
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

TERMO ADITIVO 11 À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N.o 10/2021, DE 02 DE FEVEREIRO DE 
2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
MERCEDES E A EMPRESA IRMÃOS ESSER 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME. 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 
representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr. Laerton Weber, brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Av. Dr. Mário Torta, n° 588, Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrito no CPF 
sob n°. 045.304.219-88, portador da Carteira de Identidade n". 8.455.101-5 expedida pela SSP/PR, a 
seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa Irmãos Esser Comércio de Alimentos Ltda ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP J 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, de agora em diante 
designada FORNECEDORA, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Termo Aditivo, que se 
regerá pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica recomposto o equilíbrio econômico-financeiro de itens de Lotes 
que integram o objeto da Ata de Registro de Preços n." 10/2021, celebrada em 02 de fevereiro de 
2021, conforme quadros a seguir: 

LOTE 01 - Gêneros alimentícios diversos 

Item Saldo Unid Descrição R$ R$ Unit R$ Total 
Acrescido (novo) (acrescido) 

Açúcar baunilha. Adequadamente 

4 45 unid embalado; embalagem contendo 500gr; 0,62 3,35 27,90 IPrazo de validade mínimo 6 meses a 
contar da data de entrega; Beija Flor 

!Amido de milho. Em pó; isento de 
sujidades; acondicionado em embalagem 

5 118 unid plástica e caixa adequada de no mínimo 0,79 5,73 93,22 500gr; prazo de validade mínimo 6 
meses a contar da data de entrega; 
lMaizena ~y 

Q/ 
~ 
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Item Saldo Unid Descrição R$ R$ Unit R$ Total 
Acrescido (novo) (acrescido) 

Chocolate granulado. Granulado de 
chocolate, para decoração; embalagem 

8 84 pct com 500gr; prazo de validade mínimo 6 2,29 9,15 192,36 
meses a contar da data de entrega; Beija 
Flor 
Sagu. Extraído e preparado amido de 

10 62 fécula; em forma granulada; com 0,28 3,05 17,36 pct aspecto, cheiro, sabor e cor próprios; 
500 gr; Prata 

Total 330,84 

LOTE 05 - Óleo de soja e vmagre 

1 1,01 8,03 154,53 

Item Saldo Unid Descrição R$ R$ Unit R$ Total 
Acrescido (novo) (acrescido) 

2 

153 

39 

Óleo de soja refinado, cor própna, 
ransparente, refinado, sem odor ou 

unid sabor estranho, embalado em lata de 
900ml. Validade mínima de 06 meses 
após a data de fabricação; Cocamar 
Vinagre. De álcool; em embalagem 
plástica 5.000 ml apropriada, com 

unid ampa inviolável; primeira qualidade; 2,93 
Validade mínima de 06 meses após a 
data de fabricação; Chemim 

Total 

LOTE 13 - Carne bovina 

1 914 

11,78 114,27 

268,80 

Descrição R$ R$ Unit R$ Total 
Acrescido (novo) (acrescido) 

21,47 3.180,72 

Item Saldo Unid 

Carne bovina moída (Acém) de 2° 
Qualidade, resfriada, limpa e magra, 
contando com até 10% de gordura, livre 
de sebos, ossos, cartilagens e pêlos. 
Embalagem plástica flexível, atóxica, 

kg esistente, transparente, pesando até 3 
Ikg; abatidos sob inspeção veterinária, 
manipulada em condições higiênicas 
satisfatórias; com especificação de peso, 
validade do produto e 

Imarca/procedência. Palatto 

3,48 
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Item Saldo Unid Descrição R$ R$ Unit R$ Total 
Acrescido (novo) (acrescido) 

Corte de carne bovina; tipo alcatra; 
resfriada, sem osso, cortada em cubos, 
limpa e magra, livre de sebos, nervos, 
ossos, cartilagens e pelos. Embalagem 

2 516 kg plástica flexível, atóxica, resistente, 4,63 37,66 2.389,08 ransparente, pesando até 3 kg; abatidos 
sob inspeção veterinária, manipulada em 
condições higiênicas satisfatórias; com 
especificação de peso, validade do 
produto e marca/procedência. Palatto 

Total 5.569,80 

LOTE 15 - Carne suína 

Item Saldo Unid Descrição R$ R$ Unit R$ Total 
Acrescido (novo) (acrescido) 

Corte de carne suína; tipo lombo; 
esfriada, sem osso, sem pele, cortada 
em cubos. Embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente, pesando 

1 182 kg até 3 kg; abatidos sob inspeção 8,00 21,79 1.456,00 veterinária, manipulada em condições 
higiênicas satisfatórias; com 
especificação de peso, validade do 
produto e marca/procedência. 
Frigobecker 

Total 1.456,00 

LOTE 16 - Peixe 

Item Saldo Unid Descrição R$ R$ Unit R$ Total 
Acrescido (novo) (acrescido) 

Filé de tilápia congelado, sem espinhas, 
limpa, aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou 

1 277 kg pardacentas, odor; próprio, tipo de corte: 0,30 32,60 83,10 em bifes de 120g em média, embaladas 
em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. Dois Peixes 

Total 83,10 
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Parágrafo primeiro: A presente alteração realiza-se por interesse das partes, com fulcro no art. 65, 
inciso lI, alínea "d", da Lei 8.666/93. 

Parágrafo segundo: O presente Termo Aditivo contempla o objeto dos processos/protocolos n" 
524/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência do pactuado na cláusula anterior, fica acrescido ao valor 
do LOTE 1, a importância de R$ 330,84 (trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos); ao 
LOTE 5, a importância de R$ 268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos); ao LOTE 
13 a importância de R$ 5.569,80 (cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos); 
ao LOTE 15 a importância de R$ 1.456,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais); ao LOTE 
16 a importância de R$ 83,10 (oitenta e três reais e dez centavos). Desta forma, o presente Termo 
Aditivo acresce à Ata Original, a importância de R$ 7.708,54 (sete mil, setecentos e oito reais e 
cinquenta e quatro centavos). Assim sendo, o valor total da Ata não poderá exceder a soma de 
R$ 81.635,15 (oitenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quinze centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais cláusulas da Ata acima mencionada. 

E, por estarem assim acordes, foi lavrado o presente Termo Aditivo, que depois de lido e 
ratificado, vai assinados por todos, com duas testemunhas. 

Mercedes, 29 abril de 2021. 

k~~ 
ãos Esser Comércio de Alimentos Ltda 

ME 
FORNECEDORA 

~~~~ 
Município de Mercedes 

MUNICÍPIO 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 


