
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

AT A DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
PROCESSO LICITATÓRION° 172/2021 

CONCORRÊNCIA N.o 5/2021 

Às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 22 (vinte e dois) de julho do ano ~e 2021 
(dois mil e vinte e um), reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de 
Mercedes os membros da Comissão Permanente de Licitações (doravante CPL), designados 
pela Portaria n.? 039/2021, que subscrevem a presente Ata, para proceder à abertura e 
julgamento do processo de licitação modalidade CONCORRÊNCIA n." 5/202 L que tem por 
objeto a concessão de direito real de uso de bens imóveis de propriedade do Muni' 'iplo de 
Mercedes. Participaram do certame as empresas ESTHEFANI SERVIÇOS DE RE IDUOS 
LTDA, CNPJ n° 22.206.063/0001-31 (doravante: ESTHEFANI); ECOBLOC IND. r COM. 
DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ n° 42.652840/0001-89 (doravante: 
ECOBLOC). As empresas apresentaram documentação comprovando enquadraniento na 
condição de ME e/ou EPP. Caso seja necessário, terão assegurados os benefícios previstos 
na Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações. Aberto o Envelope "A" - Doe mentos 
de Habilitação - das empresas participantes, verificou-se que as mesmas apresentaram a 
documentação conforme solicitava o Edital, no entanto, a empresa ESTHEFANI. ap esentou 
a Certidão negativa de débitos para com a Fazenda Estadual (item 4.1.2 "c") com prazo fora 
de vigência, sendo que esta Certidão se enquadra em um documento fiscal, a empre 'a terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que, se for 
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Admit1istração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas e positivas com efeito de certidão negativa Consta 
em anexo a esta ata a consulta realizada a Cadastros e Lista de Impedidos de Licitar, que 
apontou a inexistência de restrição, no entanto, não foi possível realiza a consulta Junto ao 
portal do TCU da empresa ECOBLOC, devido a uma inconsistência no sistema, le rbrando 
que essa consulta não era prevista em edital, sendo feita somente por precaução. EI1l seguida 
passou-se à abertura do Envelope "B" - Proposta de Preços e devido a necessidade de 
realização de diligencia a fim de verificar as informações apresentadas nas propostas, não 
foi atribuída a pontuação e classificação das empresas. Sendo assim a sessão foi suspensa, 'K 
nos termos Art. 43. §3° da Lei 8.666/93 para melhor avaliação das propostas. Foi informado 
aos presentes que o conteúdo dos envelopes estará disponível, digitalmente, nq site do 
Município, no endereço eletrônico www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php. permitindo que 
os representantes também o verifiquem. Sessão para apresentação da decisão da }' PL será i 
devidamente agendada e todos os licitantes serão adequadamente comunicados ara. em , 

_ querendo. comparecer e acompanhar a seqüência dos trabalhos. Finda a sessão e n da mais " . 

/./ Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - r-6f&tli~e~ d4P~ 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

havendo a constar, encerrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai assit ado por 
todos. 

Comissão de Licitações: 

0Y ~(}/eL 
elipe K. W~ber 

Membrol 

a~ /Lthee~ 
ECOBLOC IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 
CNPJ n° 42.652840/0001-89 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 22/07/202108:52:16 

Informações da Pessoa Jurídica: 
[CNP J: 42.652.840/0001-89 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes lnidôneos 
Resultado da consulta: Não foi possível realizar a consulta. Entre em contato com a 
Ouvidoria do TCU (https://portaLtcu.gov.br/ouvidoria/). 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AO U I. 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbídade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

I 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .6..Q1U_. 
I 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 





Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF Número documento 03742858963 

Nome 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Links úteis: ConsjJlta TCU / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO' 

101" 1 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/mun icipal/ii l/Consultarlm ped id ... 

Voltar 

22/07'2021 08:49 



Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

https:l/servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/mLlnic ipa I/~i l/C onsul rarlm ped id ... 

Voltar 

Nome 

Número documento 42652840000189 Tipo documento CNPJ 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação: de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Links úteis: Consulta TÇU / Çongjllil CADIIILPR 

Pesquisa r 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

1 of 1 22/0712021 08A9 



Improbidade Administrativa e Inelegibtlidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (22/07/2021 às 08:49) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Adrnintstratlva e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n? 037.428.589-63. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em '-,tt! ·'çJ.VlI gelCI ,.i . )n.:\" .\:-. J .: • r 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
60F9.5B4F F2E6 0575 no seguinte endereço" .. _. '. I,!' I I , I 

arado em 22/07/2021 as 08:49:36 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: ANILSON WERNER 

CPF/CNPJ: 037.428.589-63 

o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 08:49:50 do dia 22/07/2021, eom validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

Código de controle da certidão: H03 0220721084950 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?R=INABTLJTADO:5 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILIT ADOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: ANILSON WERNER 

CPF: 037.428.589-63 

o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, ora) reQu1rente 
acima identiticado(a) NÃO CONSTAda relação de responsáveis com inabilitaçã1 para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da .ei n° 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 08:50:09 do dia 22/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tc_u.gov.br/ords/Cp=l N ABJ_1JJ~6.I2Q;_y_F~JJ I_C' A 

Código de controle da certidão: WOGR22072! 085009 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados do~ respectivos cadastros. A responsabilidad1 
pela veracidade do resultado da consulta é elo Orgão gesto r de cada cadastro consultado. k. 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 22107/2021 08:51: 15 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ESTHEFANI SERVICOS DE RESIDUOS LTDA I 
CNPJ: 22.206.063/0001-31 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gesto r, clique AQU l. 
I 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNlA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência I 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUJ, I 

1 
Órgão Gestor: Portal da Transparência I 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplifica~ão e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de ábril 
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Adrninistraçã ... 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Incluir Impedimento 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

httPs://servicos.tce.pr.gOv.br/tcepr/municipal+I/Cons LI ltarlm ped id ... 

voltar 

Nome 

Número documento 22206063000131 Tipo documento CNPJ 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação : de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas v 

Links úteis: ÇQ!_l~\JjJ:ª T_ç1,J / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADOI 

I 01' I 
22 07 '2021 08:"+5 



Cadastro de restrições ao direito ele contratar com a Adminisrraçã.. 

TCEPR 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Pesquisa de restrições 
Fornecedor 

Tipo documento CPF Número documento 41003098053 v 

Nome 

Tipo de Sanção Todos 

Período publicação : de até 

Data de Início Impedimento: de até 

Data de Fim Impedimento: de até 

Situação: Todas 

Links úteis: COllsuJta_ICL! / Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO I 

I 01' I 

https:!/servicos,lce,pr,g()\',lir,tcepl"l11l1I1 ic i pai <I i I 'COI1<;lIl rarlm ped id. 

VoJt_Qr 

22/07,'2021 08:-+7 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

INABILITADOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: MAURO MIGUEL PEDROLLO 

CPF: 410.030.980-53 

O Tribunal de Contas ~a União CERTIFICA que, na presente data, o(a) rcqUI~n.,ntc 
acima idenrifícadota) NAO CONSTAda relação de responsáveis com inabilitaçã para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da adrninis ração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da ei n° 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tidlo seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas en razão 
de interposiçào de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 08:47:33 do dia 22/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
h1.tps:/ /contas. tcu~ov. br/ordslf?Q= IN AB I LlT ADO: VERIFICA 

Código de controle da certidão: EIJK220nl 084733 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: MAURO MIGUEL PEDROLLO 

CPF/CNPJ: 410.030.980-53 

o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos I para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Nào constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham ti~o seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas enl razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 08:47:10 do dia 22/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https:/lcontas.tcll.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

Código de controle da certidão: CC5F220721 08471 O 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Improbidade Administrativa e Ineleqtbtudade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (22/07/2021 às 08:46) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 410.030.980-53. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecirento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas t~l,_J1?_Q_rj 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
60F9 5AA8.DEE5.5408 no seguinte endereço: IlttpS ';WW'N cn: JUs br Ifl'probirj"dr'._ml1'l'oliti;,r'!'-;:l: c, ~l'ia-; c ,. t' 

arado em: 22/07/2021 as 08:46:48 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 


