
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 
ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DE ENVELOPE N° 2 

EDIT AL DE CONCORRÊNCIA N° 004/2022 

Aos 26 dias do mês de setembro do ano 2022, às 08:30 horas, em sessão pública, sob presidência do 
Senhor(a) Felipe Kauan Weber e membros os Senhores Nilma Eger e Kândida M. Hoffmann reuniu-se a 
Comissão de Licitação designada pela Portaria n° 642/2021 para proceder a abertura dos envelopes n° 2 
entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da CONCORRÊNCIA N° 004/2022. 
Aberta a sessão o Senhor presidente esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação relativa à 
habilitação. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes n? 2 contendo as propostas de preços, 
lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: proponente PERSONAL, R$ 544.781,28 
(quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte oito centavos), proponente 
POZZEBON, R$ 564.835,58, (quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e 
cinquenta e oito centavos), proponente ALBfERO, R$ 592.803,90 (quinhentos e noventa e dois mil, 
oitocentos e três reais e noventa e centavos), proponente PETROCON, R$ 596.771,48 (quinhentos e 
noventa e seis mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos). Consta em anexo a esta ata 
a consulta realizada a Cadastros e Lista de Impedidos de Licitar, que apontou a inexistência de restrição. A 
proposta foi rubricada pela comissão de licitação e não havendo representante presente das licitantes a 
proposta será digitaliza e encaminhada por e-rnail, contando o prazo para eventuais interposições recursais 
embasados no art. 109 da lei n° 8.666/93 a partir da divulgação do resultado da presente ata em publicação 
nos meios oficiais do município (Diário Oficial do Município). 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 Paço 
Municipal 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. 
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TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

í·· __ ~~ __ .. -. __ - ,:] 
Pesquisa de restrições 

Fornecedor 
Tipo documento CNPJ v Número documento 19268196000128 

Nome 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação : de até 

Data de lniciu Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

v 

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADlN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipallail/Consultarlmpedidos.aspx 1/1 



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: 26/09/202208:58:54 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PERSONAL SERVICOS DE P A VIMENTACAO EIRELI 
CNPJ: 19.268.196/0001-28 

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, 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, clejaneiro de 2016. 
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TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 
I~--, -;:--_.:;l ... __ .. ~. . __ , __ , ~J 
Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

NO!1W 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

f)~ta de Imciil Impedimento: de at6 

Situação: Toclas v 

Links úteis: Consulta TeU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADOI 

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: LAERTE RAF AEL SCHNEIDER 

CPF/CNPJ: 065.204.749-16 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identiticado(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 TeU). 

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 08:59:49 do dia 26/09/2022, 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=INABILlTADO:5 

Código de controle da certidão: TWWT260922085949 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILIT ADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: LAERTE RAF AEL SCHNEIDER 

CPF: 065.204.749-16 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, ota) requerente 
acima identiticado(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 09:00:06 do dia 26/09/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.brlords/f?p=TNABlLITADO:VERIFICA 

Código de controle da certidão: 4NU4260922090006 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (26/09/2022 às 09:00) 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 n? 065.204.749-16. 

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 lljtp_l(dtyulga_ç_ª-Q_dç_oQta_?ts_?lus,-prl 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6331.945D.9383.1629 no seguinte endereço: bt!Qs_ltwyyw_,_Ç(ljju_l?"br/lmprobidade aQm/auteIlJlcar:_ç_ertid-ª._Q,Qb_Q 

erado em: 26/09/2022 as 09:00:29 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



26/09/202209:01 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 06520474916 

LIMPAR 

Data da consulta: 26/09/2022 08:44:07 
Data da última atualização: 24/09/2022 10:15:04 

https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=06520474916&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2C... 1/1 


