
CNPJ 04.760.863/0001-18 
Supermercad 

T - LTDA ESSER & 
IE 90246684-33 

PREGÃO PRESENCI L 15/2021 

À Pregoeira do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 15/2021 

ESSER & LEONHARDT LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO. 04.760.863/0001-18, 
Inscrição Estadual nO. 90246684-33, neste ato rep esentada por seu representante legal, o 
Sr. DORLAI VILSON LEONHARDT, portador da Carteira de Identidade n.O 3.457.748-0, 
expedida pela SSP/PR, e do CPF n". 466.975. 09-72, vem por meio deste solicitar a 
prorrogação do prazo para apresentação da certi ão negativa Federal, que por motivo de 
força maior não está saindo. 

Informamos que o nosso pedido de regu arização foi dado, onde as pendencias 
~ existentes foram devidamente quitadas. 

Estamos intervindo junto a receita para a liberação da Certidão, uma vez que em 
situação normal, a mesma já estaria sido d sponibilizada. Porém, a Receita está 
trabalhando lentamente, o motivo do atraso do nvio da certidão para os senhores está 
sendo unicamente devido ao no próprio sistema d emissão da receita. 

Ressalvamos que temos conhecimento as regras e diretrizes que rezam os 
processos editalicios, e das nossas obrigaçõe como empresa licitante interessada e 
vencedora do certame, porém, nos encontramo em uma situação que foge de nossa 
alçada, pois estamos sujeitos aos tramites ou, co o está ocorrendo dessa vez, ao sistema 
de atualização da receita. 

Segue em anexo comprovante aberto ju to à Receita Federal antes do Certame 
para que houvesse a liberação da certidão. 

MERCEDES - PR, 02 de Março de 2021. 

ESSER & LEONH RDT L TDA 
DORLAI VILSON L ONHARDT 
CNPJ: 04.760.8 3/0001-18 

Avonida João XXIII, 473, Fone: (045)3256-1155 
C P 85.998-000 - Centro - Mercedes - PR 
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Município de Mercedl:r 1)-. I 
Estado do Paraná 

ATA DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 
PROCESSO LICITA ÓRIO N° 24/2021 
PREGÃO PRESE IAL N° 15/2021 

Aos dois dias do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte), às 17h20min, o Pregoeiro, 
Sr. Roberto Schaufelberger, designado pela Po aria n." 040/2021, bem como integrantes da 
equipe de apoio, também designados pela refer da Portaria, registram o não recebimento de 
documentação relativa ao processo de licitaçã modalidade Pregão, forma presencial, n." 
15/2021, que tem por objeto a formalização e Ata de Registro de Preços para eventual 
eventual aquisição de gêneros alimentícios di ersos para atender as atividades e eventos 
diversos realizados pelas diversas Secretarias do Município de Mercedes. A presente Ata 
visa o registro de que documentação para o procedimento licitatório em destaque, 
encaminhado pela empresa ESSER & L ONHARDT LTDA - EPP, CNPJ n? 
04.760.863/0001-18, comprovadamente enqua rada no regime de EPP, não ocorreu. A 
proponente destacada apresentou restrições no ocumento previsto no item 11.5.3 do Edital, 
que diz respeito à Prova de regularidade com a azenda Federal e Seguridade Social. Dada a 
condição de EPP devidamente comprovada ela licitante, a mesma teve assegurado o 
benefício previsto na LC 147/2014, sendo-lhe c ncedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
regularização da documentação. A presente At formaliza solicitação da referida licitante, a 
fim de que ocorra prorrogação do prazo inicial ente previsto para a regularização necessária. 
Mediante a não apresentação do devido doer ento, e considerando solicitação apresentada 
pela licitante, o prazo inicialmente fixado fica rorrogado por igual período, a fim de que a 
licitante indicada regularize a situação. Find a sessão e nada mais havendo a constar, 
encerrou-se a presente ata que lida e achada con orme vai assinado por todos. 

E 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256- 000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
• _ • I ", •• lr""'Iol nr-""7A" l"l'l"")/nnn..t 1")") 



Município 
Estado 

f'1W. '-"';'8$.---- ~ 

e Mercedes QM 1 
o Paraná 

AT A DE RECEBIMENTO E DOCUMENTAÇÃO 
PROCESSO LICITAT RIO N° 249/2021 

PREGÃO PRESEN IAL N° 15/2021 

Aos cinco dias do mês de março do ano de 2 21 (dois mil e vinte e um), às 16:00h, o 
Pregoeiro, Sr. Roberto Schaufelberger, designa o pela Portaria n. o 040/2021, bem como 
integrantes da equipe de apoio, também desi nados pela referida Portaria, registram o 
recebimento de documentação relativa ao proce so de licitação modalidade Pregão, forma 
presencial, n.? 15/2021, que tem por objeto alar alização de Ata de Registro de Preços para 
eventual eventual aquisição de gêneros aliment cios diversos para atender as atividades e 
eventos diversos realizados pelas diversas Secret rias do Município de Mercedes. A presente 
Ata visa o registro do recebimento de docum ntação para o procedimento licitatório em 
destaque, encaminhado pela empresa ESSER LEONHARDT LTDA - EPP, CNPJ n? 
04.760.863/0001-18. A proponente destacada ap sentou restrições no documento previsto no 
item 11.5.3 do Edital, que diz respeito à Prov de regularidade com a Fazenda Federal e 
Seguridade Social. Dada a condição de ME devi amente comprovada pela licitante, a mesma 
teve assegurado o benefício previsto na LC 14 /2014, sendo-lhe concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis (igualmente prorrogados) para regularização da documentação. A presente 
Ata formaliza o devido recebimento da doeu entação, permitindo, desta forma, que a 
licitante vencedora, plenamente habilitada, partir deste momento, seja declarada 
adjudicatária do objeto ao qual inicialmente for declarada vencedora. Finda a sessão e nada 
mais havendo a constar, encerrou-se a presente ta que lida e achada conforme vai assinado 
por todos. 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256 000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
. - '-. __ ._ .. '-- l"'''I[")lnk71a~7~/()nn1_?~ 



05/03/2021 

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

1/1 

u 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA E DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIvIDA AT A DA UNIÃO 

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional c brar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado q e 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 d Lei nO 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 regu aridade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e uas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração dir ta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abran e inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ° 8.212, de 24 de julho de 1991. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verifi ação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.b >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria C njunta RFB/PGFN nO 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15: 12:20 do dia 05/03/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/09/2021. 
Código de controle da certidão: F760.D6DE.89F6.69C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 



Município de Mercede 
Estado do Paraná 

CERTIDÃ 

Procedimento Licitatório n": 24/2021 
Pregão Presencial n" 15/2021 
Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual 
aquisição de gêneros alimentícios diversos para atend r as atividades e eventos diversos realizados 
pelas diversas Secretarias do Município de Mercedes. 

Após o término dos trâmites relativos ao pro edimento licitatório supra indicado, com a 
declaração dos vencedores e competente adjudicaç o do objeto aos mesmos, proferida pelo 
Pregoeiro, procedeu-se a adequação da proposta escr ta, aplicando-se aos itens que integram o(s) 
lote(s) do objeto, o mesmo percentual de desconto res ltante da etapa de lances verbais. 

CERTIFICA-SE, para os devidos fins, q e executando a adequação anteriormente 
mencionada, não foi possível obter valor total para o s) lote(s), igual àquele obtido ao término da 
etapa de lances verbais, sendo necessária a alteração, a menor, de alguns resultados. Desta forma, 
tem-se o seguinte quadro: 

LOTE Valor Adjudicado Valor Adequado 
2 R$ 370,00 R$ 369,60 

3 R$ 4.550,00 R$ 4.549,99 

6 R$ 4.500,00 R$ 4.499,80 
7 R$ 5.900,00 R$ 5.899,20 

Reitera-se que os valores registrados na tabela cima acompanham o percentual de desconto 
obtido ao término da etapa de lances verbais, aplic do aos valores dos itens que integram o(s) 
lote(s) constante(s) da proposta escrita apresentada p la(s) vencedora(s), considerando duas casas 
decimais. 

Encaminhe-se a presente Certidão para contr buir com a plena continuidade dos trâmites 
inerentes ao procedimento supra. 

&~~Dlb~/J4~ 
Pregoeiro (Portaria o 040/2021) 

Mercedes - PR, 05 de março 2021. 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256- 000 - CEP 85.9~~-_0~~ _- .M_e_rcedes - PR 
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Município e Mercede---~~_.;...V\-J....,f-----lIJ 
Estado do Paraná 

PARECERJU 'DICO 

Procedimento Licitatório n° 24/2021 
Pregão Presencial n° 15/2021 
Objeto: Formalização de Ata de Registro de Pr ços para eventual aquisição de gêneros 
alimentícios diversos para atender as atividad s e eventos diversos realizados pelas 
diversas Secretarias do Município de Mercedes. 

Após avaliação do procedimento em epí rafe, a Procuradoria Jurídica, com base 
nas informações prestadas pelo Pregoeiro e Eq ipe de Apoio, que são os responsáveis 
pela condução e julgamento da Licitação, ass m como nas condições do Edital, no 
aspecto formal, manifesta-se pela HOMOLOG çÃO do certame para todos os fins de 
direito. 

Mercedes - PR, em 05 de março de 2021. 

RII::! r». Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256 8000 - CEP ~5._9~~-:..0.~~: .M~e!cedes - PR 



Município 
Estado 

PORTARIA N° 
DATA: 

Gii1L 
e Mercedes U 
o Paraná ' .. " .:0,. JO . 

0;3 O~_!~D2 

191/2021 . QSó2.G 
05 DE MARÇO DE 20ir-~-'~-~----""- 

o Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e 
de conformidade com o disposto no artigo 71, lI, "g" a Lei Orgânica do Município, 

Considerando a realização de Procedimento icitatório n° 24/2021, na modalidade Pregão, 
forma Presencial, n" 15/2021, através do Sistema de egistro de Preços, 

Art. 10 HOMOLOGAR o Procedimento icitatório n" 24/2021, na modalidade Pregão, 
forma Presencial, n" 15/2021, através do Sistem de Registro de Preços, cujo objeto já foi 
devidamente ADJUDICADO pelo Pregoeiro aos se s respectivos vencedores, conforme registrado 
na Ata de Sessão Pública, tornando público seu resul ado na forma que segue: 

LOTE 01 
Adjudicatário: Marluci Weiss - EPP 
Valor proposto: R$ 5.410,00 (cinco mil, quatr centos e dez reais) 

LOTE 02 
Adjudicatário: Marluci Weiss - EPP 
Valor proposto: R$ 369,60 (trezentos e sesse ta e nove reais e sessenta centavos) 

LOTE 03 
Adjudicatário: Esser & Leonhardt Ltda. EPP 
Valor proposto: R$ 4.549,99 (quatro mil, q inhentos e quarenta e nove reais e noventa I 

nove centavos) 

LOTE 04 
Adjudicatário: Irmãos Esser Comércio de Ali entos Ltda ME 
Valor proposto: R$ 47.190,00 (quarenta e set mil, cento e noventa reais) 

LOTE 05 
Adjudicatário: Esser & Leonhardt Ltda. EPP 
Valor proposto: R$ 3.720,00 (três mil, setece tos e vinte reais) 

LOTE 06 
Adjudicatário: Irmãos Esser Comércio de AI" entos Ltda ME 
Valor proposto: R$ 4.499,80 (quatro mil, uatrocentos e noventa e nove reais e oitent 
centavos) 

LOTE 07 
Adjudicatário: Marluci Weiss - EPP 
Valor proposto: R$ 5.899,20 (cinco mil, oito entos e noventa e nove reais e vinte centavos) 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256 000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR __ ._. _",,,,,,,..41 ,...,., 



Art. 2° CONVOCAR os adjudicatários cit dos no artigo anterior para, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, comparecer ao Departamento de Administração da Prefeitura do Município de 
Mercedes a fim de celebrar a competente Ata de Re istro de Preços, sob pena de decair do direito ~ 
contratação. 

Município de MercedeliJ'G. . k~ 

Estado do Paraná ~~ç, _Ir- 
v 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data d 

05 de março de 2021. 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-80 0- CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 



_, 
DIARI 

DEMERCEDES 

PORTARIA N° 1 

PORTARIA N° 191/2021 
DATA: 05 DE ,v,,..n,uU' 

o Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformidad •• 
com o disposto no artigo 71, 11, "g" da Lei Orgânica do Município, 

Considerando a realização de Procedimento Licitatório 24/2021, na modalidade Pregão, forma Presencial, 
15/2021, através do Sistema de Registro de Preços, 

Art. 1° HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório nO 
15/2021, através do Sistema de Registro de Preços, cujo 
seus respectivos vencedores, conforme registrado na Ata de 
que segue: 

1, na modalidade Pregão, forma Presencial, 
já foi devidamente ADJUDICADO pelo Pregoeiro 
são Pública, tornando público seu resultado na 

LOTE 01 
Adjudicatário: Marluci Weiss - EPP 
Valor proposto: R$ 5.410,00 (cinco mil, quatrocentos e 

LOTE 02 
Adjudicatário: Marluci Weiss - EPP 
Valor proposto: R$ 369,60 (trezentos e sessenta e nove e sessenta centavos) 

LOTE 03 
Adjudicatário: Esser & Leonhardt Ltda. EPP 
Valor proposto: R$ 4.549,99 (quatro mil, quinhentos e q nta e nove reais e noventa e nove centavos) 

LOTE 04 
Adjudicatário: Irmãos Esser Comércio de Alimentos Ltda 
Valor proposto: R$ 47.190,00 (quarenta e sete mil, cento 

LOTE 05 
Adjudicatário: Esser & Leonhardt Ltda. EPP 
Valor proposto: R$ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte 

LOTE 06 
Adjudicatário: Irmãos Esser Comércio de Alimentos Ltda ME 
Valor proposto: R$ 4.499,80 (quatro mil, quatrocentos e e nove reais e oitenta centavos) 

LOTE 07 
Adjudicatário: Marluci Weiss - EPP 
Valor proposto: R$ 5.899,20 (cinco mil, oitocentos e n e nove reais e vinte centavos) 

Art. 2° CONVOCAR os adjudicatários citados no go anterior para, no prazo de 05 (cinco) dias 
comparecer ao Departamento de Administração da Prefeitura Município de Mercedes a fim de celebrar a comp 
Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito à contratacao. 

Pág a 1 
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DIARI 

EXTRATO DE PROCESS 
DISPENSA DE LlCIT 

Contratante: Município de Mercedes 

Contratado: Carvalho Rezende Comércio de Eletrôni EIRELI, CNPJ n". 33.813.237/0001-40 

Objeto: Aquisição, em caráter de urgência e , de bombas de infusão para atendimento 
munícipes infectados pela Covid-19, nas nidades de saúde do Município de Mercedes. 

Valor: R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos re 

Amparo Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei n.? 8.666/93. 

Mercedes - PR, 05 d 

Contratante: Município de Mercedes 

Contratado: Roma Clínica Médica Ltda ME, CNPJ n", 11.165.344/0001-77 

Objeto: Contratação de empresa, em caráter de urgência/emergência, para prestação de ,....,'V"'.,,.. 
médicos de clínica geral para pronto imento em plantão noturno. 

Valor: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 

Amparo Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei n.? 8.666/93. 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME'S OU EPP'S 
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA M SOU EPP'S LOCAIS OU REGIONAIS 

o Município de Mercedes da garantia da 

Pág 2 
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certifi Padrão ICP·Brasil e Protocolado com Carimbo de 
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Município de Mercede~ Qn_9-'--1'1----JL-! 

Estado do Paraná 

MUNiCíPIO DE MEI~CEDES - PR 
EXTRATO DE PPRTARIA* 

PORTARIA N° 
DATA: 
SÚMULA: 

191/2021 
05 de março de 2021 
Homologa o Procedimento Licitatório nO 24/2021, na modalidade 
Pregão, forma Presencia, n? 15/2021, através do Sistema de 
Registro de Preços. 

*0 inteiro teor do ato acima encontra-se di poníve/ no Diário Oficial Eletrônico do 
Município, no endereço: www.mercedes.J}_r.g_ov br 

1 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-E 000 - CEP 85.998-~0~~ ~- M_e!cedes - PR 



CARLDS ROBEFtTO SALAMON, CPF 624.141.609'00 

IVETE lEllA SAUEFt SOiOHEN, CPF OB.691.S99·37 

MAURO JOÃO HERTHAl, CPF 577.118.299·87 

DEClARAM, IlOS telmusdu Irl. 6' do Ftt:8ul.rncnto Anela 11. R~soluç~o n' •. 122, de 2 d~ alo~to 

se 2012, Sl.lit lnll~)o de uerTAlr coifio di admioinraçao 0.1 COOPERATIVA DE ceêorro. 

POUPANÇA E INVESTIMENTO AliANÇA - SICREOI AliANÇA PRlS', por Inlermt!dlo do presente 

lnstrurnentc. 

ESCLARECEM que eventuais obJeçlltl.li presente dcdaraçJo, ~ompanha~5 d;J documenla~ 
comprobatória, devem ser apresentadas direlamenle ao Baoc:o Central do Brasil. por meio do 
Protocolo 01a11l1. na forma especlfluda aboi!.o, no pralo de qulnll! dias c;onlldos doi divul,~lo, 
pOr aqueloi AUlarqul ••• de comunludo publltO Icertoa dena. Observado que o declarante pode, 
na forma da leclslaçJo em vi,or, ler direito a vistas do PIll«SlO respectivo. 

PrOlocoloDl,illl Idlsponivel nl pâ,lnado 8.tfKOCentl1lldo 8111111 nalntefnel) 

Selecionar, fIO ~mpo ~ASluntO-: Autorllaç6es e Ucenclamentol para IMUtulç6es 
Supervisionadas e p.ara IntearantesdoSP8 

Stlecion •• r. no umpo "DI!slino"; o compone/lte do Departamento de Oralnil~O do Sistema 
Fin;tnceiro - Oeorl mencionado ilb.ixo 

BANCO CENTRAL 00 BRASil 

Oeorl-Ger!ncla T«nb em Curitiba IGTCUR) 

Marechal Undido Rondon/PR, 04 de março de 2021. 

"UMdJltO O( IIIlRCEDU - ••• 
UTRATO DE I'OItTNtI.l.· 

~LNtI.I.H" ~;~~O.202' 
sUMULA: Hom.oIogI;o~~"""toUl:tt~l'I·f~I."..mod.lll~"r.o.fOI'mII""lMnetll. 

"·'~2' .• traW.doS •• t"",lHllIIjJIltrode"rIlÇ0'. 
"Oh""''''''do.tollClr'MlfIC>Ontr_ •• ~noOlÁ'1Ooncw~doMllnldplo..IIO~: 

""'./!If!ljtdU"'ip9Ybr 

~UNICípIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO P.-4N.4Ki 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N' 025/2021 

o Prefeito do Municipio de Marechal Cândido Rondan. Estado do Poranó. no uso 
de suas olribuições legais e considerando o Tesle Selelivo 06/2019. O Edital de Abertura de Teste 
Seletivo n' 01.06/2019. o Edilal de ReslAlodo Final n' 09.06/2019 e o Decrelo n' 198/2019. que 
homologa o resultada final. 

RESOLVE 

t - CONVOCAR o candidato abaixo. aprovado no relerida Test. Seletivo. pela 
ordem de classificoçõo final. para que corrooreco na Departamenlo de Recursos Humanos. da 
Secrelario Municipal de Adminislraçãa. no Rua Espirilo Sonlo n' 777. paro preencblmento de 
vagas, conlorme Previslo no Edilal, no dia 15 de março de 2021, no hor6rio normal de expediente: 

> PROFESSOR SUBSTITUTO DOS ANOS INICIAIS 00 ENSINO FUNDAMENTAL 
FERNANDA ESlER JOHANN BOURSCHEIDT 

11 - DETERMINAR que a candidalo convocado apresente a documentação 
abaixo, acompanhada dos originais para conferência, quando couber: 

01 lato 3,4: (atual) 
• cóplo da Cédula de Identidade: 

cõoo do CPF: 
cóp;a do Certmeodo Molar (quando couber): 
cópia do PIS/PAlEP: 
cópia da Cortero de Trobo~ - CTPl: 
cópia oo comprovante da tipogem songuineo: 
cópia do comprovante de endereço: 
cópia do titulo de eleitor e certidOo de qulfaçOO eleiloral: 
cópia do Registro Civl(casamento ou noscmento): 

• cópia do Registro Civi e CPF (I'hos menores): 
cópia do Corrôo de Vacino (filhos menores de 07 anos): 
cópia da documentoçOo de FreQuêncio Escolar (Iítlos até 14 ano,); 

• cópia do documento que comptove a conclvsõo da escoloridode exigido poro o cargo; 
atestado de sanidade físico e mental, emitido por profissional da órea médico; 

• Decioraçoo de Bens e rendos atualizado (Lei Federal 8.429(92); 
Declaração de nõo ocumu/oçào de cargo púbko. Coso acumule cecoroçõo do órg60 
empregodorconslondo cargo ocupado, cargo horário, hotório de trabalho e remuneroçõo; 
Certfdào negativa de antecedentes cfi'ninois do Justiço Fedeml do PR a ser emitido no endereço 
eletrônico: (lllli.1;j1wwwZ "14 jU$ brllrf41p(Qçes,tQs/certidQQ/index.QhpJ; 
CertidOO negativo de onlecedentes crimi'lols do Poício Federal o sererritida no endereço eletrónico: 
Ihllos'lIseNk:m doI QOV bf/gr!ecedenles·C!jmiooiMeertidool; 
Apresentar Ql/OlificoçOo codostrol do eSOcial, O ser reafZodo no seguinte endereço eletr6nico: 
httD:/ICQQsv!lgcadostro/ joss Q9V Qr/EsocioltoQQestinçJeK xhlm! 

• documentos complementares. inerentes 00 cargo. conforme exigido no edito'. 

111- COMUNICAR que o nôo comporecimenlo no prazo previslo Implicaró na perda 
do lugar, facultado a aprovado solicitar o desocomento poro O final da lista classiflcalótia, sem 
Que caiba à Administração qualQue, obligoloriedade de aproveilamenlo da candidato olé o 
té,mino da validade do teste selelivo. 

2021. 
Município de Marechal Cândido Rondon, Estad~ná em pe m~rço de 

/ I &/7 
MARCIO ANOREI RAUBER 

Prefeito 

EXTRATO PARA PUBLlC"ÇÃO 

PORTARIA n' 25012021, DE 08 DE MARÇO DE 2021 
CONTRATA. em regime especial. por prazo determinado. após recnrccõo de Processo de 
Simplificado - PSS. paro atender 00 soprmento imediato ao cargo de Professor Substituto dos 
Iniciais do Ensino Fundamentol. a candidato abaixo especificado: 
NOME CPF RG HORAS SEMANAIS 
BRUNA NAIANE DE LIMA MACa 079.413.789-06 10.383.297-7 20 HORAS 

PORTARI" n' 25112021, DE 08 DE MARÇO DE 2021. 
COMUNIC", que o conoooto DAIANE THA~ LUDVIG. convocado pelo Edilol de Convc"-,,,-nn 

de 24 de teverero de 2021. poro contratação em regime especial. por prazo delemninclill. 
de Processo de SeleçOo Simplificodo - PSS, poro o cerco de PROFESSOR SUBSTITUTO 

INICV\IS DO ENS'NO FUNDAMENTAl. NÃO COMPARECEU dentro do prazo .,liplAodo pelo Edito'. 

n' 252/2021, DE 08 DE M"RÇO DE 2021. 
que a candidato THAlS CAROUNE .SCHMIDT. convocado pelo Edilal de Convococôol •• ' 

de l l de fevereiro de 2021. poro preenchimento de vogo visando o 
- órec de Educação InfontiJ e Ensino Fundamental. séries Iniciais. COMP)\RE':EU 

pelo editei, porém foi OESABIUTADA pelo 000 entrega do totalidade dos 
e por nOo atender o Item 2.6, do Edital n° 01.08/2019, ou seja. pela 000 assinatura do 

corrororraao de 85f6g10. 

de Marechal Côndldo eooocn. Estado do Poranô, em 08 de março de 2021. 

ESTAD() D() PARA'''-; 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N'02612021 

O Preteito do Municipio de Marechal COndido Rondon, Eslada do Paraná. no 
suas atribuições legais e considerando o Teste Seletivo 06/2020, o êoltcl de Abertura de 

n' 01.06/2020, o Edital de Resuttado Finol n' 07.06/2(120 e o Decreto n' 042/202t, 
o resultado final. 

RESOLVE 

t - CONVOCAR a candidato abaixo, aprovada no referido T.lte 5,totlvo. 
de classificaçOo final. poro Que compareço no Departomento de Recursos Humanos. 

Municipal de Adminisfroçõo, no Rua Espírito Santo nO 777. para preenchimento 
conforme Previsto no Edital. no dia 15 de março de 2021. no hQ(âr~ normal de eX!ledien,e:!I 

> PSICÓLOGO 
FRANCIElE ENGELMANN 

11 - DETERMINAR que a candldata convocada apresente I documentaçio 
pcomp;.nhada dos originais para conferência: 

01 foto 3,4; (atuo') 
cÓpia da Cédufo de Identidade; 
cópia do CPF; 
cópia do Certificado Mj~tor {quando couber}; 
cópia do Ptl/PASEP; 
cópia da Carteira de Trabalho - CTPS; 
cópia do comprovante do tipagem sanguíneo; 
cópia do comprovante de endereço: 
c6p1a do mula de eleitor: 
certidào de qultoçôo eleitoral: 
cópia do Regisfro Civi {casamento ou nascimento}: 
cópia do Registro CivH e CPF {filhos menores}; 
cópia do CPF dos dependentes declarados no Imposto de Rendo; 

• cópia do Carlõo de Voem {filhos menores de 07 anos}; 
cópia do documentaçôo de Frequéncio Escolar (filhos até' 4 anos); 

• cópia do documento oue comprove o conckrsõo do escolaridade exigIdo poro o 
• cópia do Registro no Conselho de Classe e Cerlidóo de regularidade no respectivo 

atestado de sanidade física e mental. emitida por profissional do área médico: 
• Declaração de Bens e rendas atualizoda (lei Federal B.429/92J: 

Declaração de nõo ocomcccõc de cargo público. Coso acumule declaração do 
empregador constando cargo ocupado. cargo horário. horório de trobalho e remuoeroçõo. 
Certidôo negativa de antecedentes criminais da Justiça Federol do PR o ser emitido 
endereço eletrônico: (httP'''www'ltrt4itlstK/td4IOCQÇessos/cedjdQQ!jociexol1o/: 
Certidóo negativo de antecedentes criminais da PolíCia Federal o ser emitido no 
elelr6nica: (hllm:lIservicos dor oov brlante~rimjQQis{certidapl; 
Apresentar qualificação cadastral do eSociaL a ser realizodo no segunte endereço 
Nt.QJ1.consuHacodo$frQ/ iass QOV brlE$Ocja/lpagesljodex xhlm! 
documentos complementares. inerentes 00 cargo, confOtTne exigido no edita/. 

111 - COMUNICAR que o nõo comparecimento no prazo previsto impficoró no 
lugar. facultado o cprovodo solicitar o deslocamento poro O final do lista Classlf,:al,~o, 
caibo à Administroçõo qualquer obrigoloriedade de cproveltornento da candidato 

da volldode da Teste Seletivo. 

Municlpio de MareChal Càndido Rondon, ESla~m b;ço 

MARCIO "NDR~I RIIUBER 
Prefeito 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná[ "--~-~I\-I'--ASSJl-.-' -'j 

u 
MUNICÍPIO DE MERCEDES - STADO DO PARANÁ 

RETIFICAÇÃO DE ORTARIA 
PORTARIA N° 1 1/2021 

o Município de Mercedes, Estado do Paraná, tor a pública a seguinte retificação, relativa 
a Portaria n" 191/2021, de 05 de março de 2021 : 

1. Em virtude da verificação de equívo o na enunciação do vencedor de lote 
constante do Art. lOdo documento supra me cionado, toma-se pública a seguinte 
retificação: 

Onde lê-se: 
ITEM 06 
Adjudicatário: Irmãos Esser Comércio de Alime tos Ltda ME 
Valor proposto: R$ 4.499,80 (quatro mil, quatro entos e noventa e nove reais e oitenta 
centavos) 

Leia-se: 
ITEM 06 
Adjudicatário: Marluci Weiss - EPP 
Valor proposto: R$ 4.499,80 (quatro mil, quatr centos e noventa e nove reais e oitenta 
centavos) 
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DIARI 

o Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna pública a seg 
de março de 2021 : 

retificação, relativa a Portaria nO 191/2021, de 

1. Em virtude da verificação de equívoco na enunciação d vencedor de lote constante do Art. 1 ° do docurnentoll 
supra mencionado, torna-se pública a seguinte retificação: 

"-Onde lê-se: 
ITEM 06 
Adjudicatário: Irmãos Esser Comércio de Alimentos Ltda ME 
Valor proposto: R$ 4.499,80 (quatro mil, quatrocentos e noventa e reais e oitenta centavos) 

Leia-se: 
ITEM 06 
Adjudicatário: Marluci Weiss - EPP 
Valor proposto: R$ 4.499,80 (quatro mil, quatrocentos e noventa e reais e oitenta centavos) 

Município de Mercedes - PR, 09 e março de 2021 

1 

PORTARIA N.o 193/2021. 
DATA: 09 DE MARÇO DE 2021. 

o Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, n uso de suas atribuições legais, na forma do disoostoll 
no art. 71, 11, "a" da Lei Orgânica do Município e, tendo em vista o osto no § 2° do art. 9° da Lei Ordinária n.? 805, 
11 de dezembro de 2021, devidamente regulamentado pelo n.? 051, de 08 de março de 2021, 

proporcional redução de vencimentos, Considerando o requerimento de redução de carga 
formulado pela servidora Lillian Nunes Loffy, objeto do Processo n.? 

Considerando que, conforme informação da Secretaria Saúde, a almejada redução da carga horária não 
implicará prejuízo aos serviços prestado à sociedade, tampouco a ecessidade de admissão de novos servidores, ou 
remuneração de horas extras, 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado 
Tempo. 

O Municfpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste n"","mFmrn desde que visualizado através do site: 

servidora pública Lillian Nunes Loffy, titular do cargo 
), com a proporcional redução dos vencimentos. 

Art. 1° DEFERIR a redução da carga horária de trabalho 
de provimento efetivo de Nutricionista, em 50% (cinquenta por 

Art. 2° A carga horária reduzida poderá ser revertida, a q 
acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da administra 

uer tempo, de ofício ou a pedido da servidora, d 
pública municipal. 

Página 1 ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de 


