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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

TERMO DE REFERÊNCIA 

De: Arlete Martins - Secretaria de Saúde 
Para: Marcelo Dieckel - Secretário de Planejamento, Administração e Finanças. 

Interessado: Secretaria de Saúde. 

Objeto a ser licitado: 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 CO VID-19. 

'fi V I d ou t E speci icaçoes e a or o ue o: 
Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 7 unid Sapato E.V.A., tamanhos diversos 52,83 369,81 

TOTALR$ 369,81 
Valor total do objeto: R$ 369,81 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) 

Motivação: Em razão do enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, 
decorrentes do Coronavírus - Covid-19, do qual decorreu o significativo aumento da demanda pelos 
serviços de higienização, especialmente nos espaços destinados ao atendimento à saúde pública, ocorreu 
remanejamento de servidores que atuam na área de serviços gerais, fazendo-se necessário o 
cumprimento de normas regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho, especificamente no 
que concerne à utilização de equipamentos contra riscos de acidentes de trabalho ou de doenças 
profissionais do trabalho, faz-se necessária a urgente aquisição dos objetos acima descritos, 
consubstanciados em equipamentos de proteção individual, de forma a evitar a contaminação dos 
servidores públicos lotados na Secretaria de Saúde, bem como, a própria continuidade do atendimento 
prestado pelo serviço público de saúde. 

Método de execução: Fornecimento. 

Dotação orçamentária: 
02.007.10.301.0006.2028 - Gestão das Unidades de Atenção Básica. 
Elemento de despesa: 333903028 
Fonte de recurso: 1019 

Valor para execução do objeto: O valor máximo para a execução do objeto é de R$ 369,81 (trezentos 
e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos). 

Mercedes, 04 de agosto de 2020. 

~~M~9n~ 
SECRETARIA DE SAÚDE 

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 



SUPERMERCADO MODELO 
ESSER & LEONHARDT LTDA 

Avenida João XXIII, 473 
(45) 3256-1155 

dorlaimodelo{q),hotmail.com ou â1JJ,ermodelonfe@yahoo.com.br 
04.760.863/0001-18 

Para: Prefeitura do Município de Mercedes 
POSTO DE SAÍJDE 

J Qnt Produto Unit. Total 

7 Sapato Vulcabras E.V.A. 52,83 369,81 

DotÍai v. Leonhardt 
;crcntc 



PROTEMAR COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA 
I.E.: 

Endereço: AV. MARIPÁ,1015 - SALA 1 
Fone: (45) 3254 9131 

WWW.PROTEMAR.COM.BR 

Data: 17/07/2020 
90474254-65 

CNPJ: 10.714.646/0001-94 
Vendedor: ANA PAULA L. FIO., 

1750 

Cliente: 
Endereço: 
Cidade: 
CNPJ: 

1401 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MERCEDES 
R DR OSWALDO CRUZ 
MERCEDES 
95.719.373/0001-23 

Fone: 
N° 555 
4532568033 

o R ç A M E N T O Número: 019770 

Produtos Qtde Unitário 
Und. Med. Und. Med. 

Qtd 
Unitário Total 

988/5 SAPATO EVA COD BB65 BRANCO N"40 SOFT WORK PR 

CA 31898 
7.0 

64019990 
7,0 63,00 441,00 

~adePagto: 

Prazo : 
Observações: 
Condição de pagamento válida mediante aprovação de crédito. 

Acréscimos: 0,00 Total Produtos: 441,00 

ICMS ST: 0,00 Descontos: 0,00 
Frete: 0,00 Desp. Acess.: 0,00 

Valor IPI: 0,00 

Total líquido: 441,00 



PRADO 
PRODUTOS PARA SAÚDE 

Produtos Médico. Hosoitalares e Ortooédicos. 
Avenida Santos Dumont, 2.040 - CEP 85.900-010 - TOLEDO - PR 
Fone/Fax: (45) 3277-3681 / 3055-3681 VVhatsApp: (45) 99953-4030 

CNP.J: 04.8"16.340/000"1-46 - INSC.9025"1040-02 Impressão: 
29/07/2020 14:01 :33 

Orçamento de venda Página: 1/1 
Cliente: MUNICIPIO DE MERCEDES 
Endereço: Rua RUA DR. OSWALDO CRUZ 
Cidade: MERCEDES 
Telefone: (45) 3256-8000 
Forma de Pagamento: A VISTA 

CPF/CNPJ: 95.719.373/0001·23 Orçamento 8232 

Email 

N°: 555,00 Bairro: CENTRO 
UF: PR 
arletehere@hotmail.com 

CEP: 85.998-000 ABERTO 
29/07/2020 

Vencimento: 01/01/0001 

Código Descrição Marca Unidade Qtd. Valor Unit. Valor Des Valor Unit. Valor Total 
47387 SAPATO EVA BRANCO REF:50WLSB6 TAM:35 WORKUG WORKLIGHT UNID 7,000 63,00 0,00% 63,00 441,00 

Total dos Produtos si desconto: 441,00 7,00 0,00 441,00 

Obs: % Desconto: 
Total Desconto: 

Valor Frete: 
Valor Total: 

0,00% 
0,00 

441,00 
Usuário: vendas www.orionsoftware.com.br- (45) 3055-4759 



Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

Ofício n." 167/2020 

Mercedes, 04 de agosto de 2020. 

Exma. Senhora Prefeita, 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a competente autorização para abertura de 
Processo Licitatório n" 167/2020, na modalidade DISPENSA n." 63/2020, que tem por 
objeto a 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. 

Outrossim, informo a existência de previsao 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): 

02.007.10.301.0006.2028 - Gestão das Unidades de Atenção Básica. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 1019 

Sendo o que tínhamos para o mome 

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

Rua Or. 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 n." 167/2020 

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? 167/2020, na modalidade DISPENSA n." 
63/2020, que tem por objeto a 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. 

Anexo ao presente, a Portaria n.? 282/2020, 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. 

rel,,· r7~~ ~. \J':.;c-iM. Rambo Loffi 
PREFEITA 

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

Rua Or. 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 

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 LlCITAÇÓES, 
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. 

to" .Q~L, I A: 
)Cleêí_ M. Rambo ~ 

PREFEITA 

. ·1'f 'O'{ ·~O 

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 
Dispensa de Licitação n° 63/2020 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

PROCESSO DE DISPENSA N.o 63/2020 
TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

ENTIDADE PROMOTORA: 
INTERESSADO: 

Município de Mercedes 
Secretaria de Saúde. 

1 - Preâmbulo 
1.1 - 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 expedida pela Sra. Cleci M. Rambo Loffi, Prefeita, exarada em 04/0812020, de 
conformidade com a Lei n? 8666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislação 
aplicável, toma pública o processo de Dispensa n" 63/2020, no dia 05/08/2020, às 14hOOmin 
(catorze horas), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes, na Rua Dr. 
Oswaldo Cruz, 555, Centro, objetivando a 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, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos. 

2 - Objeto 
2.1 - O presente processo de Dispensa tem por objeto a aquisiçao 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, conforme descrição abaixo: 

Item Qtd U nid Descrição R$ Unit R$ Total 
unid Sapato E.V.A., tamanhos diversos 1 7 52,83 369,81 

TOTALR$ 369,81 
Valor total do objeto: R$ 369,81 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) 

3 - Motivação 
3.1 - Em razão do enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, 
decorrentes do Coronavírus - Covid-19, do qual decorreu o significativo aumento da demanda pelos 
serviços de higienização, especialmente nos espaços destinados ao atendimento à saúde pública, 
ocorreu remanejamento de servidores que atuam na área de serviços gerais, fazendo-se necessário o 
cumprimento de normas regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho, especificamente no 
que concerne à utilização de equipamentos contra riscos de acidentes de trabalho ou de doenças 
profissionais do trabalho. Para tanto, necessária a urgente aquisição do objeto acima descritos, 
consubstanciado em equipamento de proteção individual, de forma a evitar a contaminação dos 
servidores públicos lotados na Secretaria de Saúde, bem como, a própria continuidade do atendimento 
prestado pelo serviço público de saúde. 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 
Dispensa de Licitação n° 63/2020 

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 (1511 O), 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. 

4 - Regime de Execução 
4.1 - Empreitada por preço Global. 

5 - Do Preço e da Razão de Escolha do Fornecedor 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 
Dispensa de Licitação n° 63/2020 

5.1 - O Preço a ser pago pelo objeto é de R$ 369,81 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um 
centavos), que corresponde ao menor valor apurado em pesquisa de mercado, cujos orçamentos 
encontram-se anexos ao procedimento. 

5.2 - A razão de escolha do fornecedor repousa na apresentação da menor proposta de preços, 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 02110/2014; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 

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 (CRFIFGTS); 

g) Prova de Inexistência 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. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Dispensa de Licitação n° 63/2020 

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: 

02.007.10.301.0006.2028 - Gestão das Unidades de Atenção Básica. 
Elemento de despesa: 333903028 
Fonte de recurso: 1019 

8 - Validade da Proposta 
8.1 - A proposta da contratada terá o prazo de validade de 1 O (dez) dias. 

9 - Prazo de Vigência 
9.1 - O prazo de vigência do presente processo é de 01 (um) mês, a contar da data de adjudicação do 
objeto, 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. 

10 - Prazo de Execução 
10.1 - O prazo de execução do objeto é de 15 (quinze) dias, a contar da 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. 
11.1 - A presente dispensa é formalizada com base no art. 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. 

12 - Da dispensa do instrumento 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. 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitações 
Dispensa de Licitação n": 63/2020 
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. 

Prezados Senhores: 

Esser & Leonhardt Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob n." 04.760.863/0001-18, inscrição 
estadual n" 90246684-33, com sede na Av. João XXIII, n" 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, n" 403, 
Centro, na Cidade de Mercedes Estado do Paraná, apresenta sua proposta comercial relativa à 
Dispensa de Licitação n" 63/2020, que tem por objeto a 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, conforme disposto a seguir: 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
1 7 unid Sapato E.V.A., tamanhos diversos 52,83 369,81 

TOTALR$ 369,81 
Valor total do objeto: R$ 369,81 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) 

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 10 (dez) dias, a contar da data de entrega. 

Mereedes - PR, em 05 de agosto de ~ 

,-- ? ~~~ 

/ Esser ~nhardt I ,td~ 
.p Proponente 
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EDIMAR ANTONIO ESSER, brasileiro, casado sob o regime de CO]IIll)~~~~~~~ 
bens, empresário, inscrito no CPF IW sob ns 706.115.999-53, portador ~~gw 
identidade RG n". 1.788.853-6 SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Wil1y Barth, 
575, Casa, Centro, Pato Bragado-PR, CEP: 85948-000, 
DORLAI VILSON LEONHARDT, brasileiro, casado sob O regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 466.975.009-72, portador da carteira de 
identidade RG n". 3.457.748-0 SSP-PK residente e domiciliado na Rua João Inácio, 403, 
Casa, Centro, Mercedes-PR, CEP: 85998-000, 
únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o 
nome de ESSER & LEONHARDT LTDA., com sede na Avenida João XXli, 473, Centro, 
Mercedes-PR, CEP 85998-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nQ 04.760.863/0001-18, 
registrada na Junta Comercial-do Paraná sob n? 412.04695.7:7-.9 'em 13/11/2001; e última 
alteração contratual registra-da 50b n". 20040331806 ·em Ó3t.03/2004, resolvem alterar o 
contrato social mediante as condições estabelecídas.nas'clãusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - I,JA ALTERAÇÃO. DO"OBJETP SOCIAL: A sociedade que 
tem por objeto social a exploração do ramo de: Comérci<?:va:r;ejista de mercadorias, ~ 
geral, com predominância .de produtos alimentícios, com área 'de, Comércio varejista.de 
móveis, Comércio varejista' de máquinas e .aparelhos de' uSQ doméstico e pes~ ê 
Comércio varejista de artígos.p 1 animais e insumos agrícolas, passa a partir desta si"à'úi ~ • 
ter o seguinte objeto: - Comêrcio varejista de mercadorias .elll geral, com predomin&naa 
de produtos alimentícios .':'.~supermercado; - ,Comércio varejista de gás liqüefettc:d; 
petróleo (GLP)i - Comércio varejista de artigos para .animais e insumos agrfc~ll!s;:", 
Comércio varejista de arl:,igos de uso pessoal e domêstlcor' - Comércio varejista.:de 
eletrodomésticos e equipamentos de áudin.e vídeoj - Co~ercio varejista de mó';'eis;. ~ 
Comércio a varejo de pneumáticos e cãmaras-de-arr e ~ .. Comércio a varejo de p~ç'ti:~ 
acessórios novos para veículos -autoIjtoto~es. ~ _~ .• 

CLÁUSULA SEGUNDA: permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
ESSER & LEONHARDTLTDA. 
CNPJ/MF: 04.760.863/0001-18 

NIRE: 412.0469577-9 

EDIMAR ANTONIO ESSER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, inscrito no CPFjMF sob nQ 706.115.999-53, portador da carteira de 
identidade RG n". 1.788.853-6 SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Willy Barth, 
575, Casa, Centro, Pato Bragado-PR, CEP: 85948-000, 

~/ 
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DORLAI VILSON LEONHARDT, brasileiro, casado sob o regime de cOln\t:~~~crIâl 
de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob ns 466.97~.??9-72, portador da . de 
identidade RG n". 3.457.748-0 SSP-PR, residente e domícílíadc na Rua João Inãcío, 403, 
Casa, Centro, Mercedes-PR, CEP: 85998-000, 
Tem constituída entre si uma Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de 
ESSER & LEONHARDT L TDA., com sede na Avenida João XXIII, 473, Centro, 
Mercedes-PR, CEP 85998-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nQ 04.760.863/0001-18, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob nO 412.0469577-9 em 13/11/2001, .regi.da 
pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil, instituído pela Lei n," 10.406, de 10 de J.ane11'o 
de 2002; pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas segumtes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA _ NOM,E_EMPRESARIAL,:S'ED:E~E::'OOMIdLIO: A sociedade 
gira sob o nome empresaría:Lde'ESSER &-LEONÍlAIiÍj1"TYOA. e tem sede e domicílio 
na Avenida João XXITI,473, Cel'\~?;,:,MerCép.es~~.~, CEP:85998-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS,.DEPENDÊ~~IAS: A sociedade poderá 
a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra- dependência, no pais ou no e'it~r.i9J, 
mediante alteração contra~ai assinada por todos os sócios. " ,~, : •• :" " .' . ." .. 
CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES Ê' PRAzo DE DURAÇ..\6l)~ .. 
SOCIEDADE: A sociedade-Inicíou suas atividades em- 12l11/2001 e seu pr~ó;~e 
duração é por tempo índeterminado. . :. .. ....• ~ " .. .. 

. . . . ".. .. 
CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A socíedadetem.por objeto a explOIa~ã.~~o 
ramo de: • Comércio varejista, de mercadorias em' geral, com predoininânéia.iCe 
produtos alimenticios - supermercado; - Comércio' ~arejista de gás liqüefe!to.!!e 
petr6~e~ (GLP)!. - Comérci.o varejístá de artigos 'para- .animais e insumos agric5>l1JM. 
Comêrcio ;ra:eJIsta de ~gos de uso. .. pessoal e doméstico; - Comércio varejista· de 
eletr~d~mesticos. e equípamentos de ãudío e vídeo: - Comércio varejista de móveis; - 
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; e - Comércio a varejo de peças e 
acessórios novos para veículos auto motores. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL; O capital social é de R$ 200.00000 
(duz~ntos mil reais), divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas de capital no vaÍor 
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: 

SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
EDIMAR ANTONIO ESSER 80.00 160.000 160.000,00 
DORLAI VILSON LEONHARDT 20.00 40.000 40.000,00 
TOTAL 100.00 200.000 200.000,00 

_ fi' •••••••• 
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CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A reslPoi'i[Sá:flIilli!àa"é 
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFER~NCIA 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 à 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 preç~i . forma .. e .prazo de pa.gamento,-.para que estes exerçam ou 
renunciem ao direito de' preferência, o que deverão fazer dentro de 30 [trinta) dias, 
contados do recebimento da notífícação ou em: prazo maior a critério do sócio alienante. 
Se todos os sócios manifestarem seu díreito de preferência, a cessão das quotas se fará na 
proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse p'razo sem que seja exercido 
o direito de preferência, as q~otas poderão .. ser livremente traiisferidas. : •...• : .• .. 
CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO Né)ii~ 
EMPRESARIAL: A administração da sociedadecabe a EDIMAR ANTONIO ESSi?R·~ 
DORLAI VILSON LEQN.HARDT, com os poderes e atribuições de gerir e ad~N 
os negócios da sociedade, representá-ia ativa e passivamente, judicial e :~~«~ 
judicialmente, perante órgãos, públicos, instituições financ~E-:as, entidades priv~~s"! 
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecuçãq .cios 
objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da. sociedade; autorizado o uso do i),gmé 
empresarial isoladamente. ,,) I ~ ..._' .• •• 

§ 1. ° - É vedado o uso do nome empresarial em ati:vidades estranhas ao interesse t$iéi;i 
ou assumir obrigações seja em favor de' qualquer:' dos quotistas ou de terceiros; .h.~th 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§ 2.°_ 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. 
§ 3.°_ Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao disposto no 
art. 1.061 da Lei n.? 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá de aprovação da 
unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, 
no mínimo, após a integralização. . 
§ 4.°_ A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às 
formalidades da legislação vigente. 

CLÁUSULA NONA - 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 - EXERCíCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao .... cada exercício 
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social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas 
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 capital que possuem 
na sociedade. 
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a titulo 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,? lO.4Q6,f2002, • __ __ " 

CLÁUSULA DÉCIMA PRI~E]RA:-:' .yULGÂMENJ'9:'D·AS CONTAS: Nos' quatro 
meses seguintes ao término do' exercício sodal,' os s6cios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando' f~r Q, caso .. . .• 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SQç:(Õ: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade confiruíarã suas atividades ê<]!l~ és 
herdeiros, sucessores e o incapaz, Não sendo' possível ou inexistíndo interesse d~fé~~ 
dos sócios remanescentess.o valor de seus haveres será ap1it'aao e liquidado com bctflE!:ha 
situação patrimoníal ciá' ~odedade, à data da resolução, verificada em bâl~Ço 
especialmente levantado. .'; '-:' :~ •• : 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em :q:i& .a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. _ 

-,. . . 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEiRA .~. DECLARAÇAO;:DE DESIMPEDIMENT9;:~s 
Administradores declaram, sob as 'pénas-da.lei, 'pie não estão impedidos de exéx;Gé); wa 
administração da sociedade, por lei especial, 0):< em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicoSi ou por crime falímentar, 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 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 privilegiado que seja ou 
venha ser. 

... .. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, juntamente com 2 (duas) 
testemunhas a presente alteração, em 3 (três) vias de igual teor e forma, =.: 
fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os ,seus termos. 

Me.rcedes -PR, 23 de Abril de 2009. 
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03/08/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

~ __ v_o_lta_r __ ~II~_I_m_p_r_ín_1i_r~ 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 04.760.863/0001-18 
Razão Social:ESSER LEONHARDT & CIA LTDA 
Endereço: AV JOAO XXIII 473 / 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:28/07/2020 a 26/08/2020 

Certificação Número: 2020072801410469815610 

Informação obtida em 03/08/2020 15: 38: 50 

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

https:llconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consuItaEmpregador.jsf 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ESSER & LEONHARDT LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.760.863/0001-18 
Certidão nO: 17911741/2020 
Expedição: 03/08/2020, às 15:39:21 
Validade: 29/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ESSER & LEONHARDT LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o nO 04.760.863/0001-18, 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. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



03/08/2020 ReceitaPR - Cadastro de Inscrições Estaduais (Paraná) 

Cadastro de Inscrições Estaduais 
Informações do Contribuinte 

Data/Hora Host CELEPAR 
03/08/2020 - 15 40 23 

Inscrição Estadual 

Nome Empresarial 

Endereço 

Telefone 

E-mail 

Atividade Econômica 
Principal 

Atividade(s) 
Econômica(s) 
Secundária(s) 

Características do 
Estabelecimento 

Formas de Atuação 

Início das Atividades 

Código SRP Atual: 

Situação Cadastral 
Atual: 

Regime Pagamento 
Atual: 

SPED (EFD, NF-e, CT 
e, NFC-e): 

90246684-33 

Esser & Leonhardt Ltda 

Av Joao Xxiii, 473. Centro 
85998-000 - Mercedes - PR 

NAO CADASTRADO 

NÃO CADASTRADO 

4711-3/02 - Comercio Varejista de Mercadorias em Geral, com 
Predominancia de Produtos Alimenticios - Supermercados 

Inscrição CNPJ 04.760.863/0001-18 

4784-9/00 - Comercio Varejista de Gas Liquefeito de Petroleo (Glp) 
4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não 
Especificados Anteriormente 
4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e 
Equipamentos de Audio e Video 
4754-7/01 - Comercio Varejista de Moveis 
4530-7/05 - Comercio a Varejo de Pneumaticos e Camaras-De-Ar 
4530-7/03 - Comercio a Varejo de Pecas e Acessorios Novos para Veiculos 
Automotores 

Unidade Produtiva com Atividade no Local 

Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Ccmbustlvel, Etc) 

11/2001 

1.1011.112 - Desde 11/2001 

Ativo - Desde 11/2001 

1011.112 - Regime Normal / Normal- Dia 12 do Mes+1 - Desde 11/2001 

Maiores informações clique aqui 

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_c_cadicms2.asp?eUser=&eCad=&eCNPJ=04.760.863/0001-18&eSEQ=1&eNumlmage=838MaW&ePa...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° 022356976-01 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.760.863/0001-18 
Nome: ESSER & LEONHAROT L TOA 

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 
natureza 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 Intemet Pública (03/08/2020 15:41:57) 



03/08/2020 

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

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

Nome: ESSER & LEONHARDT LTDA 
CNPJ: 04.760.863/0001-18 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 nO 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 nO 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:43:06 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/01/2021. 
Código de controle da certidão: A23E.F27C.4800.8919 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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03/08/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NUMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
04.760.863/0001-18 13/11/2001 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
ESSER & LEONHARDT LTDA 

I PORTE 
EPP 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MODELO SUPERMERCADO 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - supermercados 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 

........, 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

I NUMERO 
473 

I COMPLEMENTO 
******** 

I LOGRADOURO 
AV JOAO XXIII 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

I MUNIClplO 
MERCEDES 

I CEP 
~5.998-000 

I ENDEREÇO ELETRÓNICO I TELEFONE 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
13/11/2001 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 03/08/2020 às 15:43:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 848/2020 

Emitida em: 03/08/2020 

[ CONTRIBUINTE] 
Requerente: 
Contribuinte: ESSER E LEONHARDT L TDA. 
CNPJ/CPF: 04.760.863/0001-18 
Endereço: AVENIDA AV JOAO XXIII, 473 
Bairro: CENTRO CEP: 85.998-000 

24414 

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-FNVRPKPSPYZGYS-4 

Rua Dr. 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 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 167/2020 

DISPENSA N° 63/2020 

Às 14hOO (catorze horas) 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? 63/2020, que tem por objeto a 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. Aberta a sessão, verificou-se que a empresa 
Esser & Leonhardt Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°. 
04.760.863/0001-18, apresentou documentação que a torna 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$ 369,81 (trezentos e sessenta e 
nove reais e oitenta e um centavos). 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: 

lk_~~.3~ 
I~Jaks-;n F. Winke1mann 

Membro 

~~(.,~. 
Nilma Eger ~ v 

Presidente 

Á c _I .;.. . - vJ~ 
~ss 

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 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

PARECER .JURÍDICO 

RELATÓRIO 

Trata-se o expediente de análise do Procedimento de Dispensa de Licitação n." 63/2020, 
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 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, cujo valor orçado é de R$ 369,81 (trezentos e sessenta e nove reais e 
oitenta e um centavos), 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. 

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; o Decreto Legislativo 
n° 6, de 2020, do Congresso Nacional, reconheceu 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). 

Em face do surto de COVID-19, o serviço público de saúde, que normalmente já opera no 
limite de sua capacidade, tanto no que se refere a disponibilidade de pessoal, como de materiais e 
medicamentos, passou a atender uma demanda ainda maior. Verifica-se, nos últimos dais, a 
intensificação da atividade de limpeza dos espaços de saúde, de forma a prevenir e evitar a 
transmissão do COVID-19 por meio de superfícies. Auxiliares de Serviços Gerais, 
originariamente lotados em outros setores da Administração Pública, foram realocados na 
Secretária de Saúde, de forma a ampliar a cobertura da atividade de limpeza, que passou a s r 
contínua. O risco de contaminação, contudo, não se limita a população que procura o Centro 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - P. 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Saúde, mas também aos servidores, em especial aos Auxiliares de Serviços Gerais, responsáveis 
pela limpeza. 

Neste sentido, urgente se revela a contratação do objeto, cuja finalidade essencial é a 
proteção dos servidores públicos lotados na Secretaria de Saúde, eliminando, ou, ao menos, 
minimizando o risco de contaminação com o COVID-19. Como limitado é o número de 
servidores do Município, qualquer falta decorrente de eventual contaminação, que implica em 
necessário isolamento do contaminado, virá a comprometer o serviço público de saúde, 
colocando em risco a vida e a saúde da população local. 

Como o surto é atual, não se revela possível a demora inerente a deflagração de um 
procedimento licitatório, pena de não se lograr o fim almejado, que é evitar a contaminação de 
servidores com o vírus em questão. A demora na contratação do objeto, pois, represente risco 
patente e real de contaminação, donde restar configurada a situação emergencial. 

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: 
( ... ) 
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; 
( ... ) 

lnobstante, 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 s 'de 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trat esta 
Lei. 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

( ... ) 
Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, 
presumem-se atendidas as condições de: (Incluído pela Medida Provisória 
n° 926, de 2020) 
I - ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Medida Provisória 
n° 926, de 2020) 
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
(Incluído pela Medida Provisória n° 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 n° 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 sido o consultado que apresentou o menor preço em 
prévia pesquisa, além de atender aos requisitos de habilitação. O preço, como já mencionado, 
justifica-se em face da realização de prévia pesquisa. 

Reputo, ainda, que o Edital/Termo 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 do 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, registra-se que previsto o prazo de vigência de 01 (um) mês, e de 
execução de 15 (quinze) dias, a contar da emissão a ordem de compra, o que se revela razoável 
em face da indeterminação da duração do estado de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do COVID-19. Caso haja necessidade, há previsão de prorrogação nos 
termos do art. 57 da Lei Nacional n." 8.666/93 e do citado art. 4°-H da Lei Nacional n." 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020. 

No que tange a minuta do instrumento contratual, consigno que houve a dispensa n s 
termos do art. 62, caput, da Lei n." 8.666/93, devendo ser substituído por carta-contrato, nota e 
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

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.? 
63/2020, 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. 

e 2020. 

Geov . a de Mello 
PROC ~ OR JURÍDICO 
OABIPR52 1 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 
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° 63/2020, e ADJUDICA o seu objeto na forma que 
segue: 

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. 

Valor: R$ 369,81 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos). 

Contratado: Esser & Leonhardt Ltda., CNPJ sob n." 04.760.863/0001-18 

Mercedes, 05 de agosto de 2020. 

A.7.~hob.N· 
PREFEITA 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 
MUNICÍPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.o 63/2020 

Contratante: Município de Mercedes 

Contratado: Esser & Leonhardt Ltda., CNPJ sob n." 04.760.863/0001-18 

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. 

Valor: R$ 369,81 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos). 

Amparo Legal: Artigo 24, 11 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. 

Mercedes - PR, 05 de agosto de 2020. 

~ 1" fl,j;o ~ 
VI;ci'M. Rambo Loffi 

PREFEITA 

. ~ .... """ 
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Os Atos Ojiriair, na illttgra,lStâo publicados elll 06/08/1010, em: 
K'K'K'.q/lalropontts,pr,gol'.br - Diário Ojicial Elelrônico 

TERCEIRA REPUBLlCAÇ'ÀO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN"04611019 
PROCESSO DE COMPRA N' /1511019. PREGÃO N'090/1019 

Fomecimentu (lI! Material udontológiC'u destinado (/O atendimento (10 programa de saúde 
bucal do Centro de Saúde do Município de Quatro Pontes. a serem entregues 110 qllatllidade e 
frecuência determinadas pelas necessidades da Municipaliâade. • Empresas vencedoras: 
D/FI:: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTOA, 17 i/t'rIS com o ralar total de RS 
6.463.84; OIJONTOSUL LTDA, 52 íícns com o miar /o/al de RS 8.007.50. ' Prazo de 
vigência: I] (do:e) meus. - Venrimenlo em: JJ de novembro de ]020 .• Quatro Pontes, 
Estada da Paraná. em 06 de agosto de 1010. 

TERCEIRA REPUBLlCAÇ,fO IJA ATA DE REGISfRO IJE PREÇOS N"047/2019 
PROCESSO DE COMPRA N' 116/2019. PREGloN'09112019 

fornecimellto de equipamentos e suprimentos de itiformâlktl, a serem elJt/'egJlt's durante o 
período de vigência da Ata. e quando solicitados pela Admillijl/'oçüo Plíh/ica de Quatro 
Pontes. 1/11 quamídode e frequêncía de acordo com as necessidades dos setores [t.5IIários. ' 
Empresas vencedoras: A, CARNEVAI./- E/REI./. j itens com o valor /0/01 d, RS 71.204,00; 
Cl.EUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBO ME. I i/em com o vator touü de RS 4.990,00 .. 
E TODAO GONÇALVES EIRELI. I i/em com o valor lowl de Ri 280.00; ELLfIIANGER E 
CIA LTDA, I I itCIIS com o valor tolal de RS 1l.9i2,OO; K. BUSKI PORTO ME. 6 itens com o 
•.• 10"'0101 de RS 9.385.82; LlBERTY PRO INDÚSTRIA E CO.\ftRC/O DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁT/CA E/RELI. 1 itens com o valor tola/ de RI 1J.269.50; MICROESTE 
INFORMÁRTJ(._/{ ElRELI. I item com o "alor/o/tI/ de RS 4.190.00; P/U1TI ti: ZANCANARO 
LTDA. J item com o 1'0101' total de RS 9.136,00; TIMOTEO SPERANDIO ME, 3 itens com o 
\'(,101'10101 de RS 4.785,00: rOLEM/CRO INFOR.\JÁTlCA L1VA, I i/em com o veíor total de 
RS 980.00 .• Prazo de vigência: /1 (do;e) meses. _ rencímento em: 11 de nOI'cmbro de 1010 .• 
Q/U/lro Pontes, Estado do Paranã, ('IN 06 de ago.fto de J020 

TERCt1RA REPUBLlCAÇ,io DA ATA Dt· REGISTRO DE PREÇOS N'048/iOI9 
PROCESSO DE COMPRA N" 12812019. PREGiO N'09i11019 

fomedmento de 500 sacos de sul comum moído fino, com 25Kg cada. destinados ao lUa 110 

gerador de (tipoclorito para o trafumellto de águo do Sistema de Abastecimmta do Município 
de Q/llJIro POII/es, • EmpreJu vencedora: RANCHO DO I.EITE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS I.TDA. I i/em com o vutor total de RS 6.750,00 .• Prato de \'igrncia: 11 
(dozl!) meus, ~ Vencimento em: 19 de /UJ\'emfJ/,Q de 2020 .. QU((tro POIl/eS, Estuda do Paranà. 
em 06 de agosto de 2020. 

TERCEIRA REPURUCAÇ,iO DA ATA DF. REGISTRO DE PREÇOS N'04912019 
PROCESSO DE COMPRA N' 136/2019· PREGÃO N'098/2019 

Fomecunento de 10.0001111 (Ie grama Esmeralda em Ieivas. adubada e livre de fI1'US daninlrlls, 
destinadas a espaços públicos. tio Município de Quatro Pontes. a Sf!I'I!/11 I!ntregues dUI'alllt o 
período de "'gencia da Ala e elll conformidade CO/ll as necessidades do MUllicipio de Quatro 
Pontes. - EII/presa vencedora: GR..4MEIR,-4 H FLORICULTURA SANTA Il/:.'LENA L1'OA, J 
irem com o valor tOln/ de RS 110.000,00 .• Prazo de \'igêllôu: 12 (dou) meses. - Vencimellto 
elll: 26 de novembro de 2010 .• Quatro Pontes, Estado do Paraná, em 06 de ogOSlo de 2010. 

JOÃO INÁCIO J.AUFER - Prefeito 

MUNlCiPIODE MERCEDEI·PII: 
RESUMODEUCITAÇOU 

ÓRGJ,OUCIT.lOOR: MUNlClpIOOEMERCEOE$ 
FOft:NECEOOR: OlHOSVEO COMERCIO DE IIlE/lLICAMENTOS eeeu 
OBJETO: Acjvlllçlo di medlcltlllnla par. \I1l1iUçh I'" tr.laIIItntot 6t pKltnlu com .u.~LWtonflrm.lçko 
VODAlIDADE: ~s~a;!~ pila COVlO·,t. 
HOIllEII:O: ~lO 
VALOR: R$U02.00(u",,,,I,I.I'ÇMllolldoll ••• I.) 
DATA: ~1I2020 

ORGÃO LICITAOOR: M\R<IIC!PIO DE MERCEOU 
fORNECEDOR: IRMÃOS ESSER COMeRCIO DE .•••. IIIIENTOS LTOA Me 
OI!lJETO: '''Vlllç&o do 6koolllquldo, a-~ p~n dl.ponlbl~uç.io 1m "C~I. unldldol'" ,",;dl I "'mol. 

pt.dIol pllbIko. do "''''nklplo do tH,udU. f.vouc_ •••• dldal dI p,.wroçlo I COVlO.1I 
ItlOOALIOAOE, DISPENSA 
HUMERO: .mOlo 
VALOR: RS1.lt4.00ltrhmll, •• llclntollqualto.uil) 
DATA: 05IC8mlO 

6ftGJ.o UCITAl)Oft:: IIIUNIC!PlO DE MERCEOES 
FORNECEDOR: e»ER, LEONH.tJI:Or LTOA 
OBJETO: Aqul11ç)o di ",pllOl '''' E.V ..•.. , pall ulllL!.~io por JH'rll do •• ",leio ••• do S.."lOllil <I, S~cIt. 

Qut <I ••• rnpfl1Nm fIj~61t cIt 1.",lço. 81f111, ."laudo, n ••• 11,,6. 51"llI,ll, d<lu~tl O 
trlllnl.lllltnlodop.ndl",iad.to,nnlldoCoronuvIN.COVJt>-1t. 

MDOAlXlAnE: OISPEHSA 
NOIIl~RO: 63f2t20 
VALOR: R1 Ht,l' (I, •• ...tal .IU •• ntI I no., .ull I oIllnll I um c.ntaval). 
DATA: O!lllll:l020 

6ftG.I.o UCITADOR: MUNlCIPLO DE MERCEDES 
fORHECEOOR: IRltIlÃOS ESSER COMeRCIO DE ••••• IMEHTOS LTDA ME 
08JETO: Aqut.iç,lodlltilt _II,.L p •• adi.lribu!#Oporpoorlld.S. •.•• t.ri.d •.•.•••• """IaSoc;laldo 

Munldpla di MIIUcH •• ,... ~60. dtllnvolvldu 110 lrnbMo <1o ,""'-nllm.nlo d. Iml~lnclt de 
IIl00ALlOAne: ~:!::rs~1Ie& dtcOnull do COfOIIlvlrul ,COVIO·II~ 
NUMERO; W20M ~~~~: :t::;:2~ , •. I. ",li, novtelntOt, 'IInll '1111) 
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a)ljo,tr nrlior idllkL; b) lÍ\'er In~klr Itmpo de serviço: c) ror cml~lnpltdi'l no soneto. 
111· ~ CandiJIIlCK dckjama inlC'fJlUr mun:'-I «'111m o ~1I!..oo linel pocIcrIo Pfocurlt a s..'Cldaf;. 
MUII!c~J de ~~, irllpn:tcrr.tlulClllr lIOJ"frlOOo de 10 Ik AIOMock lú.!O, nohooViodt c.~pNiet\lI:', dls' 
hàs IIM5~liued.) IJhlSull", )ih . 
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Editais 11 
I:: EXTRATOPARÃPUBLICAÇAO' 

RESOLuçl0 N" 00'1f21120, DE 05 De AGOSTO DE 2020 
Sumula: Oi$pOe; lObIe o nioeomp..elrntr(o dt Clndid-'Of con~oudos 1m ÇOIlCur5(I púbIleo. 
RESOLuç10 PrOO.m020, DE 05 DE AGOStO DE 202D 
Swnult: o;lp6e sob" nom.açlo de cantfldata .ptOYa~.m concuso !d!1CO. 
RESOlUçlo H" OOlll2020, DE 05 DE AGOSTO DE 2020 
SII1'IIIIa: 0isp6t sobt'lavonço vericII do plano ~ CMp, cwren. _~ cr. MrVicIorn púIlIicoI do s.rviço 
AUOnomOcIIAqua.Espo!ooonlUlklpbcllMarWllLlCAo~Roodon,.tIIIodoP ••• ~. 
, EOITALOe CONVOC"ÇÃO OW20H -CONCURSO 00112011 
AGENTE DE PROQUC10 e OfEMCAO' 
MARCOS R08ERTO RUELA 
R08S~ HeNRlQUf OASILVII VlEIRA 

Emprf'WI: 
OIcktllr>dllUril d. Tubo. , Ek".CN~J: OU1f.)4VOool .• 3 ~:Ol e02 
MareehalCtndodoRoncIon-P •• ..,. em056e stode20~ 

REFF.REl\TE 
QVAUDADEDEÁGVA 

O Ser'oiço "1I'4nomo de .""'1 t E&pllO - SA."E. informl • popuJ~o de ),lamba! rhdido ROIldolllJUe I :1.",. 
forner~porUIIAUlJlqui.adun.nlromhdr.J.u.lIlQ.~ute1'1',deaoordQfOmOl~rtmtlfO$dep<IU\lilidad<,poi. 
fllIsfuoQlltpr«Ofliu.roo.riadeCooiO!it:bçion'(l5/2017(1.,28/09!2017. 

Oielnl.tonllardSn'bt)th DirtlOl'E ••.••• Ii>'o MirtlSd!lind,,·tinLucu !lIIiaCRQ 

, AVlSOOEUClT"ÇÃO 
COM ITEM EXCLUSNO PARA MPE (Mlero, P~ln. Ernpun) 

lIIo611lc1.dt: P"elona For",eEIttrf,"'e.n'II/2G20 
Tipo: Uenor Preço 
A.glfTIf di Comp'l: l,4enor pre<;o par 1l1li 
ObjllO: Aquil.iç.iodl C<rfJrIIO'I,401obo1nllo1 S~I NoYIIs.aWlmutiuóosemPOÇOITubulllnlE!eval6ril.de 
EsQo!o.l.In.INdnOptradonai.doSef>"çoAul6rcmo~J,qJaIECOOiOtaMlr&dltlc.ndidoROIIÓQn-PR. 

I Hilm4,e.nIDl crq.IIIl'Ufta.). 
,OOhof •• dod~20~aoosLo~202D. 

ri :A"Sf~públielirliciar.ihot:OOtIO(lIdodi.20dellOOll0dt2020. 

SOO!ocllM.ar6Chi!lQntIdo 
normtl deexpediell!e, 61s 

NlIMStlin.e~,'3hI5rrwl."llhOOrrWL.oun.vHdosU:~ ink:lJeiIaç6el.c:onSIAla 
d.kitaç6e •. e$COl\lroed,t.!,fuerodownloaddoll'q!M.. 
~:Potema~:!ic!I.1t@l.'Mmer·com,br ou peIoFone:(~5)3264-6903ou1264·5900. nol'lorátiononnald.upt<ifnll. 
Pu~·".MarttlIIIQndidoRondotI~R,.-n05def9OStOdl2020.0ieIII'LtoI'tIard SlybolhOW.wü.KUtivoPotlarle 
U .. 0812017 

, ADITAMENTO C(»jTRATUAL 
ProceuodlCompr •• N'stt2011 
Mod~id.6t:PrleloPrn.ncllln'111201' 
Etp'tll Ad,livoll-Conlr.IoAdminiSIl~bon'020/20'8 
Cantr.t.ontt:SfI<ViçoAuL6nomode~oEseato~SME_MtrochelC!nci60Rondon_PR. 
Fom.cldorl:J.R.~ 
CNPJ.07.gQ4.1~KlOOI.e6 
Rupondvlll:Jellf$Ol'lRoclrigoVorpagel 
Fund&mtfllo L'\I~: 111. 51, § 1·, neiso V, de LII flCltfillf ff 1.666/93 
JUttiflC.llva:Pron~deprazo. 
Eucu~io: Ali o.s d. 6ezambro de 2020 
Y1i'IKI.:AI'20dI~lrmbrocll2020 
0111 • " •• /ntlur •• : MII«.tIII C4ntido Ronc:Ion {PR). de jIMIo di 2020. 0ietIf 1..anI\wd S.)'batII Dnlot E.ecuho, 
J6ItflonRodrogoVorpaeel,ConIreladl,OowntrllonlinttQI.dilponil'tl:~Link(Ucílaç6t.). 

, PREGÃO fORMA ELETRÔNICA N" 08.7020 - SRP, Proctllo crtComprll n' :wt2020 
Obj.lo:AQuiliçAo~EPIs-EquipamtnloaIleProIIçiohdivlduallStg\.fança.p.al1cdlborador.,crl""l.Irqvl. 
ATA De REGISTRO DE PREÇOS N' 0312020 
ArA De AEGISTROOE PREÇOS H'04l2020 
AT"DEREGISTRODEPREÇOSN'Osn020 
ATA DE REGISTROOf PReços N'W2020 
ArA oe REGISTRO DE PREÇOS H'07l2020 
AT,t,OeREGISTAOOEPReçOSH'0S/2020 
ATA De ReGlSTROOE PREÇOS H"Oil2020 
ATA DE REGISTItOOE PREÇOS N'ID/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'11n020 
Vlgincla:-"'03/08I2(l21 

PREGXO FORMA ELETRONICA N' 1212020 ~ SRP. ProclUO 6t Compras 1'1' 4112020 
Obj.lo: Conlralat;60 CI emprtu Isptcillizada emtol'QcçtOlfomecifllllllode Llnifotmll 'sob mod~· para os MfVido. 
•.•• d.JAlAIr(jIÂI. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Pr 1212010 
Viginela:Até11l'llal2021 

W:OOCUmenlOS •.•• lnIOl1.lhponrvelno(MnoOfieilllEltlrOOicodol4Jnte;poo-~ 
GI""ellldoDhlotbOCUllWdo~Aut6nomodeÁ;<J'le$QOlO~SME.de~~~RondQn.PR,em06 
do~2020.0teIetLeonIIftSeybolll·Duetore.:ecut.\IO.PorIariIl.kncipaln'00II2017 
'Publicid.deluplefTIfntar,nllot"'ld'l.in.''''13112016,II'L3',1 

NUNlctPIO DE MAAECIW. dNDlDO PJ)Nt)()l4 

ESTADO DO P.uW 

AVISO DE UCITAÇAo 

Modalldadl: Pregao EleIt6nico n· 06&'2020, alraris do Sistema de Reglslro de Preços 
Tlpo:Mlnorproço 
RIglme de Compro: M.nor pllÇO, por 111m 
Objllo: ConttaltÇlo ee s.rviços de meW:Jrgic.a, pinlutll elelrostAtica. aquisiçjo de maleriais metelurgicos, 
pelo p6liodo de 12 (doze) me •• s. 
Valorl.láKimo: R$ 985.901,'8 (Novecenlo, e oitenta I cinco mil. eovecentcs e ule leaiS o quarenta e orto 
cenla'lOS). 
Reclblm.nloÕl propollla: Oas 08:00 horos do dia 06 do egostode 2020. aI •• , 08:00horat do dia 21 
de agOSlo de 2020. 
R •• llzaç60 do unlo publle.: Aunio pública Í'llCi •• a às 01:00 horaa no dlo 21 Õ1ogosto d. 2020. no 
Portal d6 Com", •• ôo Governo Fad6t'11 - _.comprasgov&m3manl3l'.gov.br 
Locol do Abertura/ru)inçlo do •• ulo publica: POIIal õe ComPfll5 do Govorno receret ~ 
www.comerils!!oy!mamen!aiso]ov.l!!. 
Edital: Q Edital ~$tarj disponlv~) aos inlelessados ne PrefaltUfo Municiplll d. Maredlal Cândido Ron6on, 
sifuada • Rua Esplrilo Santo, n" 771, eentro, em Marechal Chdido Rondon, Est.Qo ôo Paraná, durante o 
hortmo OOfmal de eXpe(llento, dn 08hOOmln. às 11h45rrWl. e das 13hlSmin. b 17hOOm1n. ou 3traves do 
,it,,~link:li:iIaç6es, eonsulladalicitaç6es, HCOILeroedUledoMlloadenoPonaIde 
Compras do Governo foderal: tltlp·/Jwv.w,comprasnet.goY.brlcOl'l$lII!a)icilacoesJCOfIsUe~aeao_Frltro.np 
OúvIdas:Porlma~:~oupeloFQ'I8:(4S)3234.a8ô5ou3284-3661,noOof6nOnorma!de 
I~pedienle. 

PuOIique-le. Marechal C'nd~ Rondon-PR, em 04 de ogosto de 2020. Mllelo Andr.1 R.IIMr ' Prefeio 

HUNICiPto DE MARZCIlAL dNDlOO ROMOON 

AVISO OE UCrTAÇAo 

Modalidod.; Pr&g30 EJeIlOnico n- 06712020, alJavea do SisI6ma de Regi5lto de Preços e e~dusivamenle 
p8fl1 MPE, conforme L C. ""23/2006. deraç6es. 
Tipo: Menorpr.ço 
RIgim. d. Compra: M.nor preço, por lotl 
ObJ.to: Comralação de seNlços de deslnsetlzação, limpeza de eabtas de água. impeza de 10"8, limpeza 
de e!li~a d. gordura e Slrvlço de duenlupimento de Incanamentos em geral. paio PIIf!odo de 12 (doze) 
meses. 
valor Mbino: RS 141.140,65 (Cento e quafllnla e seto mU, u:ecenlos e quarenta reers e sessenta e ci'lc:o 
cenla'los). 
R'çtbimenlodeproposI1ll:Dasaa:OOhonlsdodia06del!l~tode2020.at6baa.OOhoresclodie24 
deagostod62{)20. 
Roaliuç60 di a •• do publltl: A •• uio pública iNciaré és 01:00 hora. no dI. 2~ de ogotl0 012020, no 
Portal de Compras do Governo Federal - _.comprasgovemamentals.gov.bf 
Local d. Ab.rtur"'r"~Ufio da •• ado publiu: Portal de Compras do Governo Fedetal _ 
WlNlCO!!lDlaSOOVl!rnamenlais ooY_br. 
Edltal; O Edrtal estarê disponlvel aos inlelenados na Prefeitura Municipal de Marechal Cénclldo Ron6on. 
sluada i Rua EsplrilO Sanlo, n"1n, centro, em Marechal (;Andido Rondon, Eslado do Parani, duranlo o 
honlrio notmal de expedienl" das 08hOOmln. às llh~5mn. e das 13h15min. iIs 17hOOmin_ 00 através do 
ae: ~ ,"k: Ucitaç6es, eonsLJtade licitações, ueollel o edital e dowooad e no Portal de 
Compras do Governo Federal: hllp:/l'YrMw.compra$l'lel.gov.bt/tOl'lsull.alk:ilat;oetJCOfIsl.lcilacao_filto.l$p 
Dúvidas:Porema~:~oopeloFOOé:(45)3284.8865ou3284-8S61,nohor'rionotmalde 
e~pedienle. 

Pllbliqul-se. Maredlal Cindido ROI1dOl1-PR, em 05 de &gOsto de 2020. Mareio Andro) Rouber • Preleito 
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DIARIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE MERCEDES 

ÃO: 

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

Licitante 
Personal Servi os de Pavimenta ão EIRELI, CNPJ nO 19.268.196/0001-28 

Licitante 
Personal Servi os de Pavimenta ão EIRELI, CNPJ nO 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 

MODALIDADE: 
NÚMERO: 
VALOR: 
DATA: 

R$ 3.704,00 (três mil, setecentos e quatro reais) 
05/08/2020 

ÓRGÃO LlCITADOR: MUNiCíPIO DE MERCEDES 
FORNECEDOR: ESSER & LEONHARDT L TOA 
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 

MODALIDADE: 
NÚMERO: 
VALOR: 
DATA: 

R$ 369,81 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos). 
05/08/2020 

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

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

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