
Município de Mercedes 
ATA DEms~nOO~[a~:á PREÇO 

ROCESSO LICITATÓRIO N° 131/2022 
TOMADA DE PREÇOS N.o 10/2022 

Às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 28 de junho do ano de 2022, 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 proceder 
à abertura dos envelopes contendo a proposta de preço, e julgamento das mesmas, referente à licitação 
modalidade TOMADA DE PREÇOS n". 10/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços médicos de clínica geral para pronto atendimento, visando suprir as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes. Decorrido os trâmites relativos ao período legal para 
apresentação de recursos por parte das licitantes a respeito do julgamento atribuído pela CPL à 
documentação de habilitação das licitantes participantes do certame, fixou-se a presente data para dar 
sequência aos trabalhos relativos ao procedimento licitatório indicado. A licitante participante e 
habilitada foi devidamente intimada, através do envio de e-mail, a comparecer à presente sessão, para 
acompanhar a continuidade do processo. Convocação para a presente sessão também foi devidamente 
publicada no meio usual de divulgação, qual seja o Diário Eletrônico do Município, edição n" 3051, de 
27 de junho de 2022. Participa da sequência do certame as licitantes AVIVE - GESTÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA, CNPJ n° 32.287.305/0001-12 (doravante AVIVE); MEDICAL PRIME GESTÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n° 43.403.587/0001-92 (doravante MEDICAL). EMMA P. 
LARA LTDA, CNPJ n" 44.898.756/0001-75 (doravante EMMA) declaradas habilitadas para a sequência 
do processo, após cumpridos os trâmites da fase de recursos. Das licitantes habilitadas para fase de 
abertura de propostas apenas a empresa MEDICAL conta com representante presente na sessão. Aberta 
a sessão, passou-se a aferição da regularidade formal da proposta de preços, constatando a CPL que as 
mesmas atendem as disposições editalícias. Assim sendo, obteve-se a seguinte classificação: Ia 
(primeira) classificada: licitante Medical, com proposta global no valor de R$ 97.920,00 (noventa e sete 
mil novecentos e vinte reais). 2a (segunda) classificada: licitante Avive, com proposta global no valor de 
R$ 101.301,12 (cento e um mil, trezentos e um reais e doze centavos). 3a(terceira) classificada: licitante 
Emma, com proposta global no valor de R$ 113.760,00 (cento e treze mil, setecentos e sessenta reais). 
Sendo assim, foi declarada vencedora a empresa MEDICAL PRIME GESTÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA, com proposta no valor global de R$ 97.920,00 (noventa e sete mil novecentos e 
vinte reais). 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. A CPL informou, em seguida, 
que dar-se-á cumprimento às disposições constantes do artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei n? 8.666/93, 
que prevê o período de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos. Decorrido o período 
indicado e em não havendo qualquer manifestação por parte de quaisquer interessados, a decisão da CPL 
será submetida à autoridade superior para ratificação e homologação. Findaa sessão e nada mais 
havendo a constar, encerrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos. 
Comissão Permanente de Licitações: I' (J J ) 
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TCU 
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: 28/06/202209:01:36 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MEDICAL PRIME GESTAO DE SERVICOS MEDICOS L TDA 
CNPJ: 43.403.587/0001-92 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

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

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 

Órgão Gestor: Por tal 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, c1ique AQUI. 

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, dejaneiro de 2016. 



28106/2022 09:03 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF/CNPJ: 03766141104 

LIMPAR 

Data da consulta: 28/06/202208:59:10 
Data da última atualização: 27/06/2022 18:00:03 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO 
ÓRGÃO/ENTII)ADE 
SANCIONADORA 

TIPO DA SANÇÃO 
DATA DE PUBliCAÇÃO DA 
SANÇÃO 

QUANTIDADE 

Nenhum registro encontrado 

https:llwww.portaldatransparencia.gov.brlsa ncoes/ceis? paginacaoSimples=true&taman hoPag ina=&offset=&d irecaoOrdenacao=asc&cpfC n pj=037661411 04&colunasSelecionadas=1 inkDetal hamento%2CcpfCnpj%2C .. 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILIT ADOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: LUIZ FELIPE FERREIRA RIBEIRO 

CPF: 037.661.411-04 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) 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 09:04:25 do dia 28/06/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

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

Código de controle da certidão: 8VCS280622090425 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILIT ADOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: LUIZ FELIPE FERREIRA RIBEIRO 

CPF: 037.661.411-04 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) 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 09:04:39 do dia 28/06/2022, 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=INABTUT ADO: VERIFICA 

Código de controle da certidão: DOKP280622090439 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (28/06/2022 às 09:05) 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 037.661.411-04. 

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 
62BA.EE72.D864.9906 no seguinte endereço: b.11Qs:l/www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

srado em: 28/06/2022 as 09:05:06 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

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

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 

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

PROPOSTA DE PREÇOS: 
Lote 01 
Classif. Licitante Valor Proposto 

1ª MEDICAL PRIME GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS R$ 97.920,00 
LTDA, CNPJ nº 43.403.587/0001-92 

2ª AVIVE-GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 
R$ 101.301,12 32.287.305/0001-12 

3ª EMMA P. LARA LTDA, CNPJ nº 44.898.756/0001-75 R$ 113.760,00 

Ficam os interessados intimados para, em querendo, apresentar recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar desta publicação. 

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, 28 de junho de 2022. 
Comissão Permanente de Licitação (Portaria 642/2021). 

-PUBLiCADO 

DATA. 28 106 I .J..,:).._ 
DIÁRIO OFiCIAL ELETRÔNICO 

www.rnercedes.pr.qov.br 

EDIÇÃO: 3cP ~ 

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 



DIÁRIO OFiciAif 1 
MUNICÍPIO DE MERCEDES 

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

MUNICÍPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA EM RECURSO 

PREGÃO PRESENCIAL N.0 67/2022 
ORIGEM: Gabinete do Prefeito do Município de Mercedes. 
CERTAME: Pregão Presencial n.0 67/2022 
RECORRENTE: PAULO ROBERTO EVENTOS EIRELI - ME 
RECORRIDA: --- 
ASSUN_TO: Intimação de decisão/julgamento. 

:::CISAO: Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, confirmando o juízo de 
retratação efetuado pelo Pregoeiro. Por consequência, adjudico o objeto do Item 04 à recorrente. Dê-se seguimento ao 
certame! Publique-se! 
Obs.: Os autos do procedimento, assim como a íntegra da decisão, permanecem com vistas aos interessados, podendo 
ser analisados junto a sede administrativa do Município de Mercedes, no horário de expediente, das 08:00 h às 12:00 h e 
das 13:30 h às 17:30 h. 

Mercedes-PR, 28 de junho de 2022 

Laerton Weber 
PREFEITO 

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS N.010/2022 

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

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1 ° da Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público o resultado 
da licitação em epígrafe, cuja classificação ficou assim constituída: 

PROPOSTA DE PREÇOS: 
Lote 01 
Classif. Licitante Valor Proposto 

1ª MEDICAL PRIME GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS L TOA, CNPJ R$ 97.920,00 
nº 43.403.587/0001-92 

2ª AVIVE- GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 
R$101.301,12 32.287.305/0001-12 

3ª EMMA P. LARA LTDA, CNPJ nº 44.898.756/0001-75 R$ 113.760,00 

Ficam os interessados intimados para, em querendo, apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar desta publicação. 

~~=-.j__,,.._,_ -----~ ~- ·-·-~~-- ··-· ---~--:~ -~~ J Página 9 



DIÁRIO OFI Clftt:~] 
MUNICÍPIO DE MERCEDES 

ANO:XI 
www.mercedes.pr.gov.br 

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, 28 de junho de 2022. 
Comissão Permanente de Licitação (Portaria 642/2021 ). 

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 .57/2022 

MUNICÍPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.0 57/2022 

Contratante: Município de Mercedes 

Contratado: Dite Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ sob nº. 10.566.711/0001-81. 

Objeto: Aquisição, em caráter de urgência/emergência, de medicamento injetável para uso nas unidades 
de saúde do Município de Mercedes. 

Valor: R$ 2.285,00 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais). 

Amparo Legal: Artigo 24, inciso li e IV, da Lei n.0 8.666/93, combinado com o art. 1°, li, "a", do Decreto Federal 
nº 9.412/2018. 

Mercedes - PR, 27 de junho de 2022. 

Laerton Weber 
PREFEITO 

PORTARIA N.0 336/2022 

PORTARIA N.0 336/2022. 
DATA: 28 DE JUNHO DE 2022. 

O Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do disposto 
nos Artigos 26 a 31, da Lei 805/08, combinado com o previsto nos Artigos 22 e 23 do Decreto nº 022/10, de março 

de 2010; 

RESOLVE 

l-~-~-~:-~;--i-J~-~-=··=· =--~----·- _-:-_•" __ .. ,_-- _· _J Página 10 



28/06/2022 10:36 Roundcube Webrnail :: Resultado do julgamento de propostas Tomada de Preços 10/2022 

Assunto 

De 
Para 
Data 

Resultado do julgamento de propostas Tomada de Preços 
10/2022 Mercedes-PR 
<licitacao@mercedes.pr.gov.br> 
<emmapl 1990@gmail.com > 
28-06-2022 10:29 

• Resultado Proposta TP 10.pdf( ~295 KB) 

Bom dia. Segue em anexo o resultado de julgamento das propostas da Tomada de Preços 010/2022. Iniciando a 
contagem de prazo recursa! respeitando os dispositivos da lei 8666/93. Todos os documentos referentes a 
habilitação e proposta de preços das empresas participantes estão disponíveis no site da prefeitura 
através do link httP.://mercedes.p..r:.,,gov.br/licitacoes.p..hP. 

Att: 
Felipe Kauan Weber 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
Telefone 45 3256 8004 
WhatsApp 45 3256 8028 

https://webmail.mercedes .pr.gov.br/cpsess2844645808/3rdparty/roundcube/? _ task=mail& _ safe=O& _ uid= 121 O&_ mbox=I N BOX.Sent& _ action=pri... 1 /1 



28/06/2022 10:36 Roundcube Webmail :: Resultado do julgamento de propostas Tomada de Preços 10/2022 Merf!l:!ztt!'!::1"1~--r".":".::---- 
ASS. 

~ Assunto Resultado do julgamento de propostas Tomada de Preços 
10/2022 Mercedes-PR 

De <licitacao@mercedes.pr.gov.br> 
Para <primemedical.gestao@gmail.com> 
Data 28-06-2022 10:29 

• Resultado Proposta TP 10.pdf(~295 KB) 
·---·---- 

Bom dia. Segue em anexo o resultado de julgamento das propostas da Tomada de Preços 010/2022. Iniciando a 
contagem de prazo recursal respeitando os dispositivos da lei 8666/93. Todos os documentos referentes a 
habilitação e proposta de preços das empresas participantes estão disponíveis no site da prefeitura 
através do link httR://mercedes.Rr..,_gov.br/licitacoes.phR 

Att: 
Felipe Kauan Weber 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
Telefone 45 3256 8004 
WhatsApp 45 3256 8028 

https ://webmail .mercedes.pr. gov.br/cpsess2844645808/3rdparty/roundcube/? _ task=mail& _ safe=0& _ uid= 1209& _ mbox=l NBOX.Sent& _ action=pri... 1 /1 



28/06/2022 10:36 Roundcube Webmail :: Resultado do julgamento de propostas Tomada de Preços 10/2022 "°kiçles-PR 

Assunto Resultado do julgamento de propostas Tomada de Preços 
10/2022 Mercedes-PR 

De <licitacao@mercedes.pr.gov.br> 
Para <licitacoes@avive.srv.br> 
Data 28-06-2022 10: 28 

• Resultado Proposta TP 10.pdf(~295 KB) 

Bom dia. Segue em anexo o resultado de julgamento das propostas da Tomada de Preços 010/2022. Iniciando a 
contagem de prazo recursa! respeitando os dispositivos da lei 8666/93. Todos os documentos referentes a 
habilitação e proposta de preços das empresas participantes estão disponíveis no site da prefeitura 
através do link http://mercedes.P-J:..:.gov.br/licitacoes.phR 

Att: 
Felipe Kauan Weber 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
Telefone 45 3256 8004 
WhatsApp 45 3256 8028 

https://webmail.mercedes. pr.gov.br/cpsess2844645808/3rdparty/roundcube/? _ task=mail& _ safe=O& uid= 1208& mbox=INBOX .SP.nt/1. ;ar,tinn=nri 111 


