
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

PARECER JURÍDICO 

Procedimento Licitatório nº 195/2022 
Pregão Presencial nº 95/2022 

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para contratação de empresa para 
realização de serviços fotográficos aéreos, filmagens, transmissões ao vivo, fotografias e 
vídeos institucionais. 

· 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 29 de agosto de 2022. 

Geovani Pereira e Melo 
PROCURADOR JURÍDICO 

OAB/PR 52531 

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 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE DE RECURSO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 195/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2022 

• 

Às 08h00min (oito horas) do dia 29 (vinte e nove) de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e 
dois), reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes, o Pregoeiro, 
juntamente com a equipe de apoio, todos designados pela Portaria n.º 641/2022, que subscrevem a 
presente Ata, para registro de recursos a respeito de julgamento a quaisquer recursos a respeito do 
julgamento da documentação de habilitação da empresa participante, referente à licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 95/2022, que tem por objeto a contratação de empresa 
para realização de serviços fotográficos aéreos, filmagens, transmissões ao vivo, fotografias e 
vídeos institucionais. Decorrido o prazo para eventual interposição de recursos a respeito do 
julgamento atribuído pelo pregoeiro à documentação de habilitação da licitante participante do 
certame, 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. Adjudicou o Pregoeiro o objeto do certame à Licitante declarada 
vencedora, informando, em seguida, que os autos do processo serão encaminhados à autoridade 
competente para homologação do procedimento. Finda a sessão e nada mais havendo a constar, 
encerrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos. 

~~~Wl-- 
elipe Kauan Weber 

Pregoeiro 

~~~-P~ 
Kândida M Hoffmann 

Membro 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

PORTARIA Nº 
DATA: 

448/2022 
29 DE AGOSTO 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, li, "g" da Lei Orgânica do Município, 

Considerando a realização de Procedimento Licitatório nº 195/2022, na modalidade Pregão, 
forma Presencial, nº 95/2022, através do Sistema de Registro de Preços 

RESOLVE 

Art. 1º HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório nº 195/2022, na modalidade Pregão, 
forma Presencial, nº 95/2022, 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: 

ITEM 01 
Adjudicatário: Fotos Aéreas Lontrense Eireli 
Valor total: R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) 

ITEM02 
Situação: Fracassado 

ITEM03 
Situação: Deserto 

ITEM04 
Situação: Deserto 

Art. 2º 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. 3° Esta Portaria entra cm vigor na data de sua publicação. 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 29 de agosto de 2022. 
LAERTON Assinado de forma digital por 

LAERTON WEBER:04530421988 
WEBER:04530421988 Dados: 2022.08.30 09:36:59-03'00' 

Laerton Weber 
PREFEITO 
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MUNICÍPIO DE MERCEDES 
29 de agosto de 2022 ANO:XI 

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

EDIÇÃO Nº: 3124 

PORTARIA Nº 448/2022 

PORTARIA Nº 448/2022 
DATA: 29 DE AGOSTO 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 nº 195/2022, na modalidade Pregão, forma Presencial, nº 
95/2022, através do Sistema de Registro de Preços 

RESOLVE 

Art. 1º HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório nº 195/2022, na modalidade Pregão, forma Presencial, nº 
95/2022, 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: 

ITEM 01 
Adjudicatário: Fotos Aéreas Lontrense Eireli 
Valor total: R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) 

ITEM 02 
Situação: Fracassado 

ITEM 03 
Situação: Deserto 

ITEM 04 
Situação: Deserto 

Art. 2º CONVOCAR o adjudicatário citado no artigo anterior para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer 
_;.o Departamento de Administração da Prefeitura do Município de Mercedes a fim de celebrar a competente Ata de 

~gistro de Preços, sob pena de decair do direito à contratação. 

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

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 29 de agosto de 2022. 

Laerton Weber 
PREFEITO 

PORTARIA Nº 449/2022 

PORTARIA Nº 449/2022 
DATA: 29 DE AGOSTO 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, li, "g" da Lei Orgânica do Município, 

ICP 
Jl...raeil 
q~ ,e.o---..&. ... --~· 

Diãrio Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão !CP-Brasil e Protocolado com Carimbo de 
Tempo. 

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