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ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE DE RECURSO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 169/2022 

TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2022 

Às 08h00min (oito horas) do dia 10 (dez) de agosto 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.0 642/2021, que subscrevem 
a presente Ata, para registro de recursos a respeito de julgamento a quaisquer recursos a respeito do 
julgamento da proposta de preços da empresa participante e habilitada, referente à licitação 
modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 10/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de fonoaudiologia com intuito de atender a demanda da Secretaria de Saúde e 
da Secretaria de Educação e Cultura. Decorrido o prazo para eventual interposição de recursos a 
respeito do julgamento atribuído pela CPL à proposta de preços da licitante participante do certame, 

r-- 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, o procedimento passa agora à autoridade 
superior para ratificação e homologação. Finda a sessão e nada mais havendo a constar, encerrou-se 
a presente ata que lida e achada conforme vai assinado por todos. 

~~Cr 
Membro 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

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

RESULTADO FINAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 

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

HABILITAÇAO: 
LICITANTE SITUA_ÇÃO 

AUDIO STORE CENTRO AUDITIVO EIRELI, CNPJ nº Habilitada 17.120.535/0001-07 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Classif. Licitante Valor Proposto 

1ª AUDIO STORE CENTRO AUDITIVO EIRELI, CNP J nº R$ 129.253,20 17.120.535/0001-07 

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, 1 O de agosto de 2022. 
Comissão Permanente de Licitação (Portaria 642/2021). 
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MUNICÍPIO DE MERCEDE~•~ '.fb J 

:AN : 
www.mercedes.pr.gov.br 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 10 de agosto de 2022. 

Laerton Weber 
PREFEITO 

Período Aquisitivo 

Data 
Inicial 

Data 
Final 

Férias 

Data 
Inicial 

Anexo 1 - Portaria 425/2022 

Data 
Final 

ADILSON SCHROEDER 
CHEINA JAINE OTT 
MONICA STEFAN 

01/02/2021 31/01/2022 08/08/2022 22/08/2022 
01/02/2021 31/01/2022 10/08/2022 19/08/2022 
01/01/2021 31/07/2022 15/08/2022 04/09/2022 

PORTARIA N.º 
DATA: 

426/2022. 
1 O DE AGOSTO DE 2022. 

O Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do 
disposto no Artigo 71, Inciso li, alínea "g" da Lei Orgânica do Município, combinado com o previsto nos Artigos 55 e 56 
da Lei Complementar Municipal n.0 009, de 20 de novembro de 2008, bem como, na Lei Municipal n.º 1556, de 06 de 
maio de 2019, 

RESOLVE 

~ Art. 1º - DESIGNAR Odair José Serafini, motorista desta Municipalidade, inscrito sob matrícula n.º 33154 e 
b n.0 de protocolo 1014/2022 buscar paciente de alta hospitalar, no período de 09 a 10 de agosto do corrente ano, na 

cidade de Maringá - PR. 

Art. 2° - O servidor supracitado fará jus a 1 (uma) diária, no total de R$ 130,00 (cento e trinta reais), destinada a 
cobrir as despesas de pousada e alimentação durante o período de seu afastamento. 

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

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 10 de agosto de 2022. 

Laerton Weber 
PREFEITO 

MUNICf PIO DE MERCEDES - PR 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

RESULTADO FINAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 

'!i-:~ - - 
' 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.me cedes. r. ov.br ' · 
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DIARIO OFIC~____, 
MUNICÍPIO DE MERCEDES 

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

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

HABILITAÇÃO: 

LICITANTE 
AUDIO STORE CENTRO AUDITIVO EIRELI, CNPJ nº 17.120.535/0001-07 

SITUA AO 
Habilitada 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Classif. Licitante Valor Proposto 

1ª AUDIO STORE CENTRO AUDITIVO EIRELI, CNPJ nº R$ 129.253,20 17.120.535/0001-07 

Ficam as licitantes vencedoras intimadas a assinar ó 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, 1 O de agosto de 2022. 
Comissão Permanente de Licitação (Portaria 642/2021 ). 

r'\)NTRATANTE: 
..,ONTRATADA: 
OBJETO: 

DATA: 

RESUMO DE CONTRATOS 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 
KELLI ELISANGELA KOLM 
A contratada protocolou sob nº 1003/22, pedido de interrupção do Contrato de 
Trabalho nº 009/22, e seus respectivos aditivos, a partir de 09 de agosto de 2022. 
10/08/2022 

CONVOCAÇÃO 

O Prefeito do Município de Mercedes, juntamente com o Diretor do Departamento de Água e Esgoto, convocam 
os membros do Conselho de Regulação e Fiscalização dos Serviços da Câmara de Regulação do Município de 
Mercedes, designados pela Resolução CISPAR n.0 32/2022, para participarem da 1ª Reunião do Conselho, a realizar 
se no dia 15/08/2022 (quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois), às 19 horas, na sede do 
Departamento de Agua e Esgoto, sito na Av. João XXIII, n.º 672, centro, na Cidade de Mercedes - PR. 

Pauta: 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certifica.do Padrão ICP-Brasll e Protocolado com Carimbo de 
➔ • , :rempo. ' . •~ · · 

O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: 
· ~filfil&ed~.gr.9ov.br ·.· R:a ~,_'•., .. ·...,.: .... , __ . _ 
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15:30 

~ Juliana Roque ' ··'" 

... ~ - 15:31 

< ll () Juliana Roque 
... ~- 

Bom dia, alguma novidade sobre o 
processo da licitação? 

Bom dia, assim que estiver finalizado o 
pessoal entra em contato c;·.1 ·"· , .. 

Boa tarde 

Estamos realizando a confecção do 
contrato referente a tp 11 1. 

Encontramos alguns problemas pra 
formular o contrato 

Na sua proposta, o valor final ficou em 
R$ 129.253,20 

Nós não conseguimos fechar o valor 
das horas com esse valor global 

vue ~eJld!ll resuecuvaurerue K,:,, / 1,40 

para fonoaudióloga clínica e R$ 57,97 
para fonoaudióloga diagnóstica 

Multiplicando ambos por 1000, que 
seria a quantidade de horas temos o 
valor de R$ 129.250,00 

Ficando R$ 3,20 reais à menor que o 
valor proposto 

Fica meu questionamento se podemos 
fazer uma certidão de ajuste e reduzir o 
valor da proposta para fechar o valor. 

Que seriam respectivamente R$ 71,28 
para fonoaudióloga clínica e R$ 57,97 
para Ionoaudióloqa diagnóstica 

Multiplicando ambos por 1000, que 
seria a quantidade de horas temos o 
valor de R$ 129.250,00 

Fico no aguardo da sua resposta para 
darmos sequência 

Já te respondo , 

Ficando R$ 3,20 reais à menor que o 
valor proposto 

Fica meu questionamento se podemos 

podemos fechar então com a 3,20 a 
menos. 

Ok, vamos providenciar 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

CERTIDÃO 

Procedimento Licitatório nº: 
Tomada de Preços nº 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
fonoaudiologia com intuito de atender a demanda da Secretaria de Saúde e da Secretaria de 
Educação e Cultura. 

169/2022 
11/2022 

Após o término dos trâmites relativos ao procedimento licitatório supra indicado, com a 
declaração dos vencedores e competente adjudicação do objeto aos mesmos, proferida pela 
Comissão Permanente de Licitação (CPL), procedeu-se a adequação da proposta escrita. 

CERTIFICA-SE, para os devidos fins, que executando a adequação anteriormente 
mencionada, não foi possível obter valor total para os itens, igual àquele obtido após apresentação 
da proposta escrita para o valor global da licitação, sendo necessária a alteração, a menor, de alguns 
resultados. Desta forma, tem-se o seguinte quadro: 

Valor Total Adjudicado Valor Adequado 

R$ 129.253,20 R$ 129.250,00 

Reitera-se que os valores registrados na tabela acima acompanham o percentual de desconto 
obtido pela proposta de preços, aplicado aos valores dos itens constantes da proposta escrita 
apresentada pela vencedora, considerando duas casas decimais. 

Encaminhe-se a presente Certidão para contribuir com a plena continuidade dos trâmites 
inerentes ao procedimento supra. 

Mercedes - PR, 1 O de agosto de 2022. 

Comissão Permanente de Licitação (Portaria 642/2021). 
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