
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Ofício n.? 001/2021 

Mercedes-PR, 05 de abril de 2021 

Excelentíssimo Prefeito, 

Cordialmente cumprimentando-o, venho através do presente solicitar a 
revogação do Pregão, forma eletrônica, n.? 24/2021, que tem por objeto a aquisição 
de equipamento rodoviário, tipo escavadeira hidráulica de esteiras, nova, para 
atendimento da demanda de trabalho inerente à Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Meio Ambiente do Município de Mercedes. 

O motivo para tanto, esclareço, é a constatação da necessidade da realização 
de avaliação mais acurada acerca da especificação técnica mínima do equipamento 
a ser adquirido. 

Desde a publicação do aviso de licitação, destacamos, já houveram 02 (duas) 
impugnações ao instrumento convocatório e 02 (duas) retificações do mesmo. 

Em que pese as respostas ofertadas às impugnações, bem como, as 
modificações introduzidas pelas retificações realizadas, urge reconhecer que a 
especificação técnica do objeto necessita ser melhor avaliada, o que se pretende a 
fim de resguardar o interesse público (com a aquisição de equipamento que 
realmente venha atender a contento a demanda existente), bem como, garantir a 
legalidade do procedimento (mediante a exclusão de eventuais 
especificações/cláusulas indevidamente restritivas). 

Respeitosamente, 

Exmo. Sr. 
Laerton Weber 
Prefeito 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
Mercedes - PR 
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Município de Mercedes 
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PARECER JURíDICO 

RELATÓRIO 

Trata-se o expediente de análise da possível revogação do procedimento 
licitatório na modalidade Pregão, forma eletrônica, n.? 24/2021, que tem por objeto a 
aquisição de equipamento rodoviário, tipo escavadeira hidráulica de esteiras, nova, 
para atendimento da demanda de trabalho inerente à Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente do Município de Mercedes, realizada em face de 
solicitação da Secretaria interessada na aquisição, que noticia a necessidade de 
análise mais acurada da especificação técnica .. 

Estudada a matéria, passo a opinar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Destaca-se, inicialmente, que o procedimento licitatório em tela tem por objeto 
a aquisição de equipamento rodoviário, tipo escavadeira hidráulica de esteiras, nova, 
para atendimento da demanda de trabalho inerente à Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente do Município de Mercedes. 

o procedimento foi regularmente deflagrado, tendo ocorrido a publicação nos 
meios necessários, estando a sessão de abertura e julgamento de propostas 
designada para 13/04/2021 (pós retificação do instrumento convocatório). 

Ocorre, pois, que por meio do Ofício n.? 001/2021, a Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente, interessada na aquisição, informou a necessidade de se 
promover uma maior análise da especificação técnica do objeto, de forma a garantir 
a plena satisfação do interesse público, bem como, não se incorrer em eventual 
ilegalidade decorrente da previsão de especificação/cláusula indevidamente 
restritiva da competitividade. 

Informa a Secretaria, destaca-se, que já houve o registro de 02 (duas) 
impugnações, bem como, que se procedeu a 02 (duas) retificações do instrumento 
convocatório. 

A situação, ao menos a principio e em tese, enquadra-se na hipótese 
autorizadora de revogação do certame licitatório, prescrita no caput do art. 49 da Lei 
n.? 8.666/93. In verbis: 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento 
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-Ia por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
GRIFEI. 

Ora, a necessidade da realização de uma análise mais detida da 
especificação técnica mínima do objeto do certame revela-se fato superveniente 
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devidamente comprovado, eis que verificada após a deflagração do certame, por 
meio de solicitação expressa da Secretaria interessada na aquisição. 

o interesse público, por sua vez, decorre da potencial aqursiçao de 
equipamento que, devido as especificações técnicas mínimas exigidas, não venha a 
atender a contento a demanda que justificou a deflagração do certame. 

Ora, se a Secretaria interessada na aquisição do objeto solicita a revogação 
do certame, alegando necessidade de análise mais aprofundada da especificação 
técnica lançada, de se reputar que ajustes necessitam ser realizados, pena da 
concretização de uma potencial aquisição desastrosa. 

Reputo, neste sentido, que o fato invocado pela Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente é pertinente e suficiente para embasar a revogação do 

.----. procedimento licitatório. 

Quanto a garantia da ampla defesa e do contraditório, tal como previsto no § 
3° do art. 49 da Lei n.? 8.666/93, entendo não ser cabível no caso em apreço, haja 
vista se tratar de licitação que se encontra na fase de publicação, estando a sessão 
de abertura e julgamento designada para data futura, qual seja, 13/04/2021. Logo, 
não tendo ocorrido a sessão, não há como se identificar os possíveis interessados 
que poderiam, em tese, exercer, de modo prévio, o direito a ampla defesa e ao 
contraditório. 

A propósito, convém destacar o seguinte julgado do Superior Tribunal de 
Justiça, em que se entendeu que mesmo o vencedor do certame, antes da 
assinatura do respectivo contrato, teria mera expectativa de direito, não havendo 
que se falar na aplicação do citado § 3° do art. 49 da Lei n.? 8.666/93. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. OFENSA 
AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO 
DO CERTAME. POSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. 
INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO. 
REVISÃO DO JULGADO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE. 
NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. 
SÚMULA 7/ST J. 
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do 
CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a 
lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi 
apresentado. 2. "O procedimento licitatório pode ser revogado após a 
homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do 
interesse público. O vencedor do processo licitatório não é titular de 
nenhum direito antes da assinatura do contrato. Tem mera 
expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao 
contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3° do artigo 49 da Lei 
n? 8.666/93" (RMS 30.481/RJ, ReI. Ministra Eliana Calmon, Segunda 
Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009). 
3. No mais, o Tribunal de origem, com base no contexto fático 
probatório dos autos, concluiu que ficou configurado o interesse 
público na revogação do certame em comento, ao considerar a 
necessidade de se garantir tratamento isonômico às partes, 
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facultando aos licitantes a apresentação de novas propostas. É 
inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, 
pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para 
afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 
Aplica-se o óbice da Súmula 7 1ST J. 4. Recurso Especial 
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 
(REsp 1731246/SE, ReI. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/11/2018) 

Consigno, por fim, que ao desfazimento deverá ser dada a mesma 
publicidade do ato de deflagração do certame. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, manifesta-se a Procuradoria Jurídica pela possibilidade da 
revogação do procedimento licitatório na modalidade Pregão, forma eletrônica, n.? 
24/2021, na forma do art. art. 49, caput, da Lei n.? 8.666/93, em razão da 
constatação, superveniente, da necessidade de avaliação mais aprofundada da 
especificação técnica do objeto. 

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

Mercedes, 05 de abril de 2021 

Geovam P eira de Mello 
PROCURAD R JURíDICO 

OAB/PR 52531 

DECISÃO 

I. Com base no parecer jurídico exarado, o qual HOMOLOGO e, adotando sua 
fundamentação como razão de decidir, revogo o Pregão Eletrônico n.? 
24/2021, na forma do art. 49, caput, da Lei n.? 8.666/93, em face da 
constatação, superveniente, da necessidade de avaliação mais aprofundada 
da especificação técnica do objeto. 

11. Publique-se o respectivo aviso! 
111. Em tempo oportuno, definida a especificação técnica do objeto, deflagre-s 

novo certame! 

Mercedes-PR, 05 de abril de 2021 .c.:': 
Laerton Weber 

PREFEITO 
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MUNICÍPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.o 24/2021 
ORIGEM: Gabinete do Prefeito do Município de Mercedes. 
CERTAME: Pregão Eletrônico n." 24/2021. 
ASSUNTO: Revogação do Pregão Eletrônico n.? 24/2021. 
DECISÃO: I. Com base no parecer jurídico exarado, o qual HOMOLOGO e, adotando 
sua fundamentação como razão de decidir, revogo o Pregão Eletrônico n.? 2412021, na 
forma do art. 49, caput, da Lei n." 8.666/93, em face da constatação, superveniente, da 
necessidade de avaliação mais aprofundada da especificação técnica do objeto. lI. 
Publique-se o respectivo aviso! III. Em tempo oportuno, definida a especificação técnica 
do objeto, deflagre-se novo certame! 
Obs.: Os autos do procedimento, assim como a íntegra da decisão e do parecer jurídico, 
permanecem com vistas aos interessados, podendo serem analisados junto a sede 
administrativa do Município de Mercedes, no horário de expediente, das 08:00 h às 12:00 
h e das 13:30 h às 17:30 h. 

Mercedes-PR, 05 de abril de 202( 
Laerton Weber 
PREFEITO 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.o 37/2021 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.O 37/2021 

Contratante: Município de Mercedes 

Contratado: Dife Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ sob n", 10.566.711/0001-81 

Objeto: Aquisição, em caráter de urgência/emergência, de medicamentos injetáveis para utilização na 
unidades de saúde do Município de Mercedes. 

Valor: R$ 3.952,95 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) 

Amparo Legal: Artigo 24, inciso 11 e IV, da Lei n.? 8.666/93, combinado com o art. 1°, 11, "a", 
do Decreto Federal n? 9.412/2018. 

Mercedes - PR, 05 de abril de 2021. 

Laerton Weber 
PREFEITO 

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.o 24/2021 

MUNICiplO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.O 24/2021 

ORIGEM: Gabinete do Prefeito do Município de Mercedes. 
CERTAME: Pregão Eletrônico n.? 24/2021. 
ASSUNTO: Revogação do Pregão Eletrônico n.? 24/2021. 
DECISÃO: I. Com base no parecer jurídico exarado, o qual HOMOLOGO e, adotando sua fundamentação como raz o 
de decidir, revogo o Pregão Eletrônico n." 24/2021, na forma do art. 49, caput, da Lei n." 8.666/93, em face a 
constatação, superveniente, da necessidade de avaliação mais aprofundada da especificação técnica do objeto. 11. 
Publique-se o respectivo aviso! 111. Em tempo oportuno, definida a especificação técnica do objeto, deflagre-se n vo 
certame! 
Obs.: Os autos do procedimento, assim como a íntegra da decisão e do parecer jurídico, permanecem com vistas os 
interessados, podendo serem analisados junto a sede administrativa do Município de Mercedes, no horário de 
expediente, das 08:00 h às 12:00 h e das 13:30 h às 17:30 h. 

Mercedes-PR, 05 de abril de 2021. 

Leerton Weber 
PREFEITO 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP·Brasll e Protocolado com Carimbo de 
Tempo. 

O Municlpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: 
www.mercedes.pr.gov.br 
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ComiNtoo 1M l..kitaç6es. uar.do no proc:edimenlO d. Oilfl"'nsa n' 02412021. pai' • c"ntrlta~io d • 
• 1fV1ç0. d. lnIn.po'" •• colar pltl aluna. dI redl munk:ip.l ••••.• du.l, lomil P\)bIIco. IHIS.m. 
•• llI'IcaçAod4Jul~~llvadtDlopan&ld.licItaçi(o.n.lonna •• gulnlt: 

OBJETO: Conlt.taçlo d ••• .vIço. d. ttlnlpo" ••• coll1 p •••• Iun". d ••• dI municipal. 
ntadu.l. O strviço d.n.t\ •• ' 'JlCI.IWdo COnforml O1.dicpdo no T.rmo d. R.ferend •• 00 TI.mo Contratua!, 
anua .01 MllOl dlat. proc ••• o. O prlZO d. uec:uçJoo do contraiO le,l d. (I (UII) mil ••. O pagamento 
sarolo ,..lIIilado .0 f~ d. c..d. "I". conforma l~tI:UÇlO. O valor total maxlmo daste procUlO sen da 
RS1U.155.2SIC.nlo.vlnl •••• I.mll,cento.clnqu.nta.clnco' ••• I •• vlnl •• CIncocentavo.). 
Este ob)tlo Slfll lOfTIKido pelas Impruas: 

VlAçAo SAHOER LTDA.lnscnta 110 CNPJ sob n' &4.800.8SJ1OOOtoOa. e5labeiaetd. na Rua cear6. 
n' 1133. Canl1o. Municlpio d. M ••.• chlll Clndido Rondon. ESlado do Pltln'. 10 valor d. R$5'.048.15 
(Clnqu.nt •••• llmll.qulflnl •• ol!olll.I ••• 'IInll.clncoc.nl.vol). 

JUCA TUR TRANSPORTES EIRELI. inseriu no CNPJ sob n· 23.96O.959JQOO\-74. IStab"ecid. n. 
Rue Atth •.• Blmltde., n' 621, Dlolmo de Porto Mandu. M •.•.• idplo d. ", •• acha! Clndldo Rondon. E,I~do do 
ParilMo.lovalotdeRU5.00l •• 0(Tr!nta.clnçomll ••• I •••• I •• qu".nt.oc.nllvo·l: 

LEO+flMAR W.AHLIIRINCK '0l48317"'. inlcriuo no CNPJ sob n· 27.215.82510001-80. 
• Stabtlle>d' n. RIU. lnd.pand6nciI. n' 551S. lol,~n1o R.1idencIaI Viloria. MUI"IIClpio de Marechal 
Caod>do Rondon. Estado do p,ranft. 10 valor d. RUS.IOO,OO !Trinta. cinco mY • c.m ••••• j. 

FUNOAMENTO lEGAL: Contralaçkl r •• paidalM no AtIigo 24. 1nc5o IV. d. L" d. LIdlaç6t •• 
eonl1atOI n' 8.666193. d. 21-06-93. conforma dlviliam,ntl jUltificado no proc •• se 5ciuul.lfio. Gabinetl do 
Pref.~o, em 05 lieabril de 2021. ( •.•. ) MarcioAndrei Rauber- PREFEITO 

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N' 4712021 
PROCESSO: OrSptf1U n'02212021 
OBJETO: Aq"oç;\o 1M pa'lIlndlvldulol par •••••••••• ~ rede ITIlmldl)ll da •••• 100. 
ESP'::CfE:Fomer:*nenlo 
CONTRATANTE: Município di Ma •••••• '" Cindodo Rondoo -PR 
CONTRATADO: Grâllc. R. C. Wi!l. ME 
CNPJ 00 CONTRATADO: 02.058.90510001-48 
PRAZO DE VIGlôNC!A.; 90 (novent.) dias 
VALOR 00 CONTRATO: RS2 9.0.00 (Dois ITI~. novteanlOS e qtliiI1entl 11M) 
FORMA DE PAGAMENTO: COnlonnl contrato 
FUNOAMENTO LEGAl: Att. 81. P ••.• gnofo Único. da Lei d. Ucilaç6t •• C~ n' 8.66611993 
DATA E ASSINATURAS: M,rechal C.Iordido Rondon.pR, em 26 de março 1M 2021 - MascloAndrtlR,ubar, 
Prefeito. Grftflca R C. W,"· ME. Tlllemunl\a.l: F,matldo Olnõll Henz VoIpllo. SICf""'>o J.4l1f1icoplf ee 
Educaçlo. Cuar LuLl! Gahrino. Fiscal de Conlrato - SMEO. 

• OOC\;mento..,lnl.grldi,ponlvllno ••• d.reço:h!lpS·/IÇ.'.j'Mt.nOVq606IMISbt83bs! 
ou .traves do I~" _.m<:r.pr.gov.txlfllCltaç6asIf5lI"lllÇosHConstAll LICt~s 

~ 
~ 

MUNlçf~IQ DE MARECHAL CÂNDIDO RONOON 
ESTADO DO PARANÁ 

TESTE SELETIVO N' 0312021 
EOITAL DE TESTE SELETIVO U' 02.0312021 

EOITAL oe HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRlcOeS 

O PREFEITO DE MARECHAL C.A.NOIOO RONDON. ESTADO DO PARANA, St. MARCIO 
ANDREI RAUBER NO USO DE SUAS ATRIBUIÇCES LEGAIS. EM CUMPRIMENTO AO 
ARTIGO 37 DACONSTlTUIÇ,6,O FEDERAL EARTlGO 13. § 1° DA LEI FEDERAL 8.666111193. 
AINDA. EM ATENÇÁO A LEI FEDERAL N- 11.786. DE 25 DE SETEMBRO DE 2008; EU 
CONFORMIDI\DE COM AS LEIS MUNICIPAIS N" ".511, DE 1i DE DEZEMBRO DE. 2012: LEI 
4.521 DE 07 DE ft'VEREIRO DE 2013: CO •• 1 O DECRETO N" 08912021. DE 11 DE MARÇO DE 
2021. E SUPERVISIONADO PELA COMISsAO ORGANIZADORA DO TESTE SELETNO, 
CONSTI1UloA PELA PORTARIA N° 27212021. DE 11 DE MARÇO DE 2021. PUBLlCADAS EM 
ÚRGÂO OfiCIAL DE IMPRENSA NA DATA DE 12 DE MARÇO DE 2021. EM ATENDIMENTO 
AOS PRINCIPIOS NORTEAOORES DA ADMlNlSTRAçAo PÚBLICA. EM ESPECIAL OS DA 
PUBLICIDADE. IMPESSOAlIOADE. MORALlDADE E EFICI~NCIA. CONSIDERANDO A 
NECESSIDADE DE ESTABELECER CRIT~RIOS OBJETIVOS PARA SElECAO DE 
ESTAGIÁRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇAO DIRETA E INDIRETA 00 MUNIClplO DE 
MARECHAl CÂNDIDO RONDON. 

TORNA PÚSL.ICO 
- A HOMOlOGAÇAo dai in5Clio;Ocl' dos aodidat05 .0 PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO para preenchimento de vag •• , Cadaslro R ••• rva d. ESTAGIÁRIO, nos lerrTlOl 
da IegislaçJo perlinento lIt das norm.ôIS es.labelecidas neste Edl~1. conforme seOU': 

•.. E_~C~~_~CONCELOS D~ __ .~3.597.772.1 j25/OAI1Q81 ' 
ESTEVAOANTONIO PORTELA 12814.225·B 'I04J0.411994 

riE~~'"õA'RAuÚNONõGUEIRA--_--=t~~ __ ~~~~_J 
~NE $CHAFER 8LOEMER '4.765.121·2 ;101051197" . 
JANETE w.CHAOO-ÃNôRzEJEWSKl-- - -" -S.S7g.g·S6-·3-W.õil"Q75 -- ~ 

'JANICEKOCHDE FRmAS' --- ~:9Õ6.4-- "091041197& 

fKAÃlNÃSILVA DA PÃi - . . ! 10.246.844-9 
~A!SABEGG-- !12.419.186-$ 

~~-~NORAK .== =-===-~3.ã02.52.4.1 
11IEGE TATIANE CARVALHO 113.343.248-5 
UÜÃNREGINACONRAT 110.035.81()'7 

112.582.718-7 04Kl4Jl0Q6 ==== __ .. ~1~.2~.a4~~t~~~_ • 
MARLENE DE aUAORAMAR.TlNS 4.992.388-0 ,21/0411971 
~ÜS-~~~lEN -- ---- :10.677.527-0 ~02.()6f1~~ 

l~E~~~~PARE~AALL~ l't.oog.522-8 :14}()"'10.1} __ ~ 

~l~~~I~.~~~~~~~~ __ .. _ ..•... _ •. _ t4.08M7~~ ...•. J~.1~~ .•• _1 

~~~~~ffi~~:~StLVA------:~~~;:~ _. ~~:~:--_ i 

11 _ Os candidatos que nêc tiveram a Inscriçlo homologada devern procufll I Soctelltrilo 
Municipal de Educaçtoo para regularizar. Iltuaç4o, munidos do comprovante de inscriçêo. 
impr,t.riv.lmente no di. 07 d •• bril d. 2021, no hQrarlo de expediente d. PrefeitlJf1 
Munieipll,dn8his l1h45min lIt das 13hI5minâ·11h . 

111 " Os candidalOl5 QUe tiveram suas inscr~, homologadas. oeverao enttegar a ~ do 
HiSt6rlco Académk:olEsoolar 00 equiparado. COIflI)rO'lante ela i1scrlc3o e comprovante de 
entrega da UtuJos-AAaxo I do Edila! 01.0312018. 

N _ o candldalo deY8f~ apr"ent.r • documenllçlo no perlodo de 121O<41201i • 18J04f201U. 
dll5 08h's lIh -i5m:n fi d •• 13h 15min ti t7h (~rio de Braslli;t). na Secretaria Municipal de 
Educaçto. jlAlIO a Prafailura Municipal. 

V-EateEdilalentraemv!gornBdaladeeuapublicaçllo. 

~

. piO de Marecl\al Cândido Roodon, Estado do Paraná, em 05 de abril d. 2021. 

~\).e..,.". 
REI RAU ER ALAERCIO VIANIE PINATI 

Prefeito Pluidenlo da ComiSIl~O Organlzadofa 

Editais .EIJ 
MUNtC PIO OE IoIERCEOU _ElTADO DO PARAH 

~~~s:.oo:i~~=:'C~:.::o~TO~:. 

~7.·sr'7:S==~:~·Ef=:~~~=:+'!:~ 
~2.!'~~:OIO .• ttnOoom .••••• ~:.:=~""I'SS_"_ODectllD~ ft'lm.dett 

I.CfloNOCAAiI~~.daslifQda,~o~.~alUprt'tll9ildoPSS.lbertopektE~iIaI 
002l2020.~pebo.aM>n·.0T1I2020.I.....__ ••• ~....-""" ••••••• _a~.o.ito'Ru. 
0'_0 Cn>l, ~'. 555. "" eItIod.". U •• tldH. El~odo p., ••• ,. impr.lIrMIrn_. no ptrlodad. tIII04I21l1 • tllW2t21. 
~=.ct,!,'!.':.'~~=,:,::.!:J:30ft"I1:3OIIMperlodompe~.rrvoDJik 
CARGO' Ttc"ro U! [,\"FU\loI.Ç[M 

I II 
L II 

!~~~~~:~~=~~7_'~DlpttlomttllO"PtuO 

2.1C6duI\I1It~; 
22CPf.m';IlJIÇ.Ioo'evu!irperilttll.RKlilltftderll 
2.3~ ••. ollt •• ~doP\SlPASF.P: 
HC1PS; 
25T;toJoo.EItttortcomprov"""''''~d"tlüIweltlçloo; 
2.6CIfIl~d.R"""'la: 
2.7CortiIUoIltH.ldmMk>doIfIhoo •..••••• altl._ 
2.8A1 •• lMIodoonltudtnlnai1oNII; 
2.9Cond.IoodoN_"'IG'CuarMnk>ouC..tdIodoOaA(do,*,~quandofot._d.YOivo(I}); 

~EE:=1~:=od:!(==:~ptk>MEC'~'~'U~'dIIn 
2.12D.dlfl;lo<illlic>lC(mulodICll"V<l.eomfi"m.o,~{ •••.• origiIaIIomIcIdoPilk>DlPI'III11.ntodlP'S\ioall. 
ItrTnoSdoIl1t.37dl~~Ftdt"": 
2.13t.m."",l>.4.'_: 
2.f.o.dir~<ilbtrI( •••• """"",lotntcif.IpeioDlpar\WMnIG"'P~ 
2.15lIolldoMtdlcellHlldopotrMdlcodot.lIIfto4.dtdIf"'quoo~poIlUfconclç6udtuorc. ••• ""-AçóII 
<M9'>to..,l! •••.•••.••.•••. 
!U~~E~~!_CP=~noP'.nhadoimpkotl •••.• ....:.rdtlo.ok>m.!QI •.• 

Mlf«dtl.PN~':!r~"'2Q21. 

PIIESIOENTl: 
CO"ISs.\O ESI'fCW,DE "1I~'50 SElETIYO S"l'UflCADO 

SÚMULA DE PEDIDO DE 
LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLlFICADA 
Mário Stein torna público que irá requerer a o 

IAT a Licença Ambiental Simplificada para atividad e 
de seleção e embalagem de ovos, a ser implantad a 
no lote rural n° 14, quadra n° 01, Vila Rural Comp - 
nheiros da Terra, distrito de Sub Sede, municfpio de 
Santa Helena, Estado do Paraná. 

• t:DITId. Df COHYOCAçAo 
ASSEMal..!L\ GERAl OROiNÁIUA 

o Pmldente da Assodaçio ComercIII e E~ de Harl!d\a( c3nd1do Randon 
(Acimacar), no tJ50 das,lItrlbu1ç6es .15 que tIe coniere o EstaIlJtO SodII da 
~SOdaçIo, lXlOforme ~ 18" e ArtIgo 230, CONVOCA seus asmados para a • 
~ Gani Ordinkilt (AGO), • rMUzar- •• no dlI 15 de .bril de 
1021., quintlt-r.in, •• llh3O, O)m li seguinm pauta: 

.) Votaçio pill"1I'eIegef li DIretoria Executiva e o Cr:InseIlQ RsclII - Gedo 
2021/2022, li reeeer-se I!m $lia sede, localizada 8 A.v. Rio Grande do Sui, 
",o 2700, Lote.amento AcimKat, Hafechai C&ndldo' P.ondon - ParaM, no 
períbdo dM • hor •••• 11M!, mediante escnJti"IIo secreto; . 

b) Ap6c a contagtm dos V(!C05 ptII CoIMsIo Eleitoral. em sequênda, a jlirtir 
des 18ttJQ, serj realizadl.loPiaentJÇlo·cb PMtcerOo ConseIIo Fiscal' 
referente M CCItÜS di! GestJo 2019{2D21 e a solenidade: de posse da 
0II"et0M fxeruII:Iv. e do conselho Flsc:al- Ge:stIo 2021/2022. 

Convoaom'M per"' IrQgrllr a Comk$lo Eleitoral, 01 NgUinteS assodados 'cki 
~r: . 

1. Prn praidir" ComiAio fleitlnl: a.foel AIeundre Sdvoder 
2. Pllra 1.0 MeWrio: lucas WiIRan Pinto . 
l. per. 2,o'Mesário: Harrl ReinoIdo R.0HIer 

A Ass.emblell Glltraol OrdlnirIJ realiu".-.i 0f)rTI obseNlnda áos protocolos de ~·-""",p··-"""'''''''':2:r . ~.~~--j)E' 
~ . 
ql.~()AIt ,,()n:gbtrocWdIIiPM~,. __ d06an6r1M"lJ6.~ 
,.__ .• d:> a:w--. ~ ~ «Dnr_ n (~. ~ rwu M"Ile6d:> ••••••• .,. 
~. ." 
Q1\Eirr~CO'IIOIrf.Nr.11do~$oOoo!.~~~tIfrl~. 
_IQ\l,OIAwJf*IOI/. •. 

. ® t4.5131".}720 ® _.admK~.~.bt' @.admIcai @Aclrrl« ••.. ...a. 
1w .•••••••••• do5ul,llOO· .••••••• _oJdn\IICN·(UISMO-OOO·rw.dloICItdido....,_·,.,....· ••.•• 

MUNICíPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDOM 
F.$U,IIO CIO, •••••••• 1 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" <1812021 
PREGÃO ElETRONICO N' lJ5f2020 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL C.1.NDIDO RONOON _ PR 
FORNECEDOR: R&F SOlUCOES EMPRESARIAIS L TOA 
CNPJ:35.3\4.1711OOO1·70 ~~~:i~:E::~ !er:~:::~~:: lMIVJIençAo da$ qu~. UpoRvas ee escolas ~uM )ais. 

~~~~:~~I;n~:·~t~~~(=~~~~~:~=~~I~~~~)~Es~e.lall 
VALiDADE: 0510212022 
LOCAlJOATA: Marodlal Cândido Rondon, 08J02f2021. 

- Oowmento na kttegr. dispcnlvel no endereço: h!!ps1/t.atende n!llp606b3s!9387cd 
ouatJa •.••• sdosi!':~flLldlaÇ(lesffSer.iços.ffCon$Ullalicífaç6e1 


