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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

TERMO DE REFERÊNCIA 

De: Andréa Regina Alves Hahn - Secretária de Assistência Social. 

Para: Marcelo Dieckel - Secretário de Planejamento, Administração e Finanças. 

Órgão Requisitante: Secretaria de Assistência Social. 

Objeto a ser licitado: Aquisição de leite integral, para distribuição por parte da Secretaria de 
Assistência Social do Município de Mercedes, nas ações desenvolvidas no âmbito do enfrentamento 
da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

·fi T' V I d M cado: -----------------------,------~-------. 
Descrição 

E speci icaçoes eClllcas e a or e er 
Item Qtd Unid 

1 2400 Unid Leite integral. 
aluminizada cont 

R$ Unit R$ Total 
UHT; em caixa cartonada e 
endo 1lt 3,30 7.920,00 

Valor total do objeto: R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais) 

Finalidade: A razão desta contratação se deve ao fato de que as famílias atendidas pelos 
equipamentos socioassistencias estão passando por dificuldades socioeconômicas em razão da 
emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia do novo Coronavírus 
(COVID-19). De acordo com a Lei Municipal n? 1600 de 03 de Dezembro de 2019 e resolução 
03/2020 do Conselho Municipal de Assistência Social a distribuição de Benefícios Eventuais é uma 
atribuição municipal e neste momento se encontra integrante do Serviço de Proteção em situação de 
calamidades públicas e de emergências o qual promove apoio e proteção à população atingida por 
situações de emergência e calamidade pública, com atenções e provisões materiais, conforme as 
necessidades detectadas. Assegura a realização de articulações e a participação em ações conjuntas 
de caráter intersetorial para minimização dos danos ocasionados e o provimento das necessidades 
verificadas. 

Considera-se, fundamenta e justifica a contratação pretendida: 
- a Declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo 
coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
(ESPII); 
- a classificação, pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia 
do COVID-19 
- a Lei Federal n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
- a Portaria MS/GM n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 
- a Portaria MS/GM n? 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e 
operacionalizou o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 
- o Decreto n.? 4230, de 16 de março de 2020, e alterações posteriores, do Governo do Estado do 
Paraná; 
- o Decreto n.? 4298, de 19 de março de 2020, do Governo do Estado do Paraná, que declara situação 
de emergência em todo o território paranaense; 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 
- o Decreto Legislativo n" 6, de 2020, do Congresso Nacional, que reconhece a ocorrência de estado 
de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio 
da Mensagem n." 93, de 18 de março de 2020; 
- a Portaria MS/GM n° 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que declara, em todo o 
território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19); 
- a Medida Provisória n." 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei n" 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus; 
- o Decreto Estadual n." 4.319, de 23 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública, 
como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus - COVID-19; 
- O Decreto Legislativo n." 1, de 24 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná, que reconhece a ocorrência de estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 
Governador do Estado do Paraná, encaminhada por meio da Mensagem n." 15, de 23 de março de 
2020; 
- o Plano de Contingência COVID-19, da Secretaria Municipal de Saúde de Mercedes; 
- que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das 
medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

Métodos de Execução: Fornecimento. 

Estratégia de Suprimento: Fornecimento, em até 05 (cinco) dias após a entrega da ordem de 
compra. 

Dotação orçamentária: 
02.012.08.244.0013.2059 - Benefícios Eventuais 
Elemento de despesa: 33903204 
Fonte de recurso: 000 
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) 

Item Descrição Empresa Valor Empresa Valor Empresa Valor 
Leite integral. UHT; em caixa Irmãos Esser Marluci Weiss Esser & Leonhardt 

1 cartonada e aluminizada contendo Comércio de 3,30 
EPP 

3,36 LtdaEPP 3,35 
lIt Alimentos Ltda ME 

PESQUISA DE PREÇOS 

Certifico que nesta data, em pesquisa, constatei a prática dos preços consignados na tabela supra, preços obtidos através de contato 
telefônico com as empresas. 

Mercedes-PR, 31 de julho de 2020. 
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Estado do Paraná 

Ofício n." 168/2020 

Mercedes, 04 de agosto de 2020. 

Exma. Senhora Prefeita, 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a competente autorização para abertura de 
Processo Licitatório n" 168/2020, na modalidade DISPENSA n." 64/2020, que tem por 
objeto a aquisição de leite integral, para distribuição por parte da Secretaria de Assistência 
Social do Município de Mercedes, nas ações desenvolvidas no âmbito do enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

Outrossim, informo a existência de previsão orçamentária para assegurar o 
pagamento das obrigações decorrentes do Processo Licitatório supra indicado. O 
pagamento será efetuado através da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

02.012.08.244.00l3.2059 - Benefícios Eventuais. 
Elemento de despesa: 333903204 
Fonte de recurso: 000 

Sendo o que tínhamos para o mome 

DE: MARCELO DIECKEL - Secretário de Planejamento, Administração e Finanças 
PARA: CLECI M. RAMBO LOFFI - Prefeita 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Parecer n." 168/2020 

Mercedes, 04 de agosto de 2020. 

Ilmo. Sr. Secretário de Planejamento, Administração e Finanças, 

Considerando as informações e parecer contido no presente processo administrativo 
AUTORIZO o Processo Licitatório n? 168/2020, na modalidade DISPENSA n.? 64/2020, 
que tem por objeto a aquisição de leite integral, para distribuição por parte da Secretaria de 
Assistência Social do Município de Mercedes, nas ações desenvolvidas no âmbito do 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

Anexo ao presente, a Portaria n.? 28212020, na qual estão designados os membros da 
Comissão de Abertura e Julgamento, a qual deverá ter sido publicada no Diário Oficial, 
anteriormente à publicação do Extrato de Edital de Licitação. 

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as providências necessárias. 

~j,P: .i.: ~. Vl;~úvi. Rambo Loffi 
PREFEITA 

DE: CLECI M. RAMBO LOFFI - Prefeita 
PARA: MARCELO DIECKEL - Secretário de Planejamento, Administração e Finanças 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-rnail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

PORTARIA N.o 282/2020. 
DATA: 17 DE JULHO DE 2020. 

A Prefeita do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e na forma do disposto no Art. 71, li, "c" da Lei Orgânica do 
Município e para atendimento ao disposto no artigo 51 do Decreto Lei n°. 8.666/93, 

RESOLVE 

Art. 1° DESIGNAR Jéssica Gabriele Finckler, portadora da Cédula de Identidade 
RG n°. 12.857.209-0 SSP/PR, Jaqueline Stein, portadora de Cédula de Identidade RG 
n°. 7.785.147-0 SSP/PR e Nilma Eger, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 
6.475.622-2 SSP/PR, servidoras públicas Municipais, como membros titulares; 
Jucimara Carine Biscaro, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 10.307.014-7 
SSP/PR, Marcelo Dieckel, portador da Cédula de Identidade RG n°. 8.432.814-6 
SSP/PR, Jakson Felipe Winkelmann, portador da Cédula de Identidade RG n°. 
13.516.504-2 SSP/PR, Juliana Schueroff, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 
12.771.728-1 SSP/PR, Tais Finckler, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 
12.767.229-6 SSP/PR, Sidiane Weiss, portadora da Cédula de Identidade RG nO 
8.678.249-9 e Walter Luis Friedrich, portador da Cédula de Identidade RG n°. 
3.932.567-5 SSP/PR, servidores públicos Municipais, como membros suplentes, para 
que constituam a Comissão Permanente de abertura e julgamento das L1CITAÇOES, 
pelo prazo de 01 (um) ano, a contar desta data. 

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 17 de julho de 2020. 

(O" Q~L" I n~ )CleêÍ M. Rambo {f,)f 
PREFEITA 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Edital de Dispensa n° 64/2020 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

PROCESSO DE DISPENSA N.o 64/2020 
TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

ENTIDADE PROMOTORA: 
INTERESSADO: 

Município de Mercedes 
Secretaria de Assistência Social 

1 - Preâmbulo 
- O MUNICÍPIO DE MERCEDES, pela Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, 
através da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n" 282/2020, com a devida 
autorização expedi da pela Sra. Cleci M. Rambo Loffi, Prefeita, exarada em 04/08/2020, de 
conformidade com a Lei n" 8666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislação 
aplicável, torna pública o processo de Dispensa n" 64/2020, no dia 05/08/2020, às 14h30min (catorze 
horas e trinta minutos), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes, na Rua Dr. 
Oswaldo Cruz, 555, Centro, objetivando a aquisição de leite integral, para distribuição por parte da 
Secretaria de Assistência Social do Município de Mercedes, nas ações desenvolvidas no âmbito do 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), nas 
condições fixadas neste Edital e seus Anexos. 

2 - Objeto 
2.1 - O presente processo de Dispensa tem por objeto a aquisição de leite integral, para distribuição 
por parte da Secretaria de Assistência Social do Município de Mercedes, nas ações desenvolvidas no 
âmbito do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), 
conforme descrição abaixo: 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 2400 Unid Leite integral. UHT; em carxa cartonada e 3,30 7.920,00 aluminizada contendo 1lt 
Valor total do objeto: R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais) 

3 - Motivação 
3.1 - A razão desta contratação se deve ao fato de que as famílias atendidas pelos equipamentos 
socioassistencias estão passando por dificuldades socioeconômicas em razão da emergência em saúde 
pública de importância nacional decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). De 
acordo com a Lei Municipal n° 1600 de 03 de Dezembro de 2019 e resolução 03/2020 do Conselho 
Municipal de Assistência Social a distribuição de Benefícios Eventuais é uma atribuição municipal e 
neste momento se encontra integrante do Serviço de Proteção em situação de calamidades públicas e 
de emergências o qual promove apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e 
calamidade pública, com atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas. 

Página 1 de 5 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - 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 

Edital de Dispensa n° 64/2020 

Assegura a realização de articulações e a participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para 
minimização dos danos ocasionados e o provimento das necessidades verificadas. 

3.2 - Considera-se, fundamenta e justifica a contratação pretendida: 
- a Declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo 
coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 
(ESPII); 
- a classificação, pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia 
do COVID-19 
- a Lei Federal n? 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
- a Portaria MS/GM n" 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo coronavírus (COVID-19); 
- a Portaria MS/GM n° 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e 
operacionalizou o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 
- o Decreto n." 4230, de 16 de março de 2020, e alterações posteriores, do Governo do Estado do 
Paraná; 
- o Decreto n." 4298, de 19 de março de 2020, do Governo do Estado do Paraná, que declara situação 
de emergência em todo o território paranaense; 
- o Decreto Legislativo n° 6, de 2020, do Congresso Nacional, que reconhece a ocorrência de estado 
de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio 
da Mensagem n.? 93, de 18 de março de 2020; 
- a Portaria MS/GM n" 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que declara, em todo o 
território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19); 
- a Medida Provisória n." 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei n" 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus; 
- o Decreto Estadual n.? 4.319, de 23 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública, 
como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus - COVID-19; 
- O Decreto Legislativo n." 1, de 24 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná, que reconhece a ocorrência de estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 
Governador do Estado do Paraná, encaminhada por meio da Mensagem n." 15, de 23 de março de 
2020; 
- o Plano de Contingência COVID-19, da Secretaria Municipal de Saúde de Mercedes; 
- o Decreto Municipal n." 112/2020 (cópia anexa), que declara estado de calamidade pública no 
Município de Mercedes, em virtude do desastre classificado e codificado como doenças infeciosas 
virais (15110), decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 
- que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das 
medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Edital de Dispensa n° 64/2020 

3.3 - Registra-se, ainda, que o leite até então fornecido ao público alvo era proveniente de doação. 
Cessada a doação e esgotado o objeto, necessária a aquisição pelo Poder Público, pena de vulneração 
da saúde da população, em especial de crianças e idosos, por meio da privação do alimento. 

4 - Regime de Execução 
4.1 - Fornecimento. 

5 - Do Preço e da Razão de Escolha do Fornecedor 
5.1 - O Preço a ser pago pelo objeto é de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais). 

5.1.1 - O preço a ser pago corresponde ao menor valor obtido em regular pesquisa de preços. 

5.2 - A razão de escolha do fornecedor repousa na apresentação da menor proposta de preços, obtida 
em regular pesquisa, aliado ao preenchimento dos requisitos de habilitação. 

6 - Documentação Referente à Habilitação: 
6.1 - A documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal e outros documentos deverá conter, 
sequencialmente: 

6.1.1 - Para Comprovação da Habilitação Jurídica: 
a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor ou Contrato Social Consolidado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos 
de eleição de seus atuais administradores; 

b) No caso de Sociedade Simples, inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria 
em exercício; 

6.1.2 - Para comprovação da regularidade fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente Licitação 
(CICAD), ou Certidão Narrativa de Inexistência de Inscrição de Nome Empresarial ou CNPJ 
no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos 
termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 02/10/2014; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Edital de Dispensa n° 64/2020 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS); 

g) Prova de lnexistência de Débitos Trabalhistas, mediante apresentação de CNDT (Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas), emitida pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho). 

Obs 1: A Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida por qualquer órgão da Administração 
Pública direta ou indireta, exigível para este procedimento, constitui documento hábil para a 
comprovação da regularidade fiscal da licitante. 

Obs 2: Para efeito de verificação da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não 
constar da lei ou dos próprios documentos, serão consideradas válidas aquelas emitidas no período de 
90 (noventa) dias que antecedem a data do presente procedimento. 

7 - Condições de Pagamento 
7.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do fornecimento do objeto, mediante 
apresentação da respectiva nota fiscal. 

7.2 - O pagamento decorrente da prestação dos serviços do objeto do presente processo de dispensa 
correrá por conta dos recursos da dotação orçamentária: 

02.012.08.244.0013.2059 - Benefícios Eventuais. 
Elemento de despesa: 333903204 
Fonte de recurso: 000 

8 - Validade da Proposta 
8.1 - A proposta da contratada terá o prazo de validade mínimo de 10 (dez) dias. 

9 - Prazo de Vigência 
9.1 - O prazo de vigência do presente processo é de 30 (trinta) dias, a contar da data de homologação. 

10 - Prazo de Execução 
10.1 - O prazo de execução do objeto é de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de emissão da Ordem 
de Compra, e poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57 da Lei Nacional n." 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e art. 4-H da Lei Nacional n." 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a 
redação a da pela Medida Provisória n." 926, de 20 de março de 2020. 

11 - Do Fundamento Legal. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Edital de Dispensa n° 64/2020 

11.1 - A presente dispensa é formalizada com base no art. 24, II e IV, da Lei Nacional n.? 8.666/93, e 
no art. 4° e seguintes da Lei Nacional n." 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a redação dada pela 
Medida Provisória n.? 926, de 20 de março de 2020. 

12 - Da minuta Contratual. 
12.1 - Nos termos do art. 62, caput, da Lei n." 8.666/93, o termo de contrato será substituído por 
carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

Mercedes, 04 de agosto de 2020. 
tio, r7~L 0J! 

\ll~. Rarnbo Loffi 
PREFEITA 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitações 
Dispensa de Licitação n": 64/2020 

Objeto: Aquisição de leite integral, para distribuição por parte da Secretaria de Assistência 
Social do Município de Mercedes, nas ações desenvolvidas no âmbito do enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

Prezados Senhores: 

Irmãos Esser Comércio de Alimentos Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob n°. 12.403.480/0001-10, Inscrição Estadual n° 90530002-47, com sede na 
Rua Monte Castelo, n°. 575, CEP 85.998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, 
neste ato representada por sua representante legal, Sra. Fernanda Luiza Schneider, residente e 
domiciliada na Rua 7 de Setembro, n". 385, CEP 85.960-000, Centro, na Cidade de Marechal 
Cândido Rondon, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade n", 5.472.371-7, 
expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob n°. 886.302.699-87, apresenta sua proposta comercial 
relativa à Dispensa de Licitação n° 64/2020, que tem por objeto a aquisição de leite integral, para 
distribuição por parte da Secretaria de Assistência Social do Município de Mercedes, nas ações 
desenvolvidas no âmbito do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19), conforme disposto a seguir: 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 2400 Unid Leite integral. UHT; em Caixa cartonada e 3,30 7.920,00 aluminizada contendo l lt 
Valor total do objeto: R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais) 

Declaramos que em nossos preços, estão incluídos além do lucro todos os custos diretos e 
indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, lucro e qualquer 
outra despesa incidente sobre os serviços, inclusive transporte. 

Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 
ou qualquer outra que garanta a qualidade igualou superior, assumindo, desde já, a integral 
responsabilidade pela qualidade do objeto executado. 

A presente proposta tem prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega. 

Irmãos Esser 

02 . 

~k 
omércio de Alimentos Ltda ME 
Proponente 

Mercedes - PR, em 05 de agosto de 



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FM COMÉRCIO DE GÁS L TOA - ME 
CNPJ/MF: nO 12.403.48010001-10 

NIRE: 412.0684773-8 
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MOEMA SCHNEIDER ESSER brasileira, maior, solteira, nascida em 
08/11/1993, natural de Marechal Cândido Rondon-PR empresária, 
inscrita no CPF/MF sob n". 058.968689-52, portador da carteira de 
identidade RG nO. 9.602.875-0/SSP-PR, expedida em 18/06/2002, 
residente e domiciliada Rua 7 de Setembro. 385, apto 801 - Edifício D. 
Pedro, Centro, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

GABRIEL ANTONIO ESSER. brasileiro, menor púbere, solteiro, 
nascido em 27/03/1998, natural de Marechal Candido Rondon-PR. 
estudante, inscrito no CPF/MF sob n". 097.707.649-06, portador da 
carteira de identidade RG n". 9.602.871-1/SESP-PR. expedida em 
14/02/2012. residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, 385, apto 
801 - Edifício D. Pedro, Centro, Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 
85960-000.. assistido por Fernanda Luiza Schneider, brasileira, 
divorciada, empresaria, inscrita no CPF/MF sob n? 886.302.699-87, 
portadora da Carteira de identidade Civil RG nO 5.472.371-7 /SESP-PR 
residente e domiciliada na Rua 7 de Setembro, 385, apto 801 - Edifício 
D. Pedro, Centro, Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de FM COMÉRCIO DE GÁS L TDA - ME, com 
sede na Rua Monte Castelo, 575, Centro, Mercedes-PR, CEP 
85998-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nO. 12.403.480/0001-10, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob n? 412.0684773-8 em 
18/08/2010; resolvem alterar o contrato social mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL: A sociedade 
que gira sob o nome empresarial de FM COMÉRCIO DE GÁS L TOA - ME. passa a 
denominar-se, a partir desta data, IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
L TDA - ME, sem solução de continuidade, assumindo o ativo e o passivo da sucedida. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que 
tem por objeto social a exploração do ramo de: COMERCIO VAREJISTA DE GAS 
LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) e; COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E 
ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (MANGUEIRAS, 
ABRAÇADEIRAS. VEDADORES. CAPAS E SUPORTES)., passa a partir desta data a 
ter o seguinte objeto: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), de 
peças e acessórios para instalação de botijões de gás (mangueiras, abraçadeiras, 
vedadores, capas e suportes), de plantas e flores naturais e artificiais, de artigos 
fotográficos e para filmagem, de produtos alimentícios, de bebidas, gelo e carvão 
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(disque festa), de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 
Laboratório de revelação fotográfica .. 

CLÁUSULA TERCEIRA- MAIORIDADE: O sócio GABRIEL ANTONIO ESSE R, acima 
qualificado, passa a partir desta alteração responder por seus atos como maior de 
idade. 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da 
modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte 
redação. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TDA - ME 

CNPJ/MF: 12.403.480/0001-10 
NIRE: 412.0684773-8 

MOEMA SCHNEIDER ESSER, brasileira, maior, solteira, nascida em 
08/11/1993, natural de Marechal Cândido Rondon-PR empresária, 
inscrita no CPF/MF sob n". 058.968.689-52, portador da carteira de 
identidade RG nO. 9.602.875-0/SSP-PR, expedida em 18/06/2002, 
residente e domiciliada Rua 7 de Setembro, 385, apto 801 - Edifício D. 
Pedro, Centro, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

GABRIEL ANTONIO ESSER, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 
27/03/1998, natural de Marechal Candido Rondon-PR, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob nO. 097.707.649-06, portador da carteira de 
identidade RG nO. 9.602.871-1/SESP-PR, expedida em 14/02/2012, 
residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, 385, apto 801 - Edificio 
D. Pedro, Centro, Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS L TOA - ME, com sede na Rua Monte Castelo, 575, 
Centro, Mercedes-PR, CEP 85998-000, e inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
12.403.480/0001-10, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n? 
412.0684773-8 em 18/08/2010; resolvem atualizar o contrato social 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMiCíLIO: A sociedade 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÃ - SEDE 
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gira sob o nome empresarial de IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TOA 
- ME e tem sede e domicílio na Rua Monte Castelo, 575, Centro, Mercedes-PR, CEP 
85998-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá 
a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA- INíCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 16/08/2010 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração 
no ramo de: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), de peças e 
acessórios para instalação de botijões de gás (mangueiras, abraçadeiras, 
vedadores, capas e suportes), de plantas e flores naturais e artificiais, de artigos 
fotográficos e para filmagem, de produtos alimentícios, de bebidas, gelo e carvão 
(disque festa), de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 
Laboratório de revelação fotográfica .. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), divididos em 5.000 (cinco mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios 
e distribuídas da seguinte forma: 

~:MA SCHNEIDER ESSER .---·=l.-.-~~I -- -=J-- 
I GABRIEL ANTONIO ESSER j 50.00 2.500 L___ 
1-. T-:OO=TA-=-:L-~-_;_------------r-I 100.20 t 5.0º0 I .. 

Valor R$I 
2.500,00 
2.500,00 
5.000,00 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de 
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela íntegralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 
dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o 
direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de 
quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento. para que estes exerçam 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÂ - SEDE 
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OU renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio 
alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das 
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo 
sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente 
transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a MOEMA SCHNEIDER ESSER, 
com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, 
representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos 
públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como 
praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos 
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 

§1.0 - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotístas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. -f).. 
§2.o - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da ~ 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de ( 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. ~ 

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: A Administradora 
declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum 
........,_ acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições 

regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCíCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de 
cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, 
elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando 
todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de 
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capital que possuem na sociedade. 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais 
em períodos inferiores há um ano. e o lucro apurado nessas demonstrações 
intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação 
de Lucros. proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será 
observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, 
conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n." 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova 
do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDiÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de 
Mercedes-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou .J 
privilegiado que seja ou venha ser. i 

..•.. 
E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, 
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a curnpri-lo em todos 
os seus termos. 

Mercedes-PR. 06 de dezembro de 2016. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 
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{ MOEMA SCHNEIOER ESSER (. J GAB~IEL ANTONIO ESSER 
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JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA 
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~ 
CARTEIRA DE IDENTIDADE .... ~. .. 

Confere com 
o original. 

» c - (1), 
:l - Õ· 
o 

R!:GISTRO GERAl: 9.602.871-7 
OME: GABRlEL ANTONIO ESSER 

FILIAÇÁO: EDIMAR ANTONIO ESSER 
FERNANOA LUIZA SCHNEIOER ESSER . 

NATURAliDADE: MAL.CAND.RONOONlPR DATA OE NASCIMENTO: 2710311998 

DOC. ORIGEM: COMARCA·MAI. CDO RONDONlPR. DA ssoe 
C.NASC=17934, UVRO~:l6A, FOI..HA=281V 

CPF; 097.707.&49-08 

CURmBNPR 

T AI3f;_·L r ONA T 
~ DE 

NOTAS 
F='E077801 

AUTENTICO a presente fotocópia, por conferir 
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PROCURAÇÃO 

Saibam quantos este instrumento de procuração bastante virem, que aos dez (10) 

dias do mês de Janeiro (01) do ano de Dois Mil e Dezessete (2017) em Mercedes - 

Paraná, IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TOA-ME, pessoa j4[ídica de 

direito privado. com sede e foro nesta cidade, inscrita no CNPJ nO 12.403.480/0001-10. 

neste ato representado pelo seu titular a Sra. MOEMA SCHNEIDER ESSER inscnta no 

CPF nO 058.968689-52 e da Carteira de Identidade nO 9.602.875-0, expedica pela 

SSP/PR, brasileira, solteira, empresária. residente e domiciliada na cidade de Marechal 

Cándido Rondon-PR constitui seu bastante procurador a Sra. FERNANDA LUIZA 

SCHNEIDER, inscrita no CPF nO 886.302.699-87 e da Carteira de Identidade nO 

5472.371-7, expedida pela SSP/PR, brasileira. ernpresár.a, residente e dorniciliada na 

cidade de Marechal Cândido Rondon-PR, a quem confere amplos e gerais poderes para o 

fim especial e EXCLUSIVO de representá-Ia perante: 

Órgãos públicos. tais como PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL. INSS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CAIXA ECONÓMICA FEDERALlFGTS, 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, podendo efetuar todas as funções gerenciais 

na área de Recursos Humanos do Outorgante quanto a errpresa JRMÃOS ESSER 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TOA-ME. 

Podendo ante ao mesmo tudo assmar, requerer, provar, comprovar conceber, 

retirar, encaminhar todo e quaisquer documentos para o bom andamento dos neqócios 

que o Outorgante acima identificado possui, o que for necessário por este instrumento, 

Enfim, praticar todos os atos necessários para representar a empresa outorgante 

O período de vigência desta procuração é válido por tempo indeterrninado. 

Caso o outorgante não puder representar a empresa no período determinado, o 

mesmo poderá substabelecer outra pessoa em seu lugar. 

Mercedes-PR, 10 de Janeiro de 2017. 

IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TOA-ME 
CNPJ n? 12.403.48010001-10 

RECONHECI ENTO 
o VERSO 
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03/08/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURrDICA 

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
12.403.480/0001·10 1810812010 
MATRIZ CADASTRAL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RAINHA COMERCIO DE GAS 

NOME EMPRESARIAL 
IRMAOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.84·9-00 • Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.49-4-08 • Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
47.12·1-00 • Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios· minimercados, 
mercearias e armazéns 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.57 ·1-00 • Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso 
oméstico, exceto informática e comunicação 
,7.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.89·0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 
47.89·0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 
74.20·0-03 - Laboratórios fotográficos 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária limitada 

I CEP 
85.998-000 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

I LOGRADOURO 
R MONTE CASTELO 

I COMPLEMENTO 
******** 

I MUNIClplO 
MERCEDES 

I ENDEREÇO ELETRÔNICO I TELEFONE 
(45) 3256·1160 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
- #H* 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
. ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18108/2010 

>'\ I .. J~TI~VO~D~E~S~IT~UA~Ç~Á~O~C~AD~AS~T~RA~L----------------------------------------------------------------------~ 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 03/08/2020 às 11 :07:21 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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03/08/2020 Emissão do CICAD 

RECEITA ESTADUAL 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CADIICMS 
90530002-47 

Inscrição CNPJ 
12.403.480/0001-10 

Início das Atividades 
08/2010 

Empresa / Estabelecimento 
Nome Empresarial IRMAOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

Título do Estabelecimento RAINHA COMERCIO DE GAS 
Endereço do Estabelecimento RUA MONTE CASTELO, 575 - CENTRO - CEP 85998-000 

FONE: (45) 3256-1160 
Município de Instalação MERCEDES - PR, DESDE 08/2010 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 
su - At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 

I uaçao ua 06/2020 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 
Atividade Econômica Principal do 4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 

Estabelecimento 

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E 
CONSERVACAO DOMICILIAR 

4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM 
PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - 
MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 

4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 
Atividade(s) Econômica(s) 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E 

Secundária(s) do Estabelecimento ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA 
USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC 

4712-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE 
PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 

4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 
4789-0/08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA 

FILMAGEM 

Quadro Societário 
Tipo 
CPF 
CPF 

Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial 
058.968.689-52 MOEMA SCHNEIDER ESSER 
097.707.649-06 GABRIEL ANTONIO ESSER 

Qualificação 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

SÓCIO 

Este CICAD tem validade até 02/09/2020. 
Estado do Paraná 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Paraná 

CAD/ICMS N° 90530002-47 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.p_r.gov.br 

Emitido Eletronicamente via Internet 
03/08/2020 11:11:01 

• Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

ttps://www.arintemet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11 D .asp ?elnctudeLinkFacil=S&eCadicms=905300024 7 &eUser=EXODOEUA 1/1 



03/08/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: IRMAOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
CNPJ: 12.403.480/0001-10 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n? 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11 :31 :53 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/01/2021. 
Código de controle da certidão: 3232.EA54.0FFF.9211 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 022354225-05 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.403.480/0001-10 
Nome: IRMAOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS L TOA - ME 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
atureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 01/12/2020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (03/0812020 11:20:58) 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 847/2020 

Emitida em: 03/08/2020 

[ CONTRIBUINTE] 
Requerente: 
Contribuinte: IRMÃOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS L TOA - ME 76260 
CNPJ/CPF: 12.403.480/0001-10 
Endereço: RUA MONTE CASTELO, 575 
Bairro: CENTRO CEP: 85.998-000 Cidade: Mercedes - PR 

[ FINALIDADE] 

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos 
Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre a pessoa Jurídica/Física, NÃO CONSTAM DÉBITOS 
referentes a Tributos Municipais, vencidos, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre a pessoa 
Jurídica/Física acima identificado que vierem a ser apuradas. 

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias e cópia da mesma só terá 
validade se conferida com a original. 

Mercedes/PR, 3 de agosto de 2020. 
Código de Autenticidade 

WGT211202-000-SIMHNMEBDNL YPV-O 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR. 
e-mal: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.337/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



03/08/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 12.403.480/0001-10 
Razão Social:IRMAOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 
Endereço: RUA MONTE CASTELO 575 / CENTRO / MERCEDES / PR / 85998-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:31/07/2020 a 29/08/2020 

Certificação Número: 2020073101434005267198 

Informação obtida em 03/08/2020 11:22:45 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

ttps:/Iconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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PODER JC0JCIÁRJO 
]USTIÇl~ DO TF.ABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IRMAOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 12.403.480/0001-10 
Certidão nO: 17878981/2020 
Expedição: 03/08/2020, às 11:12:49 
Validade: 29/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que IRMAOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.403.480/0001-10, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Miero e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

nesta unta omercial e são vigentes na data da sua expedição. 
Nome Empresarial: IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Protocolo: PRC2001528219 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresãria Limitada 

NIRE (Sede) I CNPJ Data de Ato Constitutivo Início de Atividade 
41206847738 12.403.480/0001-10 18/08/2010 16/08/2010 

Endereço Completo 
Rua MONTE CASTELO, N° 575, CENTRO - Mercedes/PR - CEP 85998-000 

Objeto Social 
Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), de peças e acessórios para instalação de botijões de gás (mangueiras, abraçadeiras, 
vedadores, capas e suportes), de plantas e flores naturais e artificiais, de artigos fotográficos e para filmagem, de produtos alimentícios, de bebidas, 
gelo e carvão (disque festa), de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliar, Laboratório de revelação fotográfica. 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado 
Capitallntegralizado 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
GABRIEL ANTONIO ESSER 097.707.649-06 R$ 2.500,00 Sócio N 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
MOEMA SCHNEIDER 058.968.689-52 R$ 2.500,00 Sócio S 
ESSER 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
MOEMA SCHNEIDER ESSER 058.968.689-52 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
12/12/2016 20167576658 002 / 051 - CONSOLlDAÇAo DE Status 

CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
J C 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/03/2020. às 11 :08:09 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código JPJM9JEP. 

1111111111111111 ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
PRC2001528219 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario Geral 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 
ATA DE ABERTURA E .JULGAMENTO DA PROPOSTA 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 168/2020 
DISPENSA N° 64/2020 

Às 14h30min (catorze horas e trinta minutos) do dia 05 (cinco) de agosto de 2020 (dois 
mil e vinte), reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes 
os membros da Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria n" 
282/2020, que subscrevem a presente Ata, para proceder à abertura e julgamento do 
processo de Dispensa n" 64/2020, que tem por objeto a aquisição de leite integral, para 
distribuição por parte da Secretaria de Assistência Social do Município de Mercedes, 
nas ações desenvolvidas no âmbito do enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus (COVID-19). Aberta a sessão, verificou-se que as empresa, 
Irmãos Esser Comércio de Alimentos Ltda ME, inscrita no CNPJ sob n." 
12.403.480/0001-10, apresentou documentação que a toma apta a contratar com o 
Município de Mercedes. Em seguida, passou-se à verificação da Proposta de Preços, 
onde a proponente apresentou proposta no valor de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e 
vinte reais). Trata-se de hipótese de Dispensa de licitação, amparada pelo art. art. 24, II 
e IV, da Lei Nacional n." 8.666/93, e no art. 4° e seguintes da Lei Nacional n." 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, com a redação dada pela Medida Provisória n." 926, de 20 de 
março de 2020. A comissão constatou que a proponente está apta para a execução do 
objeto e que o mesmo se enquadra no Processo de Dispensa. Tal decisão será submetida 
à autoridade superior para ratificação e homologação. Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a presente ata, que vai assinada por todos. 

Comissão Permanente de Licitações: 

l~~-~~ 
'~Jakson F. Winkelmann 

Membro 

~:t~~ 
Nilma Eger 
Presidente 

~ _. ,J.'" .• vJ~ 
~iss 

Membro 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - 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 

PARECER .JURÍDICO 

RELATÓRIO 

Trata-se o expediente de análise do Procedimento de Dispensa de Licitação n.? 64/2020, 
realizada em atendimento ao disposto no art. 38, VI e parágrafo único, da Lei n." 8.666/93. 

Estudada a matéria, passo a opinar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Tratando-se o objeto do procedimento em análise da aquisição de leite integral, para 
distribuição por parte da Secretaria de Assistência Social do Município de Mercedes, nas ações 
desenvolvidas no âmbito do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19), cujo valor orçado é de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte 
reais), necessário se faz reconhecer a incidência da hipótese de dispensa de licitação prevista no 
art. 24, 11 e IV, da Lei Nacional n.? 8.666/93, bem como, no art. 4° e seguintes da Lei Nacional n.? 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a redação a da pela Medida Provisória n.? 926, de 20 de 
março de 2020. 

Nos termos do art, 24, lI, da Lei n." 8.666/93, é dispensável a licitação "para outros 
serviços e compras de valor até 1 0% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso 11 
do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de 
uma só vez." Com a edição do Decreto n." 9.412, de 18 junho de 2018, o limite para dispensa de 
licitação, fundada no dispositivo em tela, passou a ser de R$ 17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais). Tendo em vista o montante da contratação pretendida e, a inexistência da 
notícia de compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez, reputa-se que a 
aquisição pode ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório. 

Por outro lado, consoante disposto no edital do procedimento em tela, a Organização 
Mundial da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 
em 30 de janeiro de 2020, por conta do surto do novo Coronavírus (COVID-19); em 11 de março 
de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou o surto de COVID-19 como pandemia; a 
Portaria MS/GM n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus (COVID-19); o Decreto n." 4298, de 19 de março de 2020, do Governo do 
Estado do Paraná, declarou situação de emergência em todo o território paranaense; a Portaria 
MS/GM n" 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, declarou, em todo o território 
nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19); a Medida Provisória n.? 
926, de 20 de março de 2020, alterou a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor 
sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; o Decreto 
Legislativo n° 6, de 2020, do Congresso Nacional, reconheceu a ocorrência de estado de 
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calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio 
da Mensagem n." 93, de 18 de março de 2020; o Decreto Legislativo n." 1, de 24 de março de 
2020, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, reconheceu a ocorrência de estado de 
calamidade pública, nos termos da solicitação do Governador do Estado do Paraná, encaminhada 
por meio da Mensagem n." 15, de 23 de março de 2020; e o Decreto Municipal n.? 112/2020 
(cópia anexa), que declarou estado de calamidade pública no Município de Mercedes, em virtude 
do desastre classificado e codificado como doenças infeciosas virais (15110), decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19). 

Ainda, conforme consta do procedimento, "a razão desta contratação se deve ao fato de 
que as famílias atendidas pelos equipamentos socioassistencias estão passando por dificuldades 
socioeconômicas em razão da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente 
da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). De acordo com a Lei Municipal n" 1600 de 03 
de Dezembro de 2019 e resolução 03/2020 do Conselho Municipal de Assistência Social a 
distribuição de Benefícios Eventuais é uma atribuição municipal e neste momento se encontra 
integrante do Serviço de Proteção em situação de calamidades públicas e de emergências o qual 
promove apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade 
pública, com atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas. Assegura a 
realização de articulações e a participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para 
minimização dos danos ocasionados e o provimento das necessidades verificadas." 

Nos termos da Portaria n.? 369, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania (art. 
8°, IV), a garantia de alimentação e outros itens básicos e bens necessários que assegurem 
proteção da população e evitem a propagação do Covid-19 constitui-se em ação socioassistencial 
para atendimento à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN 
decorrente do Covid-19. No âmbito do Município de Mercedes, vale destacar, foi decretado 
Estado de Calamidade Pública em virtude do Covid - 19 por meio do Decreto n." 112, de 18 de 
junho de 2020. 

A atuação do Poder Público, neste sentido, deve ser rápida, pena de agravamento da 
situação de vulnerabilidade social já vivenciada pelo público alvo da aquisição. A privação de 
alimentos, pois, tem o efetivo potencial de redundar na degradação ou vulneração da saúde da 
população, em especial de crianças e idoso, donde a aquisição do produto almejado dever ser 
imediata. 

De se frisar, por oportuno, que o produto até então disponibilizado à população era fruto 
de doação. Cessada a doação, necessária a aquisição pelo Poder Público. 

Em face de tais fatos, de se reconhecer que a situação se amolda a hipótese de dispensa de 
licitação prevista no inciso IV do art. 24 da Lei Nacional n." 8.666/93. Confira-se: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
( ... ) 
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IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência 
ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 
( ... ) 

Inobstante, o art. 4° - B da Lei Nacional n.? 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a 
redação a da pela Medida Provisória n." 926, de 20 de março de 2020, expressamente dispensou 
a necessidade de demonstração de ocorrência de situação de emergência; da necessidade de 
pronto atendimento da situação de emergência; da existência de risco a segurança de pessoas, 
obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e da limitação 
da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência, no que se refere as 
dispensas de licitações para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do COVID-19. Confira-se: 

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta 
Lei. 
( ... ) 

Art. 4°-B Nas dispensas de licitação 
presumem-se atendidas as condições de: 
nO 926, de 2020) 
I - ocorrência de situação de emergência; 
nO 926, de 2020) 

decorrentes do disposto nesta Lei, 
(Incluído pela Medida Provisória 

(Incluído pela Medida Provisória 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
(Incluído pela Medida Provisória nO 926, de 2020) 
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e (Incluído pela 
Medida Provisória nO 926, de 2020) 
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 
emergência. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Registro, por oportuno, que o Edital/Termo de Referência do procedimento atende ao 
disposto nos incisos do parágrafo único doa art. 26 da Lei n." 8.666/93, havendo a caracterização 
da situação emergencial, a justificativa da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. 

A situação emergencial já se encontra suficientemente delimitada acima. A justificativa da 
escolha do fornecedor repousa no fato de ter proposto o fornecimento pelo menor preço obtido 
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em regular pesquisa, além de cumprir os requisitos de habilitação, donde resultar, também, a 
justificativa do preço. 

Reputo, ainda, que o EditallTermo de Referência do procedimento atende ao disposto no 
§ 1° do art. 4-E da Lei Nacional n." 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a redação a da pela 
Medida Provisória n." 926, de 20 de março de 2020, havendo a declaração do objeto; descrição 
resumida da solução apresentada; requisitos da contratação; critérios de medição e pagamento; 
estimativa do preço obtido por meio de prévia pesquisa; e adequação orçamentária. 

Quanto ao prazo da contratação, que deve ser de no máximo 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, nos termos do inciso IV do art. 24 da Lei Nacional n." 8.666/93, e de 06 (seis) meses, 
nos termos do art. 4°-H da Lei Nacional n." 13.979/2020, com a redação a da pela Medida 
Provisória n.? 926/2020, registra-se que previsto o prazo de vigência de 30 (trinta) dias, e de 
execução de 5 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da ordem de fornecimento, o que se revela 
razoável em face das especificidades do caso concreto. 

No que tange a minuta do instrumento contratual, consigno que houve a substituição nos 
termos do art. 62, caput, da Lei n.? 8.666/93. 

Por fim, consigno que o presente parecer é exarado com base nos elementos constantes 
dos autos, não cabendo a este parecerista o questionamento acerca da extensão da alegada 
situação emergencial que motiva o procedimento. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, concluo pela legalidade do Procedimento de Dispensa de Licitação n.? 
64/2020, haja vista encontrar respaldo no art. 24, II e IV, da Lei Nacional n." 8.666/93, e no art. 
4° e seguintes da Lei Nacional n." 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a redação dada pela 
Medida Provisória n." 926, de 20 de março de 2020. 

Consigna-se a necessidade da observância do disposto no art. 26 da Lei n.? 8.666/93, bem 
como, no § 2° do art. 4° da Lei Nacional n." 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a redação 
dada pela Medida Provisória n." 926, de 20 de março de 2020. 

É o parecer, passível de ser censurado por outro entendimento que, devidamente 
fundamentado, comprove melhor resguardo aos interesses do Município. 

Mercedes, 05 

Geovan e . a de Mello 
PROCURAD JURÍDICO 
OAB/PR 52531 
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DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO 

A Prefeita do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
RATIFICA o Processo de Dispensa n° 64/2020, e ADJUDICA o seu objeto na forma que 
segue: 

Objeto: Aquisição de leite integral, para distribuição por parte da Secretaria de Assistência 
Social do Município de Mercedes, nas ações desenvolvidas no âmbito do enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

Valor: R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais). 

Contratado: Irmãos Esser Comércio de Alimentos Ltda ME, CNPJ sob n". 
12.403.480/0001-10. 

Mercedes, 05 de agosto de 2020. 

rt j .•. 0~Lo ~. 
V:-I;ci'M. Rambo Loffi 

PREFEITA 
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MUNICÍPIO DE MERCEDES -ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.o 64/2020 

Contratante: 

Contratado: 

Objeto: 

Valor: 

Município de Mercedes 

Irmãos Esser Comércio de Alimentos Ltda ME, CNPJ sob n", 12.403.480/0001- 
10. 

Aquisição de leite integral, para distribuição por parte da Secretaria de 
Assistência Social do Município de Mercedes, nas ações desenvolvidas no 
âmbito do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus (COVID-19). 

R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais). 

Amparo Legal: Artigo 24, IV, da Lei Nacional n." 8.666/93, e no art. 4° e seguintes da Lei 
Nacional n.? 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a redação dada pela Medida 
Provisória n." 926, de 20 de março de 2020. 

Mercedes - PR, 05 de agosto de 2020. 
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!Município áe Q!uttro <Pontes - 'Estalo 10 Para,," 

Os Ato.'i' Oficiais, na integra, estão publicados elll 06/08/2020, em: 
M'H'K'.qflatropontes.pr.gm'.br - Diário Oficial Eletrônico 

TERCEIRA REPUBLlCAÇ'ÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"046//019 
PROCESSO DE COMPRA N'I/5/2019- PREGÃO N"090//019 

Fornecimento de M(//e";of odontotógica destinada IlO atendimento do prognllllll de saúde 
bJlcal do Cewo de 5míde do Município de Quatro Pontes. a serem cn/fl'gllcs 110 quantidade e 
frequéncia determinadas pelas necessidades da AJwriripalidade. - Empresas vencedoras: 
D/FE DISfRIBUlDORA DE MEUlCAMENfOS LTDA. 27 íums com o ralar total de RS 
6.463.84: ODON1'OSUL L1VA. 52 itens CO/ll o valor total de lU 8.007.50. - Prazo de 
"igêllcia: 12 (do:e) meses. - Vencimento em: 1I de nuvemtnu de 2020, • Quatro Pontes. 
Estado do Paraná, em 06 de agoslo de 2010. 

TERCEIRA REPUBLlCAÇio DA AT.4 DE REGISTRO DE PREÇ05 N"W/1019 
PROCESSO DE COMPRA N~ 116/1019- PREGia W091/20J9 

Fornecimento de equipamentos e suprimentos de /I/formá/ira. a serem elllregues durawe o 
j1erí0410 de vigincia da A/a. e quando soliôlados pela Administração Púhfica de Quatro 
Pontes, lia quamídade c frecuência l/e acordo COII/ as necessidades dos setores usuáriM .• 
Empresas vencedoras: A. CARNEVALI- EIRELI. J itens com o valor /owl de RS 71.204.00; 
CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME. I i/em com o valor IO/u/ de RI, 4.990.00. 
E TODAO GONÇAU'ES EIRELI. 1 item com o valor /0101 de RS 280.00: ELLJVANGER E 
C/A LTDA. I/ ítens com o valor tOflll de R$ 22.972,00; K. BUSKI PORTO ME. 6 itens com o 
valor total de RS 9.385.82: L1BERTY PRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA EIRELi. 2 ítens wm o I'n/or total de RS 23.269.50: MICROESTE 
lNFORMÁRTlCA EIRELI. I item com o vatovtotaí de R$ 4.190.00; PILATTI & ZANCANARO 
LTDA. 1 item com o valor total de R$ 9.136.00; TIMOTEO SPERANDIO ME. 3 itens com 11 

valor fatal de RS 4.785.00: TOLEMleRO INFORM.4T1CA LTDA. 1 item com o valor total de 
RS 980.00. - Prazo de vigência: 11 (do:.l') meses. - Vencimento em: 11 di' novembro de 2020 .• 
Quatro Pontes, Estado do Paranà, em 06 de agosto de 1020, 

T/."RCDRA REPUBLlCAÇ,lo DA Ar., DE REGISTRO DE PREÇOS N" 048//019 
PROCESSO DE COMPRA N" 1/8//019 - PREGÃO N" 092/1019 

Fornecimento de 500 sacos de sal comum moído fino. com 25Kg cada. destinados ao liSO 1/0 

gerador de hipoclorito para o !ra/amemo de água do Sistema de Abastecimento do Município 
de Quatro POI//es, • Empresa vencedora: RANCHO DO LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA. I i/em {'um o vuior /oIal de R$ 6.750.00. - Pfl/ZO de 1'igência: 12 
(doze) meses. - Vencimento em: /9 de novembro de 2020. - Quatro Palites. Estado do Paranà. 
em 06 de agosto de 2020. 

TERCEIRA REPUBUCAÇÀO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 049/2019 
PROCESSO DE COMPRA N'136//019 - PREG.40 N"098/Z019 

Fornecimento de 20.000m1 de grama Esmeraklu em Ieivas, adubada e livre de ervas daninhas, 
destinadas (I espaços públicos. do Município de Quatro Pontes. li sere/li entregues durante o 
período de l'igencia da Ala e em conformidade CO/ll as necessidades do Mllllicípio de Qua/ro 
Pontes .• Empresa vencedora: GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA lIELENA LTDA. 1 
ítem com o valor total de R$ 1l0JJOO,OO. - Prazo de vigência: 12 (doze) meses. - Vencimento 
em: 26 de novembro de 2020, - Qualro Pontes, Estada do Pamná. em 06 de agosto de 2010. 

ioso INÁClO LAUFER - Prefeito 

IIIUNIClpIOOEMERCEOES-PR 
RESUIoCODE L\cITAÇOEs 

ÓRGÃO UCITAOOR: IIIUNlClplO DE IoCERCEOES 
FORNECEDOR: DIHOSllleo COM~RCIO DE MEDICAMENTOS EIREU 
OaJETD; A~ui,lçio de mtdlumenlO plr.llll1iUçJ.o "" tr,"""n\ol de pachtntu com lu'pt!Wo;onlirmlçko 

d.conliglop.IoCOVID-It. 
MOOAUD.t.D€: DISPENSA 
NOMERO: '0W20 
VALOR: R$U02.00lummY.llllclHllos.do •••• .rI) 
DATA: IWOIl2UO 

6RGÀOtlCITAl>OI't IIIUNlClPIOOEilERCEOES 
FORNECEDOR: lRMAos eSSER COM~RCIO DE ALIMEHTOS LTDAME 
OaJETO: Aqul.I~1-o de ilnolliquldO. 9'1. p." di'PO"lblWu~o 1m •• colu, "tlld'del de l.ú6e • demlll 

p,'dIo.públlco. do Munldplo de Mor<:.d ••• ' •.• ",ocondo m.d[dal di p' ••.• nçlo.COVIQ·1t 
MODALIDADE: DISPENSA 
NÚMERO: U/2020 
VAlOR: R$3.10~.I)(III,hmll ••• IIC.ntol.qUllfO ••• II) 
DATA: GW&'2020 

ÓRGÃO L1CfTADOR: MUNJCIPlO DE IIIERCEDES 
FORNECEDOR: ES5ER&lEONHA.RDTLTOA 

Aqu;.I<;Io d,,,pl.o.lm E.\I •••• , pHI "Ii~u,ko pc' plrto d ••••..• kIo •••••.• S.c,.larll d. S.lide. 
qUI d ••• mptnh&m f"tI~"" de •••..• iÇ<:l. g",i •. ,,,Ioudo. n. "Ierido S.cnll,ia. du"nl, O 
.nlrmllmtnlodlplndlmlldecOlTenlcdoCofOfllrirvsCOV10·1I. 
DISPENSA 
&312020 
RS 31'.11 (trUlnlOI' ".unll. noVe ,uis. oi'"1I11 1 um <I"I •• oe). 
O5IG1I1020 

MODALIDADE: 
NOMERO: 
VALOR' 
OATA: 

ÓRGAo UCITADOR: MUNlClPtO OE IIIERCEDES 
FORNECEDOR: IRMÃOS ESSER COM~RCIO DE AlIIIIEH10S LTOA ME 
OBJETO: Aqul.içlo d. "it. in •• g,"~ p'" di.llibu~ko pcl P"'" d. SII;III.o. d. Auillirn:ll Soel.ll do 

MunicJpio d. 111.'<0<101. nu lç6 •• dal.nvoMd •• no imb~o tio .n""",,llmlnto di tmOlg.ncll de 
lIúdepUbR"cIoCQfrlnlldoCoron.vll\I'{COVIO·"). 

MOOALIDADE: DISPENSA 
NÚMERO: W:1020 
VALOR: ~~::::i": , •• li mU. I1OVtclnlOl. vlnl. r"'I) 

MUNICJPIO DE MARECKA.l CANDfOO RONOON 

"TI\I)O 00 PMANÁ 

!I!CII;!TAAIA DI! So\OOE 

fI.AVrl\lf.XfJII.A 
~S9 J ..•• NAINAM ••• '~CCY.JTASO"IU:.s 

_, . __ }j~.=JciYÇ~Lii-~iiV."··- - 
J51 KEml,J~I.OPF.s 

LAIlISSAGIME'\f;l 

)ll NIl:lVIIOTlO." 

167 ·PATIliCiAANGJ!.UCt\ TEIXEIRA 

11$ .l'OlVANA,,'llorfO DAMASCi!NO 

261 RQSA)o.IQAl-AMIJl;JA 

ltH SlLV •••• I.f.rln ••. MARC-'II"il 

DESCI..;'SSIFIC'AOO 

l)E.SClASSIFI~ADO 

• DESCLASSIfICADO 

. O[St:I..lSSlfICADO 

, IlE~I,ASSlfICAOO 

DESt't.<'tSSlF1CADO 

'OESCl.ASSIFICADO 
~Or.:<iCLASSlfICAUO 

Pl'.sCt.ASSIFlCAOO 

'DESCI.ASSlflC. •• DO 

MéDICO T" - PSIQUIA1RA 

NO;\11:: .~-,hlF.RO IJA 
INSCJlI(ÁO . 

: nRUN~ RAFAE.lU. ROl)RlCiiJE," 

PONTUAÇÃO 

no OtS(.I .•••. ~SII'ICAlJO 

OESCl,A~~'i'ric-,,'Dõ' 

DCSCLASSlrlCA.DO TIIAI.E<;. GAlOSKII'tt-.IIElkO rtIAl:MJ"I'~IR{jO 

11, Nl>Sc~s~c lllUaldaJ.:das Mf.n fii1aj,. scrlo .plk~. ~laordl.m, 0IIi w;;.ul!lle.strittl~dt: ducmplC": 
ej Ilvtr IIIU::H" id.d,:; b) IMr nl1lnr lClnpo GIl !;CfV}Ço: c) fOI coru~rnil,.d() M ~l1ti.,. 

111- Os t.tndiw.l!),; dtrej:lRln interpor ~c~nÍ) (OO\r::I o n,'Sult&do final l'(>dctIo pt"tXUlM l s...:n:1:v-ia 
~~n~ci~~~,~~\!; !';~~~~~::h,7~~ no pme>do de- 10 ck A.\no& 2020. 110 horário dt "\\)(\lienll:, di" 

CROSOG!a:AMA -_._-_.,- - - __ . 
_ETAPAOU~TIVn)AVt 

,\'lbIiC&ÇAodor($UW1Wtl"íI't.Ik.:I'IUk't • 
DATAS 
07/QWO 

lMl&r.!OlO 

l!Al!/10 

14ItJtt20 

R.~nhiln;:nlod<: I"«lJnOCon\f'I'(~1I1cr"'urn. pl"il\M tkllmlO$. 
i';)bHcoçk!ootcsu!lOOofiM! 

HOlMlo~~ do ~~Ill,&d., l;n.1 

Munlçlpio de Mlrt.ch:.1 Cindidó Rnml'HI, El4'lIlio do Paraná. em 04 ds.-J.~to dt 2020. 

I •• J~"...... ~!f:~':J 
I~O;Sidcll,\<bC",nill •• ao •. ! •• jm:.kft Ir.ftlto 

Editais ma 
eXTRATO PARA puallCAçAO' 

AESOLLlÇ1o N' 008112020. oe 05 DE AGOSTO oe 2020 
Sumyla: Dispõe sobr,o~compMecimtolo decandid,ool COIIVQe.160s em~1$O pUblieo. 
RESDlUçlo N' 001212020. DE 05 DE AGOSTO DE 2020 
Sumyla: Qi$p6e $Obre nomeaçAo de CIIId+claUl'proYa<:lll em cOI'IeI.nOpúbhco 
RESOlUçlo N' 008312020. DE 05 DE AGOSTO DE 2020 
SUl'lMlIa: Oi$llÔtsobr. iMt\ÇO~8rticaldoplanodeClfOO'. earreitl.tfI!TlJr.eraçã06euMdol"eS pútlIieos do Serviço 
Aulooomo de Á!l'i' EsgoIo cio m!XIidpkl cio MarecNl ctnlido Ronr:Ion. e5taOO cio PIf~. 
, EDI1Al DE CONVOCAÇÃO O<I4I2UO -CONCURSO 00112017 
AGENTE DE PROtMIC10 E OPERAC,lO· 
MARCOS ROSERIO RUELA 
R06SON HENRIOIJE 0-'1 SILVA VlEIRA 

PREG.l.9fQ~AN'Oll12029 
Emprelll: 
Oicketlnd(l$tri.d.Tllbo$·elnN·CNPJ:C5.176,l42/0QOt.flHtIl$:0IeO:> 
~~eçhalCtndidoRondon-P •• ;anoI emOSde. 10 doe 2020. 

RF.FERF..NTE 
QUAUDADEDEÁGUA 

o Stl'\iço AuwnOltlQ de _~, e r:":~o - SA.o\.F~ i~lorm, i populaçio de M.rochal Cindido Rondoo que, "lU 
j(oll)e<'ida por esl. Antalquia dur3nl~ o m& d~.iuJ.hg..tk..&o.;u;t r.l!tvt de .<oroo <om o.s p.arlm~roo de polabilid.dr. pois 
satisfuoquepreaoninaPorIlri,deConiOlidaçion'o5/2017de28/09/2017. 

Dlctrr Lrotolurd g",-both Dinior E>Mlli,"() Mirta ScllJlnd"rin LucuQuhnka CRQ0910UU.s 

, .lVlSODEllClUÇAo 

COM ITEM EXCLUSIVO PARA MPE !Mkro. Pequena Emp" •• ) 
t.lod.,idlldt:PrtllionlFOfrnlE,-1r6nicl,,·I&12020 
Tlpo;MeflO(Pf!ÇQ 
Rtglmtdi Comprl:Meoorpreço por kem 
ObJIlo: Aq~()(!f ~$UOll)b,)mbü Submerul Nc)YlI •• uramutizldM 1m Pl)Ç()s TLbull"s, E!evltónu di 
~olo. UOOades Openciontis do SeMço AuLOOomo de }q.Ja • Esgokl di Mlrechal C.ndido Roodon .pR. 

!duzenlOleseisml.cefllo,cinqJulllr •• if). 
'b 09.00 horas ÓCI dia 20 de I!IO$lOde 2020, 

ÃguaIE~d~M.irICl\alClIl(lldo 
.d\IfWII.ohor,""normiIIdee~enle.du 

OIlhOOmin.àf.llh4Smln.edul3hl.sn.tàsl7hOOmin .• ooa1favbdolÍl.,:~.~oIc:licitaçôe •• çonsIlUa 
d.~ci1aç6H.f1.COtIeroed!talefJzerodcllvt1loadd()l1Iq!.MI. 
fu!aI: Por.ma~:IõciI.l@gMf>"{:fC9l!l.br ou~Fonl:("S)32M-5903ou32M·5QI)9.nohor;monorrna.ld •• ~enl,. 
Publiqu,"u. Marechal ClródO ROfIdM.PR. 11m 05d, ~Iode 2020. Qieltrleonhan:l Seyboth Di"elor EleelJtiyo Portaria 
l.luoIcipalOSl2017 

, .101T.i.MENTO CONTRAT\JAl 
ProetuodeCompr •• N'5S/201f 
IIIod.lld,de: P •• llioP •••• n~l.l n' 't/2011 
Esp4clt· Ad~ivo 11- Conlfalo Admi",tra~vo n' 020/201& 
COnult.nlf: Serw;oAulI.or.omo de Água e Esgolo- SME - Marechal calldido Rondon - PR. 
fo,ntudotl:J.RVorpag-el 
CNPJ.07,904.'3.tIODOI-36 
Ruponlwd: JelttrlOfl RodrigoVofp. 
Fund.m.nlol·lIal:af1.57.§I'.lnc;isoV.d.L~FedefilrfS.666I93 
Ju.tlflt,liv.:PrOlT09iIçJodepra.:to. 
EXltuçko:AM~dedez.mbrode2020 
\llvtnel.: AI' 20 de dezembro de 2020 
D.t •• Aulnlturf.l:M,yed1al~IldidoROIIÓDI'l{PR). de jUhode 2020. Diet&f leoNlard Seybolh DnllorExeculivo. 
JelmonRoaigolJorpagel.CMtralada.O«umtn\On.inttgr.diliponíYII:~LII'IlI(L.Ic>taçõe,). 

, PREGÃO FORM.l ELETRÔNICA N' 01/2020 _ SRP. PIOC: ••• O d. Compr •• n' 3412020 
ObI·to:Aquiliçlodt1EPls-EqllipamenlOldIProI~RjMdullI.Stg •.••. ança.pafaeolaboradoresdaAuIa,quia 
ATÃ DE REGlSTROOe PREÇOS N'Oll2020 
.lTA DE REGISTRO DE PREÇOS N'04l2t120 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'05rn20 
AT.l DE REGlSTRODE PREÇOS N' 0&12020 
.lT.l DE REGISTRO DE PREÇOS N' 0712020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 0&12029 
.lT.lDEREGISTRDOEPREÇOSN·09I2020 
.lTA DE REGISTRO DE PREÇOS N·'012020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 11/2920 
Vlllinc:I,,~0~21 

PREGlo FORIIIA ELETRONICA N'IV2020- SRp· Proc:uso de Compral n' 4112020 
Obj.lo: CQf1lt-alaçllo de .mpre$llI$pI'Ôa!iz;Jda em tOnl~oIIcor...cimenlodt Ul'IiIorrni!s'sob medida' para 01 HfVido.. 
re$(!aAuLar'l!Jia 
.lT.lDEREGlS1RODEPREÇOSN'12n029 
""lIfncl.:~10l0al2021 

.Qü:OowmenIO$nalnle9'.di5ponfyelnoOiárioOfIcialBe1r6oito60t.tJnieipo-~ 

Gabillele do OO-elor becu1Ml do SefV!çoA\ltOtlomode ÁQ4Ja e Esgoto - SMl:. de Marechal Cindido Rordon.pR, em 06 
dII{lDS102920.O>el~LItOfIhan:rSeyboih.Oite1orE>:ecuttvo·Potarial.C....,~n'008I2017 

'Publicldldesupl.nwnllr.n.lorm.d.l.in ••.•• Ua.'2016 • ..-t,:r.1 

M1JHIciPIO DE MARECHAL clMDlOO ROHOON 

&STADO 00 PARAlÚ. 

AVISO DE LK:ITAÇAO 

Modalidade: p'agao Eletr6r11co n' 06ôI2020. atra~t do Sislema de Regislro de Preços 
Tlpo:M,norprtço 
R'lIlm. d. Comprt: Menor preço, por Item 
Objeto: ContrataçAo de serviços de metalúrgica. pintura eletrostátita e aqulsiçêo de materiais metalll'Oicos. 
p9l0per,oóodet2(doze)mfHes. 
Valor Mhimo: R$ 985.907.48 (Nove<:enlos e Dilenla fi ClIlCO mil. 1'I00ecen10$' sete reall e quarenta e cac 
cenla~os). 
Reçeblmentode proposllS: Das 08:00 horas do dia 06 de agoslo de 2020. até às 08:()() tores do dia 21 
de agosto da 2020. 
Realluçio d. nuJo pública: A SIlsslo p(jbllca iniClaré és 08:00 horu no dia 21 d •• golto de 2020. no 
POIIIII d. ComptllS do Governo F'de<91- www.comprastlOV.mam."tillS.g"".b, 
local d. Abtrt,!rafrealiuçio d. nuio pública: Portal de Compras 60 Governo Federal _ 
~w comprasoovemamentais_Qo'lbf. 
Edital: O Edital es\ali! disponlvel aos ir!wenado, na Preleilura MoJnicipal de Marechal Candido ROfldoo, 
siluada é Rua Esplrito Santo. n" 171. c.&ntro. em Marachal Céndido Rondon, Estado do ParanA. duranle o 
hofárKl noonal de expediente. das 08hOOmin. tis 11h45mil. e das 13h15m1n, às 17hOOmln. OIJ através do 
5ile:~jnk:licitações.consultadalicitaç6es.estOtJetOêditaJedownloadflnoPot'.alde 
Compras do Governo Federal: htlp·/Iwww.comprasnel.gD.I.brfcOt1SUKillicílacocsIConSlicijacao_Flltro.asp 
I)jYidas:P()(ema':~oupeIoFone:(<4513284.a86501J3284-8867.nohorllMllOI'lTIalde 
e~pedie",e. 

Publique·se. Marechal Câr14iH:!o Rondon-PR. em 04 de agosto de 2020. Mlfclo "'"0',,1 R.uber • Prefeito 

MUlIlcfPIO 01 MARECHAL c1HolOO kONDOtI 

ESTADO DO fAMMÁ 

AVISO DE llClTAÇAo 

Modalidad.: Pregão EletrOnico n' 06712020, através do sereme de Regi&1ro de Preços e exclusivamente 
para MPE,conlormeLC.n·12312006ealter8ÇÕ9s. 
TipO: M.not preço 
R.gime de Compr.: Menor prlÇO, por 101. 
Ob,ltto: Coolralaçao da serviços de daslnsatizaçao, limpeza da caixas de âgua.lmpeza de fossa, Impela 
de caixa deOOldllra e serviçodeda&entuplmentod.flflCanamenlosemOetal.peloper(odode 12 (doze) 
meses. 
ValOr Ml!XImo: RS 147.740.65 (Cento e quaf&nta e sete mil, setecentos e quarenta reals e sessenta a cinco 
centavos), 
R,c.bimentodepropoltu;08S08:00horest!odia06deaplode2020,alééa08:00 hora$do dia 24 
de alloslo de 2020. 
Realil.lÇoio dallsdo pública: A sessão pública inicíarâãs08::00l'lor •• nodjl 24de .gosto de 2020, no 
Portal de ccnpres do Governo Federal- www.comprasgovemamentais.gov.br 
teeat de Ablrturl/rnUuçlo d. , •• lio pUblica: POf1al de Compras do Governo Federal - 
wwwoompras90velOamenlªis~. 
Edltal: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeilura Municipal de Marechal Cândido Rondon. 
duada ti Rua Esplrito serso. n- 777. centro. em Maflchal Candido RondOl'l, Estado do Paraná. durante o 
hOráriO IlOI'mal de expeãlSnle. da. O8hOOmln. às 11/l45min. e das 13h15m1n. às I1/lQOmkl. 0Il através do 
site;~ink:licitaç6e$.(:ons!.&delic:ilaçóes.e$COl'\eroedi1aledownloadenoPortalde 
Compra$ do Governo Feder1ll: htlp:lI_.compr.asnet.gov.brlconsullalicilacolslConsLicilacao_FiIlro.asp 
Dúvidas: POI' amail: licita@mq.DI'.oo~.br ou pelo Fone: (45) 3284-8865 OIJ 3284-8867. no hotário normal de 
expedienle. 

Pub~que-se. Mar&ehal C6ndido Rondon·PR. em OS de 890"0 de 2020. Marclo Andr.1 R.uber • Prereilo 
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ÃO: 
Licitante 

Personal Servi os de Pavimentação EIREU, CNPJ nO 19.268.196/0001-28 

1a Personal Servi os de Pavimenta ão EIREU, CNPJ n? 19.268.196/0001-28 

Fica a licitante vencedora intimada 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, 06 de agosto de 2020. 
Comissão Permanente de Licitação (Portaria 282/2020). 

EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO 

ÓRGÃO LlCITADOR: MUNiCíPIO DE MERCEDES 
FORNECEDOR: DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 
OBJETO: Aquisição de medicamento para utilização em tratamentos de pacientes com 

suspeita/confirmação de contágio pelo COVID-19. 
MODALIDADE: DISPENSA 
NÚMERO: 60/2020 
VALOR: R$ 1.602,00 (um mil, seiscentos e dois reais) 
DATA: 04/08/2020 

ÓRGÃO LlCITADOR: MUNiCíPIO DE MERCEDES 
FORNECEDOR: IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

........•. OBJETO: Aquisição de álcool líquido e gel, para disponibilização em escolas, unidades de saúde e 
demais prédios públicos do Município de Mercedes, favorecendo medidas de prevenção à 
COVID-19 
DISPENSA 
62/2020 
R$ 3.704,00 (três mil, setecentos e quatro reais) 
05/08/2020 

MODALIDADE: 
NÚMERO: 
VALOR: 
DATA: 

ÓRGÃO LlCITADOR: MUNICíPIO DE MERCEDES 
FORNECEDOR: ESSER & LEONHARDT L TDA 
OBJETO: Aquisição de sapatos em E.V.A., para utilização por parte de servidores da Secretaria de 

Saúde, que desempenham funções de serviços gerais, realocados na referida Secretaria, 
durante o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus COVID-19. 
DISPENSA 
63/2020 
R$ 369,81 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos). 
05/08/2020 

MODALIDADE: 
NÚMERO: 
VALOR: 
DATA: 

ÓRGÃO LlCITADOR: MUNiCíPIO DE MERCEDES 
FORNECEDOR: IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TDA ME 

,- 

~ 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP·Brasil e Protocolado com Carimbo de 
I Tempo SCT - BRY PODE. 

, O Municfpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: 
.a~_ •..... www.mercedes.l2r.gov.br -~~ 
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OBJETO: Aquisição de leite integral, para distribuição por parte da Secretaria de Assistência Social 
do Município de Mercedes, nas ações desenvolvidas no âmbito do enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19). 
DISPENSA 
64/2020 
R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais) 
05/08/2020 

MODALIDADE: 
NÚMERO: 
VALOR: 
DATA: 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de 
Tempo SeT - BRY PODE. 

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