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disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 25 de agosto de 2015.

PORTARIA Nº 894/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora dirlene Maria
rodrigues nader, Matrícula nº 1287-1 lotada na secretaria Municipal de educação, no
período de 01 de setembro de 2015 a 30 de setembro de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 25 de agosto de 2015.

PORTARIA Nº 897/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora susieMe
gMYterco de Quadros, Matrícula nº 25437-1 – 2º concurso lotada na secretaria
Municipal de educação, no período de 21 de setembro de 2015 a 20 de outubro de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 25 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 895/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:

PORTARIA Nº 898/2015

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora Marilene
aParecida de Biassio, Matrícula nº 24953-0 lotada na secretaria Municipal de saúde,
no período de 08 de setembro de 2015 a 07 de outubro de 2015.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

art. 1° regulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de abril de 2015, como a
seguir se descreve:

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 25 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

CLASSE S2 306
deBora roMana diniZ gaBriel

18031-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 25 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 896/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora susieMe
gMYterco de Quadros, Matrícula nº 25437-1 – 1º concurso lotada na secretaria
Municipal de educação, no período de 21 de setembro de 2015 a 20 de outubro de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

PORTARIA Nº 899/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° regulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
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Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de abril de 2015, como a
seguir se descreve:
CLASSE S2 306
rutH goMes MacHado

18295-0

Materiais Para ManutenÇÃo e conserVaÇÃo de VeÍculos, MÁQuinas e
eQuiPaMentos da frota MuniciPal – recursos: liVres – sMil.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 25 de agosto de 2015.

ProPonente

cnPJ nº

Valor

JoÃo doMingues Moreira – Me
lote: 001.

05.285.736/0001-77

40.000,00

Valor total

40.000,00

castro, 18 de agosto de 2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 900/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° regulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de abril de 2015, como a
seguir se descreve:
classe s2 409
Maria lucia Bandeira

11975-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 25 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 901/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° regulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de abril de 2015, como a
seguir se descreve:
CLASSE S3 205
andreia de Jesus BoMfiM

21636-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 25 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 080/2015
JoÃo doMingo rodrigues Moreira – Me – cnPJ 05.285.736/0001-77

iteM Qtde und

descriÇÃo dos Produtos

Valor
unit.
REGISTRO

01

400

KG

aÇo 1020

r& 7,50

02

500

KG

aÇo 1045

R$ 8,00

03

500

KG

cHaPa Preta

R$ 6,00

04

500

KG

FERRO CANTONEIRA

R$ 1,00

05

100

KG

nYlon

R$ 1,00

06

300

KG

ferro cHato

R$ 1,00

07

120

KG

BronZe

R$ 0,83

descriÇÃo dos Produtos

Valor
unit. Hora
REGISTRO

iteM Qtde und

08

300

Hr

serViÇo de torno

R$ 30,00

09

1.000

Hr

serViÇo de solda

R$ 20,00

PRAZO: o prazo para prestação dos serviços será conforme solicitação das
secretarias e imediato ao recebimento pelo detentor da ata de registro de PreÇos,
de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente nota de eMPenHo,
no endereço e horário determinado pela secretaria solicitante
VIGÊNCIA: o presente registro de Preços terá a vigência de 12 (doze)
meses, contados da data de publicação no Órgão oficial de divulgação do Município de
castro, estado do Paraná.

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo
REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/15
OBJETO: serViÇos de torno e solda coM forneciMento de

JoÃo doMingos
rodrigues
Moreira - Me

VALOR TOTAL: r$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

castro,18 de agosto de 2015.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DETENTORA
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 122/2015

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 136/2015

arena transPorte, terraPlanageM e PaViMentaÇÃo ltda – cnPJ
02.879.936/0001-60

atHos coMercial HosPitalar eireli – Me – cnPJ 07.118.503/0001-05

iteM Qtde und

01

2.000

M³

descriÇÃo dos serViÇos
Base Para PaViMentaÇÃo coM Brita
graduada, inclusiVe transPorte,
aPlicaÇÃo e coMPactaÇÃo dMt=50,00
KM, conforMe esPecificaÇÕes do
terMo de referÊncia – aneXo iX.

Valor
unit.
DETENTORA
REGISTRO
120,00

iteM Qtde und
02

600

und

descriÇÃo dos
eQuiPaMentos

Marca

Bolsa de colostoMia Hollister
c/ claMP
PreMier

PreÇo unit.
DETENTORA
REGISTRO
atHos
coMercial

6,50

ARENA

VALOR TOTAL: r$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

VALOR TOTAL: r$ 248.320,00 (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e
vinte reais).
PRAZO: os serviços deverão ser prestados conforme as condições
estipuladas no item 8 do edital, nos locais determinados pelas secretarias Municipais de
infraestrutura e logística pelo detentor da ata de registro de PreÇos, de cada
pedido de fornecimento representado pela correspondente nota de eMPenHo, no
endereço e horário determinado pela secretaria solicitante.

PRAZO: o prazo para entrega dos equipamentos será de até 30 (trinta)
dias corridos, conforme solicitação da secretaria Municipal de saúde ao recebimento
pelo detentor da ata de registro de PreÇos, de cada pedido de fornecimento
representado pela correspondente nota de eMPenHo, no endereço e horário
determinado pela secretaria solicitante
VIGÊNCIA. o presente registro de Preços terá a vigência de 12 (doze)
meses, contados da data de publicação no Órgão oficial de divulgação do Município de
castro, estado do Paraná.
castro, 20 de agosto de 2015.

VIGÊNCIA: o presente registro de Preços terá a vigência de 12 (doze)
meses, contados da data de publicação no Órgão oficial de divulgação do Município de
castro, estado do Paraná.
castro, 20 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
em tempo, retificamos o edital na modalidade de Pregão Presencial n°
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 123/2015
arena transPorte, terraPlanageM e PaViMentaÇÃo ltda – cnPJ
02.879.936/0001-60

iteM Qtde und

01

2.000

M³

descriÇÃo dos serViÇos
Base Para PaViMentaÇÃo eM
MacadaMe seco (racHÃo),
inclusiVe transPorte, aPlicaÇÃo
e coMPactaÇÃo dMt=50,00 KM,
conforMe esPecificaÇÕes do
terMo de referÊncia – aneXo iX.

Valor
unit.
DETENTORA
REGISTRO

131,30

ARENA

VALOR TOTAL: r$ 262.600,00 (duzentos e sessenta e dois mil e seiscentos
reais).
PRAZO: os serviços deverão ser prestados conforme as condições
estipuladas no item 8 do edital, nos locais determinados pelas secretarias Municipais de
infraestrutura e logística pelo detentor da ata de registro de PreÇos, de cada
pedido de fornecimento representado pela correspondente nota de eMPenHo, no
endereço e horário determinado pela secretaria solicitante
VIGÊNCIA: o presente registro de Preços terá a vigência de 12 (doze)
meses, contados da data de publicação no Órgão oficial de divulgação do Município de
castro, estado do Paraná.
castro, 20 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

142/2015
onde consta no edital:
PlanilHa da ProPosta coMercial (aneXo ii)

iteM Qtd und

descriÇÃo dos VeÍculos

Marca

Valor
MÁXiMo
unit.

Valor
unit.
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VEÍCULO NOVO TIPO MINI VAN, ZERO
QUILÔMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO/
MODELO 2015, 4 PORTAS, COM MOTOR
1.8 16 V FLEX, CAPACIDADE MÍNIMA
DE 07 LUGARES (BANCO TRASEIRO
SUPLEMENTAR), COR BRANCO BANCHISA,
FARÓIS DE NEBLINA, RADIO CD MP3/
WMA INTEGRADO AO PAINEL COM RDS,
RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS,
VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA,
COM TODOS OS DEMAS ITENS DE SÉRIE E
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI E/
OU ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
MOTOR
Número de cilindros: 04 em linha
Posição do motor: Transversal anterior
Nº de válvulas por cilindro: 4
Cilindrada total (cc): 1.747
Potência máxima (cv): 130,0 (G) / 132,0 (E) a
5.250 rpm
Torque máximo (kgf.m): 18,4 (G) / 18,9 (E) a
4.500 rpm
REVESTIMENTO
MALHA KIRK HARTZ
ALIMENTAÇÃO
Combustível: Gasolina / Etanol
CÂMBIO E EMBREAGEM
Número de marchas: 5 a frente e 1 a ré
Tração: Dianteira com juntas homocinéticas
Embreagem (tipo): Monodisco a seco com mola
a disco e comando
Hidráulico
SISTEMA DE FREIOS
De serviço: Comando mecânico atuante nas
rodas traseiras com
UND
compensação de desgaste
Traseiro: A tambor com sapata autocentrante e
regulagem automática
de jogo.
Dianteiro: A disco ventilado, com pinça
flutuante
SUSPENSÃO DIANTEIRA
Amortecedores dianteiros: Hidráulicos,
telescópicos de duplo efeito
Tipo de suspensão dianteira: Mc Pherson com
rodas independentes,
braços oscilantes inferiores transversais, com
barra estabilizadora
SUSPENSÃO TRASEIRA
Amortecedores traseiros: Hidráulicos,
telescópicos de duplo efeito
Tipo de suspensão traseira: Com eixo rígido e
barra estabilizadora
DIREÇÃO
Diâmetro mínimo de curva: 10,5 m
Tipo de direção: Hidráulica com pinhão e
cremalheira
RODAS
Pneus: 185/60 R 15
Aro: 5,5 x 15" de aço estampado
DIMENSÕES EXTERNAS
Capacidade do porta-malas (litros): 665
Tanque de combustível (litros): 60
Comprimento do veículo (mm): 4.252
Largura do veículo (mm): 1.722
Altura do veículo (mm): 1.834
Entre-Eixos (mm): 2.566
DESEMPENHO
0 a 100 km/h: 12,1 s (Gasolina) / 11,6 s (Etanol)
Velocidade máxima: 172,0 Km/h (Gasolina) /
175,0 Km/h (Etanol)

01

01

R$ 69.241,00

UND

DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS

MARCA

R$
69.241,00

	Castro, 24 de agosto de 2015.

PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL (ANEXO II):

QTD

01

VEÍCULO NOVO TIPO MINI VAN,
ZERO QUILÔMETRO, ANO DE
FABRICAÇÃO/MODELO 2015,
4 PORTAS, COM MOTOR 1.8
FLEX, CAPACIDADE MÍNIMA
DE 07 LUGARES (BANCO
TRASEIRO SUPLEMENTAR), COR
BRANCO BANCHISA, FARÓIS
DE NEBLINA, RADIO CD MP3/
WMA INTEGRADO AO PAINEL
COM RDS, RETROVISORES
EXTERNOS ELÉTRICOS, VOLANTE
COM REGULAGEM DE ALTURA,
COM TODOS OS DEMAS ITENS
DE SÉRIE E EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS POR LEI E/OU ITENS
DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
MOTOR
Número de cilindros: 04 em linha
Posição do motor: Transversal anterior
Nº de válvulas por cilindro: 4
Cilindrada total (cc): 1.747
ALIMENTAÇÃO
Combustível: Gasolina / Etanol
CÂMBIO E EMBREAGEM
Número de marchas: 5 a frente e 1 a ré
Tração: Dianteira com juntas
UND
homocinéticas
Embreagem (tipo): Monodisco a seco
com mola a disco e comando
Hidráulico
SISTEMA DE FREIOS
De serviço: Comando mecânico atuante
nas rodas traseiras com
compensação de desgaste
Traseiro: A tambor com sapata
autocentrante e regulagem automática
de jogo.
Dianteiro: A disco ventilado, com pinça
flutuante
SUSPENSÃO DIANTEIRA
Amortecedores dianteiros: Hidráulicos,
telescópicos de duplo efeito
Tipo de suspensão dianteira: Mc
Pherson com rodas independentes,
braços oscilantes inferiores transversais,
com barra estabilizadora
SUSPENSÃO TRASEIRA
Amortecedores traseiros: Hidráulicos,
telescópicos de duplo efeito
Tipo de suspensão traseira: Com eixo
rígido e barra estabilizadora
DIREÇÃO
Tipo de direção: Hidráulica com pinhão
e cremalheira.

	Atendendo o disposto no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, a data da sessão
pública de abertura dos envelopes relativa ao presente processo licitatório resta designada
para as 09 (nove) horas do dia 09 de setembro de 2015.

	Considere-se:

ITEM
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LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

VALOR
MÁXIMO VALOR UNIT.
UNIT.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 158/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE
IMPRESSOS: REVISTA PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
PELO MUNÍCIPIO – RECURSOS: LIVRES – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
EMISSÃO: 24/08/2015.
ABERTURA: 08/09/2015.
HORÁRIO: 14:00 HORAS.
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VALOR MÁXIMO: r$ 15.670,00 (quinze mil seiscentos e setenta reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados na superintendência de suprimentos, sito à
Praça Pedro Kaled, 22 – centro, fone: (42) 2122-5046 - site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ - e-mail: licitacao.castro@gmail.com.

arena transPorte, terraPlanageM e
PaViMentaÇÃo ltda
iteM: 001.

02.879.936/0001-60

262.600,00

Valor total

262.600,00

castro, 20 de agosto de 2015

castro, 24 de agosto de 2015.
REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2015

AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 25 DE
AGOSTO DE 2015 ATÉ 08 DE SETEMBRO DE 2015.

DATA DO CONTRATO: 13 de agosto de 2015.
CONTRATANTE: MunicÍPio de castro – estado do Paraná, com
endereço na Praça Pedro Kaled, nº 22, inscrito no cnPJ/Mf nº 77.001.311/0001-08, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal sr. reinaldo cardoso, portador do ci/
rg nº 369.982/Pr, cPf/Mf nº 005.603.839-91.
CONTRATADO: PositiVo inforMÁtica sa, Pessoa Jurídica de direito
Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 81.243.735/0001-48, com endereço na rua João Bettega,
5200, cidade industrial, curitiba, neste ato representado pelo seu representante legal sr.
daniel PadilHa garrido, portador do cPf/Mf nº 833.079.901-87.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: aQuisiÇÃo de coMPutadores interatiVos Para
atendiMento a rede PÚBlica de ensino do MunicÍPio.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/15
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para
forneciMento de Base Para PaViMentaÇÃo coM Brita graduada,
inclusiVe transPorte, aPlicaÇÃo e coMPactaÇÃo eM Vias urBanas,
contornos, Marginais e PÁtios internos dos distritos i e ii – dM=50KM
– sMil.

VALOR: Pela prestação dos serviços o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 65.200,00 (sessenta e cinco mil e duzentos reais).
VIGÊNCIA: o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze)
meses contados da assinatura do contrato.

torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

Valor

arena transPorte, terraPlanageM e
PaViMentaÇÃo ltda
iteM: 001.

02.879.936/0001-60

248.320,00

Valor total

248.320,00

REINALDO CARDOSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATANTE
DANIEL PADILHA GARRIDO
POSITIVO INFORMÁTICA SA
CONTRATADO

castro, 20 de agosto de 2015

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal
ATO EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2015
DATA DO CONTRATO: 13 de agosto de 2015.
CONTRATANTE: MunicÍPio de castro – estado do Paraná, com
endereço na Praça Pedro Kaled, nº 22, inscrito no cnPJ/Mf nº 77.001.311/0001-08, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal sr. reinaldo cardoso, portador do ci/
rg nº 369.982/Pr, cPf/Mf nº 005.603.839-91.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/15
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para
forneciMento de MacadaMe seco Para eXecuÇÃo de caMada de
PaViMento, inclusiVe aPlicaÇÃo e coMPactaÇÃo e Vias urBanas,
contornos, Marginais e PÁtios internos dos distritos i e ii – dM=50KM
– sMil.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

Valor

CONTRATADO: Ventisol nordeste industria e coMercio
de Ventiladores ltda. Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº
08.934.225/0001-27, com endereço na rodovia luiz gonzaga, distrito industrial, Vitória de
santo antão - Pe, neste ato representado pelo seu representante legal sr. Julio cesar
garcia Martins, portador da ci/rg nº 54.550.854-X e cPf/Mf nº 109.342.046-40.
OBJETO: aQuisiÇÃo de Ventilador escolar Para atendiMento
a rede PÚBlica de ensino do MunicÍPio.
VALOR: Pela prestação dos serviços o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze)
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CONTRATANTE: MunicÍPio de castro – estado do Paraná, com
endereço na Praça Pedro Kaled, nº 22, inscrito no cnPJ/Mf nº 77.001.311/0001-08, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal sr. reinaldo cardoso, portador do ci/
rg nº 369.982/Pr, cPf/Mf nº 005.603.839-91.

meses contados da assinatura do contrato.

REINALDO CARDOSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATANTE
JULIO CESAR GARCIA MARTINS
VENTISOLL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
CONTRATADO

CONTRATADO: cortaBitarte & cortaBitarte ltda - Me,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 04.384.489/0001-01, com
sede á rua rodrigo otávio, 401 – uvaranas – ceP: 84.025-160, Ponta grossa-Pr., neste
ato representada pela sra. terezinha cortabitarte, empresária, portadora do ci/rg nº
5.961.921-7 e cPf/Mf nº 957.517.269-87, residente e domiciliada no mesmo endereço
comercial.
OBJETO: locaÇÃo de PainÉis Ás Margens de rodoVias co
instalaÇÃo de lonas, Para diVulgaÇÃo do turisMo de castro – sMict.
VALOR: Pela prestação dos serviços o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 27.960,00 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta
reais), condições esta da 1ª colocada.
eXecuÇÃo: o prazo de execução e entrega do serviço será conforme solicitação da
secretaria Municipal de indústria, comércio e turismo.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 13 (treze) meses, a contar da
data da assinatura do mesmo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/15
OBJETO: aQuisiÇÃo de Materiais HosPitalares – recursos 496
atenÇÃo MÉdia e alta coMPleXidade aMBulatorial – sMs.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

Valor

atHos coMercial HosPitalar eireli – Me
07.118.503/0001-05 3.900,00
iteM: 002.
Valor total

3.900,00

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
TEREZINHA CORTABITARTE
CORTABITARTE & CORTABITARTE LTDA – ME
CONTRATADA

castro, 20 de agosto de 2015

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 159/2015
OBJETO: aQuisiÇÃo de Material de construÇÃo e HidrÁulico,
Que serÃo utiliZados nas oBras, reforMas e ManutenÇÕes eM oBras e
serViÇos PÚBlicos - recursos liVres.
EMISSÃO: 25/08/2015.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/15

ABERTURA: 10/09/2015.

OBJETO: locaÇÃo de PainÉs Ás Margens de rodoVias coM
instalaÇÃo de lonas, Para diVulgaÇÃo do turisMo de castro – sMict.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do
objeto para o proponente:

HORÁRIO: 09:00 Horas.

ProPonente

cnPJ nº

Valor

cortaBitarte & cortaBitarte ltda – Me
itens: 01,02,03,05.

04.384.489/0001-01

27.960,00

Valor total

27.960,00

castro, 24 de agosto de 2015

VALOR MÁXIMO: r$ 2.695.374,40 (dois milhões, seiscentos e noventa e
cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados na superintendência de suprimentos, sito à
Praça Pedro Kaled, 22 – centro, fone: (42) 2122-5046 - site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ - e-mail: licitacao.castro@gmail.com.
castro, 25 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2015
Ref. PP 128/15
DATA DO CONTRATO: 24 de agosto de 2015.

AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 26 DE
AGOSTO DE 2015 ATÉ 10 DE SETEMBRO DE 2015.

