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TERMO ADITIVO 111 À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N.o 12/2020, DE 03 DE JANEIRO DE 2020, 
FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE MERCEDES E 
A EMPRESA ESSER & LEONHARDT LTDA EPP. 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, CEP 85998-000, CNPJ n." 95.719.373/0001-23, na 
Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Prefeita, Senhora Cleci M. 
Rambo Loffi, residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, na 331, Loteamento Groff, CEP 
85.998-000, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no CPF sob na. 886.335.359- 
04, portadora da Carteira de Identidade na. 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, de outro lado a 
empresa Esser & Leonhardt Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob n." 04.760.863/0001-18, inscrição 
estadual na 90246684-33, com sede na Av. João XXIII, na 473, Centro, nesta Cidade de Mercedes, 
Estado do Paraná, neste ato representada por seu sócio gerente, Sr. Dorlai Vilson Leonhardt, 
inscrito no CPF sob n." 466.975.099-72, portador da Carteira de Identidade n.? 3.457.748-0, 
expedida pela SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Dr. João Inácio, na 403, Centro, na Cidade 
de Mercedes Estado do Paraná, resolvem, na melhor forma de direito pactuar o presente sob 
cláusulas e condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado até 03 de julho de 2020, o prazo de execução e 
vigência da Ata de Registro de Preços n." 12/2020, de 03 de janeiro de 2020. 

Parágrafo único: A presente prorrogação realiza-se nos termos do Art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude da prorrogação ora pactuada, a 'Cláusula Primeira - Do 
Objeto' da Ata de Registro de Preços passa a vigorar conforme o quadro abaixo: 

Item Qtd ljJH1( Descrição R$ Unit R$ Total 

5 631,2l kg Maçã. Tipo fuji; nacional; de primeira; madura; 6,05 3.819,1835 adequadamente embalada. Ceasa 
Maracujá. De primeira; com tamanho e 

7 10 kg coloração uniforme; bem desenvolvido e 14,70 147,00 
maduro. Ceasa 

20 378,60 kg Repolho de 10 qualidade. Verde. Liso; fresco; 2,24 848,064 bem desenvolvido; firme e intacto. Ceasa 
Tomate tipo longa vida de Ia qualidade; 

21 423,032 kg tamanho médio; consistência firme; sem 3,72 1.573,679 sujidade; pele lisa, livre de fungos; apropriado 
ao consumo. Ceasa 
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Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

23 294,50 kg 

Beterraba de Ia qualidade; tamanho médio; 
casca lisa sem indicio de germinação; firme e 
intacta; isenta de sujidade e objetos estranhos. 
Ceasa 

3,00 883,50 

24 27 kg 

Vagem Fresca, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Isento de danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Não deve estar apresentando 
manchas, machucaduras, bolores, sujidades, 
ferrugem ou outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e qualidade. 
Livre de umidade externa anormal e resíduos 
de fertilizantes. De colheita recente. Ceasa 

9,50 256,50 

28 432,06 kg 
Cebola Seca de 1 a qualidade; tamanho de 
médio; casca integra sem fungos, consistência 
firme, embalada adequadamente. Ceasa 

4,44 1.918,3464 

29 912 unid 

Iogurte. Derivado de leite; com polpa de frutas; 
em embalagem apropriada, contendo 1 litro; 
selo de inspeção(S.I.F ou S.I.P); Validade 
mínima de 1 mês após a data de entrega. 
Frimesa 

4,75 4.332,00 

30 500 unid 

Leite Pausterizado Padronizado; acondicionado 
em embalagem plástica contendo 1 litro. O 
produto deverá ter validade não inferior a 5 
dias da data de envase e selo de inspeção selo 
de inspeção (S.I.M, S.I.F ou S.I.P). Santa Fé 

3,00 1.500,00 

31 249 unido 

Nata industrializada, tipo creme de leite 
pasteurizado, embalagem contendo até 400gr 
com dados de identificação, data de fabricação 
e validade. Adequada para o consumo humano. 
deverá ter o registro no ministério da 
agricultura, o produto deverá estar em 
conformidade com as leis especificas vigentes 
(S.I.P ou S.I.F). Frimesa 

6,45 1.606,05 

32 30 kg 

Queijo; tipo colonial, embalagem com dados de 
identificação, data de fabricação e validade. 
Adequada para o consumo humano, deverá ter 23,00 
o registro na secretaria de agricultura, o 
produto deverá estar em conformidade com as 
leis específicas vigentes (S.I.M) Santa Fé 

690,00 

33 148 unido 

n n A 

Manteiga sem sal, de primeira qualidade, 
obtida do creme de leite (nata) padronizado, 
pasteurizado e maturado, embalagens contendo 
até 200gr com dados de identificação, data de 
fabricação e validade. Adequada para o 
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7,50 1.110,00 
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Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
ministério da agricultura, o produto deverá 
estar em conformidade com as leis especificas 
vigentes (S.I.P ou S.I.F). Frimesa 

Parágrafo primeiro: A quantidade indicada no quadro supra foi obtida através de consulta a 
Relatório de Saldo de Registro de Preços, na data de 31/07/2020, em anexo ao presente Termo 
Aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços 
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. 

ftLU' " (l """"L. r: 03 de agosto de 2020 ... 
\J1u~icip-io de ,Mercedelflf 

MUNICIPIO 
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