalidade TOMADA DE PREÇOS n" 6/2022, do tipo menor preço, homologo o 

procedimento licitatório, com fundamento no inciso VI do ali. 43 da Lei n", 8666/93. 

Assim sendo, adjudico o objeto do Processo Licitatório n". 6/2022, referente à 

modalidade TOMADA DE PREÇOS n" 6/2022 à empresa Kether - Construtora e 

Incorporadora de Imóveis Ltda, CNPJ n" 37.223.496/0001-72, pelo critério de menor 

preço global. 

Mercedes, 04 de maio de 2022. 
Assinado de forma digital por 
LAERTON WEBER:04530421988 

WEBER:04530421988 Dados: 2022.05.06 08:38:30 
-03'00' 

Laerton Weber 

LAERTON 

PREFEITO 

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 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

Ficam as licitantes vencedoras intimadas a assinar o Contrato de Execução de Obra, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da publicação deste. 

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, 19 de abril de 2022. 
Comissão Permanente de Licitação (Portaria 642/2021). 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO 

Face ao constante dos autos do Processo Licitatório n°. 73/2022, referente à modalidade TOMADA DE 

PREÇOS nO 6/2022, do tipo menor preço, homologo o procedimento licitatório, com fundamento no inciso VI do art. 43 

da Lei n", 8666/93. 
Assim sendo, adjudico o objeto do Processo Licitatório nO. 6/2022, referente à modalidade TOMADA DE 

PREÇOS nO 6/2022 à empresa Kether - Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, CNPJ nO 37.223.496/0001-72, 

pelo critério de menor preço global. 
Mercedes, 04 de maio de 2022. 

Laerton Weber 

PREFEITO 

RESULTADO FINAL 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

RESULTADO FINAL 
TOMADA DE PREÇOS N° 6/2021 

Tendo cumprido ao disposto no art. 109, § 1 ° da Lei n.? 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público o resultado 
final da licitação em epígrafe, cuja classificação ficou assim constituída: 

HABILITAÇÃO: 
LICITANTE SITUAÇÃO 

KETHER - CINSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA Habilitada 
SPORT COMERCIAL EIRELI Habilitada 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Classif. Licitante Valor Proposto 

1a KETHER - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA R$ 436.385,94 

Ficam as licitantes vencedoras intimadas a assinar o Contrato de Execução de Obra, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da publicação deste. 

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

O Municfpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: 
www.mercedes.pr.gov .Qr 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

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, 04 de maio de 2022. 
Comissão Permanente de Licitação (Portaria 642/2021). 

AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 
AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDlTAL 

PROCESSO LlCITATÓRIO N° 99/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 51/2022 

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na 
modalidade Pregão, forma Eletrônico, n.? 51/2022, que tem por objeto a aquisição de equipamento hospitalar novo para 
utilização da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes: 

1 - Considerando questionamento encaminhado, a respeito da falta de características do item que integra o objeto do 
procedimento licitatório em epígrafe, retifica-se a descrição técnica constante do item 1.1 do Anexo I - Termo de 
Referência, do Edital, que passa a vigorar conforme disposto abaixo: 

ITEM 01 EQUIPAMENTO ULTRASSOM 
Aparelho de ultrassom para obstetrícia, ginecologia, ecocardiografia fetal e adulta, pequenas partes, vascular, pediatria, 
mama, músculo esquelético, urologia e medicina interna/imagem geral. Das características de configuração: Imagens 
nos modos B, M, Power Doppler, Color Doppler e Doppler Espectral. Processamento de imagem com processadores de 
software e de hardware independentes. Mais tons de cinza são utilizados na composição da imagem, produzindo 
imagens mais detalhadas. Software desenvolvido para melhorar a resolução da escala de cinzas. Redução da 
granulação da imagem. Maior realce de bordas e contraste. Software de composição espacial de imagens, realizando 
varreduras com feixes nas direções convencional e oblíquas. Imagem harmônica tecidual de pulso invertido. Power 
D_oppler Direcional de alta sensibilidade e menor dependência de ângulo de insonação. Tela modo dual/quad, permite 
, )car modos de imagem independentes em cada divisão. Monitor LCD/LED com no mínimo 19 polegadas. Zoom em 
tempo real e na imagem congelada. Possibilidade de aumentar em 20% o campo de visão nas imagens obtidas com 
transdutor linear. Otimização automática dos parâmetros de imagem 2D, Doppler colorido e pulsado ao toque de um 
botão. Possibilita customização do menu de medidas. Banco de palavras e marcadores de corpo pode ser pré-definidos 
pelo usuário. Permite abertura do arquivo imagens e "cineloops" para a realização de medidas e ajustes de parâmetros 
2D e Doppler. Caixa de zoom na região dos cálipers de medida. Seleciona as 8 (oito) combinações mais comuns de 
transdutor e preset em um toque. Doppler contínuo para cardiografia. Informações gerais do equipamento: Possui quatro 
rodas articuladas com travas e puxadores frontais. Monitor LED Full HD 21,5 polegadas de alta definição e com 
possibilidade de rotação e angulação. TGC Analógico. 3 (três) portas ativas, 5 (cinco) suportes para transdutores e 6 
(seis) portas USB 2.0. Sistema operacional Microsoft Windows. Transdutores multifrequenciais de banda larga do tipo: 01 
(uma) unido Do transdutor linear com faixa mínima de 5 a 12 MHz; 01 (uma) unido do transdutor convexo com faixa 
mínima de 2 a 8 MHz; e 01 (uma) unido do transdutor endocavitário com faixa mínima de 4 a 9 MHz. Conectividade 
avançada. Gravador de CD/DVD. HDD integrado de 500GB. Teclado físico. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses. 

Observações: 
a) Ficam mantidas as informações referentes a quantidade, valor unitário e valor total do item acima identificado; 
2 - Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e 
julgamento, passando a ocorrer em 23 de maio de 2022, às 08h30min, no mesmo local originalmente designado, qual 
seja, Portal de Compras do Governo Federal- www.comprasgovernamentais.qov.br 

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

O Municfpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: 
www.mercedes.pr.gov.br 
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