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castro, 09 de fevereiro de 2015 • 750 • 06 PÁGinas
Por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02 (duas)
vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de janeiro de 2015.

DECRETO Nº 77/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições e considerando a necessidade de nomear leiloeiro administrativo para o
leilão dos bens constantes na lei nº. 2985/2014 e lei nº 2987/2014, resolve:
art. 1º noMear antÔnio carlos silva, agente administrativo, inscrito
no cPf/Mf n° 338.644.979-49 para, na forma do artigo 53 da lei nº. 8666/1993, exercer as
funções de leiloeiro administrativo, assim como, praticar todos os atos, estabelecer critérios
e definir normas necessárias à realização do leilão.
art. 2º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 09 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
M. V. SELMER & CIA. LTDA.
CONCESSIONÁRIA

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
Nº 031/2010
TERCEIRO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro - estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº. 77.001.311/0001-08, com endereço, na Praça
Pedro Kaled, nº. 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr e
cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº 1.123,
centro, nesta cidade, a seguir denominado concedente, e de outro lado a empresa
JoÃo adriano laZarine - Me, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/
Mf nº 08.768.757/0001-31, com endereço na estrada do cerne, KM 104 - ceP- 84185000, Bairro de abapan, castro - Paraná, neste ato representada por por seu sócio, o sr.
JoÃo adriano laZarini, brasileiro, solteiro, portador da ci/rG n° 7.983.350-9-ssP/
Pr e do cPf/Mf n° 050.644.869-01, residente e domiciliado no mesmo endereço retro
mencionado, a seguir denominada concessionÁria, que ao final assinam.
as partes, devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa
da secretaria Municipal de Gestão Pública, através do Memorando 109/14, a previsão
contratual, o parecer jurídico, e de acordo com o disposto no artigo 57, ii, da lei 8.666/93,
em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, conforme a seguir:
clÁusula Única:
o prazo de vigência do contrato fica prorrogado para 15 de abril de 2015.

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
Nº 034/2010
TERCEIRO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro - estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº. 77.001.311/0001-08, com endereço, na Praça
Pedro Kaled, nº. 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal,
sr. reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/
Pr e cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes,
nº 1.123, centro, nesta cidade, a seguir denominado concedente, e de outro lado a
empresa M.v.selMer & cia ltda., Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/
Mf nº 02.344.892/0001-73, com endereço na rua Jonas Borges Martins, nº 551, centro
ceP 84165-540, na cidade de castro - Paraná, neste ato representada pelo sr. Marcos
vinicius selMer, brasileiro, casado, portador da c.i nº 4.454.806-2/ssP-Pr e do cPf nº
652.740.329-15, residente e domiciliado na rua dr. romário Martins, nº 1417 ceP 84165540, na cidade de castro, estado do Paraná, a seguir denominada concessionÁria, que
ao final assinam.
as partes, devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa
da secretaria Municipal de Gestão Pública, através do Memorando 109/14, a previsão
contratual, o parecer jurídico, e de acordo com o disposto no artigo 57, ii, da lei 8.666/93,
em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, conforme a seguir:
clÁusula Única:
o prazo de vigência do contrato fica prorrogado para 15 de abril de 2015.
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.

o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
Por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02 (duas)
vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de janeiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
JOÃO ADRIANO LAZARINI
CONCESSIONÁRIA

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
Nº 037/2010
TERCEIRO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro - estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº. 77.001.311/0001-08, com endereço, na Praça
Pedro Kaled, nº. 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr e
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cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº 1.123,
centro, nesta cidade, a seguir denominado concedente, e de outro lado a empresa
viaÇÃo carneirotur ltda., Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf
nº 02.360.257/0001-80, com endereço a avenida teófilo de castro, nº 311, ceP 84190000, socavão, Paraná, neste ato representada por seu sócio administrador o sr. edson
Marcondes carneiro, brasileiro, solteiro, portador do ci/rG nº 6.606.643-6 ssP/
Pr e no cPf/Mf nº 022.191.369-65, residente e domiciliado no mesmo endereço retro
mencionado, a seguir denominada concessionÁria, que ao final assinam.
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CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
Nº 032/2010
TERCEIRO TERMO ADITIVO

as partes, devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa
da secretaria Municipal de Gestão Pública, através do Memorando 109/14, a previsão
contratual, o parecer jurídico, e de acordo com o disposto no artigo 57, ii, da lei 8.666/93,
em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, conforme a seguir:
clÁusula Única:
o prazo de vigência do contrato fica prorrogado para 15 de abril de 2015.
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
Por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02 (duas)
vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de janeiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
EDSON MARCONDES CARNEIRO
CONCESSIONÁRIA

o MunicÍPio de castro - estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº. 77.001.311/0001-08, com endereço, na Praça
Pedro Kaled, nº. 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr e
cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº 1.123,
centro, nesta cidade, a seguir denominado concedente, e de outro lado a empresa
valdir BarBosa - transPortes, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/
Mf nº 07.759.983/0001-93, com endereço na via castro à Guararema, ceP 84193-300,
Bairro Guararema, castro - Paraná, neste ato representada por seu proprietário, o sr.
valdir BarBosa, brasileiro(a), casado(a), portador(a) da ci/rG nº 4.532.271-8 e do cPf/
Mf nº 629.484.749-49, residente e domiciliado no mesmo endereço, Bairro Guararema,
castro - Paraná, a seguir denominada concessionÁria, que ao final assinam.
as partes, devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa
da secretaria Municipal de Gestão Pública, através do Memorando 109/14, a previsão
contratual, o parecer jurídico, e de acordo com o disposto no artigo 57, ii, da lei 8.666/93,
em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, conforme a seguir:
clÁusula Única:
o prazo de vigência do contrato fica prorrogado para 15 de abril de 2015.
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
Por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02 (duas)
vias, diante de 02 (duas) testemunhas.

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de janeiro de 2015.

Nº 033/2010
TERCEIRO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro - estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº. 77.001.311/0001-08, com endereço, na Praça
Pedro Kaled, nº. 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr e
cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº 1.123,
centro, nesta cidade, a seguir denominado concedente, e de outro lado a empresa
viaÇÃo santana iaPÓ ltda., Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/
Mf nº 76.803.766/0001-76, com endereço na avenida Monteiro lobato, nº 2001, Bairro
Jardim carvalho, ceP 84016-210, Ponta Grossa – Paraná, neste ato representada por sócio
o sr. Mario JorGe fadel, brasileiro, casado, portador do ci/rG nº 2414139/ssP/Pr e
no cPf/Mf nº 010.266.239-87, residente e domiciliado(a) a rua santana, Ponta Grossa Paraná, a seguir denominada concessionÁria, que ao final assinam.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR BARBOSA
CONCESSIONÁRIA

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
Nº 035/2010

as partes, devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa
da secretaria Municipal de Gestão Pública, através do Memorando 109/14, a previsão
contratual, o parecer jurídico, e de acordo com o disposto no artigo 57, ii, da lei 8.666/93,
em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, conforme a seguir:
clÁusula Única:
o prazo de vigência do contrato fica prorrogado para 15 de abril de 2015.
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
Por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02 (duas)
vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de janeiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
MARIO JORGE FADEL
CONCESSIONÁRIA

TERCEIRO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro - estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº. 77.001.311/0001-08, com endereço, na Praça
Pedro Kaled, nº. 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal,
sr. reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/
Pr e cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes,
nº 1.123, centro, nesta cidade, a seguir denominado concedente, e de outro lado a
empresa M.v.selMer & cia ltda., Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/
Mf nº 02.344.892/0001-73, com endereço na rua Jonas Borges Martins, nº 551, centro
ceP 84165-540, na cidade de castro - Paraná, neste ato representada pelo sr. Marcos
vinicius selMer, brasileiro, casado, portador da c.i nº 4.454.806-2/ssP-Pr e do cPf nº
652.740.329-15, residente e domiciliado na rua dr. romário Martins, nº 1417 ceP 84165540, na cidade de castro, estado do Paraná, a seguir denominada concessionÁria, que
ao final assinam.
as partes, devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa
da secretaria Municipal de Gestão Pública, através do Memorando 109/14, a previsão
contratual, o parecer jurídico, e de acordo com o disposto no artigo 57, ii, da lei 8.666/93,
em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, conforme a seguir:
clÁusula Única:
o prazo de vigência do contrato fica prorrogado para 15 de abril de 2015.
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
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Por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02 (duas)
vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de janeiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
M. V. SELMER & CIA. LTDA.
CONCESSIONÁRIA
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as partes, devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa
da secretaria Municipal de Gestão Pública, através do Memorando 109/14, a previsão
contratual, o parecer jurídico, e de acordo com o disposto no artigo 57, ii, da lei 8.666/93,
em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, conforme a seguir:
clÁusula Única:
o prazo de vigência do contrato fica prorrogado para 15 de abril de 2015.
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
Por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02 (duas)
vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de janeiro de 2015.

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
Nº 036/2010
TERCEIRO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro - estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº. 77.001.311/0001-08, com endereço, na Praça
Pedro Kaled, nº. 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal,
sr. reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/
Pr e cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes,
nº 1.123, centro, nesta cidade, a seguir denominado concedente, e de outro lado a
empresa M.v.selMer & cia ltda., Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/
Mf nº 02.344.892/0001-73, com endereço na rua Jonas Borges Martins, nº 551, centro
ceP 84165-540, na cidade de castro - Paraná, neste ato representada pelo sr. Marcos
vinicius selMer, brasileiro, casado, portador da c.i nº 4.454.806-2/ssP-Pr e do cPf nº
652.740.329-15, residente e domiciliado na rua dr. romário Martins, nº 1417 ceP 84165540, na cidade de castro, estado do Paraná, a seguir denominada concessionÁria, que
ao final assinam.
as partes, devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa
da secretaria Municipal de Gestão Pública, através do Memorando 109/14, a previsão
contratual, o parecer jurídico, e de acordo com o disposto no artigo 57, ii, da lei 8.666/93,
em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, conforme a seguir:
clÁusula Única:
o prazo de vigência do contrato fica prorrogado para 15 de abril de 2015.
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
Por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02 (duas)
vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de janeiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
M. V. SELMER & CIA. LTDA.
CONCESSIONÁRIA

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
GERALDO MACHADO
CONCESSIONÁRIA

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 020/2014
QUARTO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro – estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº 77.001.311/0001-08, com endereço à Praça Pedro
Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr. reinaldo
cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr e cPf/Mf n°
005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº 1.123, centro,
nesta cidade, a seguir denominado contratante, e a empresa n. dias Moreira &
cia ltda., pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 03.085.108/0001-12,
com endereço à av. carlos cavalcanti, nº 2.981, ceP 84.030-000, cidade de Ponta Grossa
– Paraná, neste ato representada pelo sr. JoÃo MÁrcio Zanardini, engenheiro civil,
portador da ci/rG nº 3.587.030-0 e cPf/Mf nº 616.859.099-49, residente e domiciliado
na cidade de Ponta Grossa - Paraná, a seguir denominada contratada, que ao final
assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a previsão contratual, a
solicitação da contratada, o parecer jurídico, e conforme o disposto no artigo 57,
§ 1º, inciso iii e § 2º, da lei nº 8.666/93, em comum acordo resolvem aditivar o presente
contrato, objeto da tomada de Preços nº 002/2014, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira:
Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de execução do presente
contrato para 22 de junho de 2015.
clÁusula seGunda:
Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de vigência do presente
contrato para 22 de julho de 2015.
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 12 de janeiro de 2015.

Nº 030/2010
TERCEIRO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro - estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº. 77.001.311/0001-08, com endereço, na Praça
Pedro Kaled, nº. 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal,
sr. reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/
Pr e cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes,
nº 1.123, centro, nesta cidade, a seguir denominado concedente, e de outro lado
a empresa G.MacHado transPorte de PassaGeiros ltda, Pessoa Jurídica
de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 01.939.924/0001-10, com endereço na rua
Manaus, nº 43, abapan - ceP 84.165-060 – castro - Paraná, neste ato representada por
seu proprietário sr. Geraldo MacHado, brasileiro, solteiro, motorista, portador da
cédula de identidade rG/Pr nº 4.066.236-7 e cPf/Mf nº 572.465.649-34, residente e
domiciliado na rua Manaus, nº 43, distrito de abapan, castro - Paraná, a seguir denominada
concessionÁria, que ao final assinam.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
JOÃO MÁRCIO ZANARDINI
CONTRATADA

CONTRATO Nº 087/2014
SEGUNDO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro – estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº 77.001.311/0001-08, com endereço à Praça Pedro
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Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício,
sr. reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador do ci/rG nº 369.982/Pr,
cPf/Mf nº 005.603.839-91, residente e domiciliado à rua Major otávio novaes, 1123, ceP
84.165-230, a seguir denominado contratante, e de outro lado a empresa Herros
PaviMentaÇÃo ltda – Me, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf
nº 05.772.222/0001-46 com endereço à rua anacleto Bueno de camargo, nº 360 sala 02
– Bairro centro – ceP:84.345-000 – ventania/Pr, neste ato representada por seu sócio
Gerente sr. HÉrcio alves do souZa, comerciante, portador do ci/rG nº 4.210.071.9ssP/sP e no cPf/Mf nº 301.113.238-000, residente e domiciliado à rua Joaquim rolim de
Moura, 70, centro – Piraí do sul – Pr, a seguir denominada contratada, que ao final
assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a previsão contratual, a
solicitação e justificativa da secretaria Municipal de desenvolvimento urbano parecer
jurídico com fulcro no artigo 65, alínea “b” e §1º da lei 8.666/93, em comum acordo
resolvem aditivar o presente contrato, referente a tomada de Preços nº 016/2014 conforme
segue:
clÁusula PriMeira:
fica acrescido ao valor contratual a importância de r$ 29.907,82 (vinte e nove
mil, novecentos e sete reais e oitenta e dois centavos).
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 19 de janeiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
HÉRCIO ALVES DO SOUZA
CONTRATADA
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CONTRATO Nº 087/2014
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro – estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº 77.001.311/0001-08, com endereço à Praça Pedro
Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício,
sr. reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador do ci/rG nº 369.982/Pr,
cPf/Mf nº 005.603.839-91, residente e domiciliado à rua Major otávio novaes, 1123, ceP
84.165-230, a seguir denominado contratante, e de outro lado a empresa Herros
PaviMentaÇÃo ltda – Me, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf
nº 05.772.222/0001-46 com endereço à rua anacleto Bueno de camargo, nº 360 sala 02
– Bairro centro – ceP:84.345-000 – ventania/Pr, neste ato representada por seu sócio
Gerente sr.HÉrcio alves do souZa, comerciante, portador do ci/rG nº 4.210.071.9ssP/sP e no cPf/Mf nº 301.113.238-000, residente e domiciliado à rua Joaquim rolim de
Moura, 70, centro – Piraí do sul – Pr, a seguir denominada contratada, que ao final
assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a previsão contratual,
a solicitação e justificativa da contratada, anuência da secretaria Municipal de
desenvolvimento urbano e parecer jurídico com fulcro no artigo 57, § 1º, inciso iii, e §
2º da lei 8.666/93, em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, referente a
tomada de Preços nº 016/2014 conforme segue:
clÁusula PriMeira: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
execução pelo período de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até 24 de abril de 2015.
clÁusula seGunda: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
vigência pelo período de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até 24 de junho de 2015.
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 12 de janeiro de 2015.

Nº 079/11
QUINTO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro – estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº 77.001.311/0001-08, com endereço à Praça Pedro
Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício,
sr. reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr e
cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº 1.123,
centro, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e a empresa a. s. PittHan
- Me, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 07.236.277/0001-67, com
endereço a rua florentino telles, nº 33 - ceP 84.172-485, na cidade de castro - Paraná,
neste ato representada pelo seu Proprietário sr. aluÍsio PittHan, brasileiro, solteiro,
comerciante, portador do ci/rG nº 145.813-3 e no cPf/Mf nº 572.465.809-72, residente
e domiciliado na rua José Macedo dantas, nº 23 - castro - Paraná, a seguir denominada
contratada.
as partes devidamente qualificadas, a solicitação e justificativa da secretaria
Municipal de educação, através do memorando n° 002/2015, o Parecer Jurídico e conforme
o disposto no artigo 65, inciso i, alínea “b” § 1º da lei 8.666/93, em comum acordo
resolvem alterar através deste termo os prazos do presente contrato, objeto do Pregão
Presencial n° 126/2010, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira:
através deste termo aditivo, fica acrescido ao valor do contrato a importância
de r$ 3.206,64 (três mil e duzentos e seis reais e sessenta e quatro centavos)..
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
HÉRCIO ALVES DO SOUZA
CONTRATADA

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 001/2015
PARTES: MunicÍPio de castro cnPJ nº 77.001.311/0001-08 e
consÓrcio interGestores ParanÁ saÚde, cnPJ nº 03.273.207/0001-28.
OBJETO: operacionalizar ações de assistência farmacêutica, através da
aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do sus (sistema
Único de saúde).
VALOR: repassar ao consórcio, recursos financeiros no valor de r$ 440.000,00
(quatrocentos e quarenta mil reais) em 04 (quatro) parcelas de r$ 110.000,00 (cento e dez
mil reais), sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente específica do
Banco do Brasil, até o dia 10 dos meses de fevereiro, Maio, agosto e novembro/2015.
PRAZO: 02 de fevereiro de 2015 a 31 de deZeMBro de 2015.
DATA: 02 de fevereiro de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 30 de janeiro de 2015.
REINALDO CARDOSO – PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
ALOISIO SILVA PITTHAN
CONTRATADA

ERNESTO ALEXANDRE BASSO – Presidente do Conselho Deliberativo do
CONSÓRCIO

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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deZeMBro/2015.
CONTRATADO: coPel distriBuicao sa

TERMO DE REAJUSTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2014

VALOR DE ATÉ: r$ 2.271.137,33 (dois MilHÕes, duZentos e
setenta e uM Mil, cento e trinta e sete reais e trinta e trÊs centavos).

(REGISTRO PREÇOS)
conforme o disposto no decreto federal 7.892/2013, na lei 8.666/93, os
documentos apresentados e a anuência jurídica, para restabelecer o equilíbrio econômicofinanceiro, fica reajustado o preço unitário do seguinte item fornecido pela empresa e cBB
ind. e coM. de asfaltos e enGenHaria ltda, que passa a vigorar a partir desta
data com o seguinte valor:
iteM
01

esPecificaÇÃo dos
Produtos
emulsão asfáltica rl 1 c

VALOR
REGISTRADO

VALOR
CORRIGIDO

r$ 1.483,52

r$ 1.836,45

castro, 19 de janeiro de 2015.

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
03/02/2015
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EXTRATO DE DISPENSA Nº 003/2015
DATA: 02 de fevereiro de 2015.
OBJETO: PrestaÇÃo de serviÇos de corresPondÊncia e caiXa
Postal no PerÍodo de Janeiro a deZeMBro/2015.
CONTRATADO: eMPresa Brasileira de correios e teleGrafos

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

VALOR DE ATÉ: r$ 72.344,08 (setenta e dois Mil, treZentos e
Quarenta e Quatro reais e oito centavos).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
03/02/2015

TERMO DE REAJUSTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2014
EXTRATO DE DISPENSA Nº 004/2015

(REGISTRO PREÇOS)
conforme o disposto no decreto federal 7.892/2013, na lei 8.666/93, os
documentos apresentados e a anuência jurídica, para restabelecer o equilíbrio econômicofinanceiro, fica reajustado o preço unitário do seguinte item fornecido pela empresa e
coMPasa do Brasil distr. de deriv. de PetrÓleo ltda, que passa a vigorar a
partir desta data com o seguinte valor:

DATA: 03 de fevereiro de 2015.
OBJETO: PrestaÇÃo de serviÇos de lavratura de escrituras
PÚBlicas e PaGaMentos de taXas de funreJus
CONTRATADO: taBelionato e 1 oficio de Protestos de
titulos

iteM
02

esPecificaÇÃo dos
Produtos
emulsão asfáltica rM 1 c

VALOR
REGISTRADO

VALOR
CORRIGIDO

r$ 1.709,53

r$ 2.116,23

castro, 15 de janeiro de 2015.

VALOR DE ATÉ: r$ 23.060,00 (vinte e trÊs Mil e sessenta reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
03/02/2015
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA Nº 005/2015
DATA: 03 de fevereiro de 2015.
OBJETO: PrestaÇÃo de serviÇos de lavratura de escrituras
PÚBlicas e PaGaMentos de taXas de funreJus

EXTRATO DE DISPENSA Nº 001/2015
DATA: 27 de Janeiro de 2015.
OBJETO: PrestaÇÃo de serviÇos de PuBlicaÇÕes de eXtratos
de editais, contratos, HoMoloGaÇÕes e adJudicaÇÕes no PerÍodo de
2015, no diÁrio oficial do estado do ParanÁ.

CONTRATADO: taBelionato e 1 oficio de Protestos de
titulos
VALOR DE ATÉ: r$ 23.060,00 (vinte e trÊs Mil e sessenta reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
03/02/2015

CONTRATADO: dePartaMento de iMPrensa oficial do estado
VALOR DE ATÉ: r$ 39.960,00 (trinta e nove Mil, novecentos e
sessenta reais).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
03/02/2015

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXTRATO DE DISPENSA Nº 002/2015
DATA: 27 de Janeiro de 2015.
OBJETO: serviÇos de forneciMento de enerGia elÉtrica
Para as secretarias MuniciPais referente ao PerÍodo de Janeiro a

DATA: 29 de Janeiro de 2015.
OBJETO: PrestaÇÃo de serviÇos telefonia fiXa Para as
secretarias MuniciPais.
CONTRATADO: oi s.a.
VALOR DE ATÉ: r$ 628.735,70 (seiscentos e vinte oito Mil,
setecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
03/02/2015

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2015
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2015
DATA: 30 DE JANEIRO DE 2015.
DATA: 30 DE JANEIRO DE 2015.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E
TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

OBJETO: AQUISIÇÃO VALES-TRANSPORTES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
CONTRATADO: VIACAO CIDADE DE CASTRO LTDA

CONTRATADO:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA

SANEPAR
VALOR DE ATÉ: R$ 420.393,46 (QUATROCENTOS E VINTE MIL,
TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

VALOR DE ATÉ: R$ 250.155,29 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL, CENTO
E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
03/02/2015

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
03/02/2015
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

