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EDITAIS

3º

daniele de fatima Machado de oliveira ensino MÉdio

8,99

4º

fernanda santos de oliveira

ensino MÉdio

8,73

5º

fabíola aparecida Moreira

ensino MÉdio

7,73

castro, 18 de fevereiro de 2015.

EDITAL DE ESTAGIÁRIOS Nº 12/2015

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-0 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA SELEÇÃO INTERNA DE
ESTAGIÁRIOS ABERTA PELO EDITAL Nº 01/2014
o secretário de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas, torna PÚBlico para conhecimento dos interessados o resultado da 19ª
seleção interna dos estagiários, de conformidade com o edital de abertura nº 01/2014 –
seleção para estagiários de nível superior, técnico e ensino Médio, conforme segue:
Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe

1º

Kettlyn aparecida Marcondes

CURSO

NOTA

forMaÇÃo de docentes

9,11

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

NOTA

1º

thais caroline freski educaÇÃo fÍsica - BacHarelado

7,05

2º

Johann Pereira freski EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA

6,36

EDITAL Nº 13/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
o secretário de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas, e tendo em vista a necessidade de suprir vagas de estágio nas secretarias
Municipais do Município de castro.
CONVOCA
Zona urBana

Zona rural – serra do aPon
CLASSIFICAÇÃO
1º

noMe
Geovano rodrigues da silva

CURSO

NOTA

PedaGoGia

6,90

noMe

CURSO

NOTA

camila Batista

MateMÁtica

8,70

2º

elen cristina cóx

MateMÁtica

3,91

CLASSIFICAÇÃO

noMe
angela Geovana leal Pereira

noMe
emmely de oliveira avila

CURSO

CURSO

NOTA

PedaGoGia

7,70

1º

Johann Pereira freski EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA

2º

CURSO

CLASSIFICAÇÃO

camila Batista

MateMÁtica

1º

elen cristina cóx

MateMÁtica

2º

Zona urBana
noMe

CURSO

NOTA

ensino MÉdio

9,02

2º

ariele alves cardoso

ensino MÉdio

8,80

3º

erica da silva santos

ensino MÉdio

8,77

4º

adriane aparecida Barbosa carneiro

ensino MÉdio

8,12

5º

tiago Pedroso dos santos

ensino MÉdio

7,83

6º

daniele aparecida de souza santos

ensino MÉdio

7,17

noMe

CURSO

NOTA

CURSO

CLASSIFICAÇÃO

savana silva de lima

ensino MÉdio

1º

Willian roberto ramos

ensino MÉdio

2º

Gabriel nusda rodrigues

ensino MÉdio

3º

cristiano oliveira dos santos

ensino MÉdio

4º

vanessa alves simer

ensino MÉdio

5º

Jessica correa da silva

ensino MÉdio

6º

Zona rural - aBaPan
noMe

Zona rural – aBaPan
CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

thais caroline freski educaÇÃo fÍsica - BacHarelado

noMe

ZONA RURAL - SOCAVÃO

1º

1º

Zona urBana

ZONA RURAL - SOCAVÃO

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

noMe

1º

1º

CURSO
forMaÇÃo de docentes

Zona urBana

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe
Kettlyn aparecida Marcondes

CURSO

CLASSIFICAÇÃO

Mayara Moreira

ensino MÉdio

1º

diego da silva Machado

ensino MÉdio

2º

daniele de fatima Machado de oliveira ensino MÉdio

3º

ensino MÉdio

4º

ensino MÉdio

5º

1º

Mayara Moreira

ensino MÉdio

9,65

fernanda santos de oliveira

2º

diego da silva Machado

ensino MÉdio

9,42

fabíola aparecida Moreira
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ZONA RURAL - SOCAVÃO
noMe

CURSO

CLASSIFICAÇÃO

emmely de oliveira avila

ensino MÉdio

1º

ariele alves cardoso

ensino MÉdio

2º

erica da silva santos

ensino MÉdio

3º

adriane aparecida Barbosa carneiro

ensino MÉdio

4º

tiago Pedroso dos santos

ensino MÉdio

5º

daniele aparecida de souza santos

ensino MÉdio

6º

ZONA RURAL - SOCAVÃO
noMe
angela Geovana leal Pereira

CURSO

CLASSIFICAÇÃO

PedaGoGia

1º

Zona rural - serra do aPon

DECRETO Nº 127/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto pelo art. 71-a do estatuto dos servidores
Públicos Municipais, conforme decretado pela lei complementar 38/2011, publicada em
16/12/2011, resolve:
art. 1º – conceder adicional por formação escolar suplementar a
funcionária a seguir indicada, segundo o cargo cuja simbologia relaciona, no percentual de
20% (vinte por cento) sobre o vencimento percebido conforme tabela própria ao cargo de
investidura em concurso público nesta municipalidade, a partir do mês subsequente ao da
protocolização do pedido devidamente documentado:

noMe

CURSO

CLASSIFICAÇÃO

reqto.

Geovano rodrigues da silva

PedaGoGia

1º

374/2015

candidatos aprovados na 19ª e 3ª seleção interna dos estagiários – edital
12/2015 e 08/2014, comparecer até o dia 04 de março de 2015 no horário das 8:30 às
11:30 e das 13:00 às 17:00 horas no departamento de recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de castro, sito à Praça Pedro Kaled, 22 para confirmar a aceitação da vaga.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 128/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto pelo art. 71-a do estatuto dos servidores
Públicos Municipais, conforme decretado pela lei complementar 38/2011, publicada em
16/12/2011, resolve:

reqto.

Matr.

14253/2013 15709-0

DECRETO Nº 126/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto pelo art. 71-a do estatuto dos servidores
Públicos Municipais, conforme decretado pela lei complementar 38/2011, publicada em
16/12/2011, resolve:
art. 1º – conceder adicional por formação escolar suplementar ao
funcionário a seguir indicado, segundo o cargo cuja simbologia relaciona, no percentual de
20% (vinte por cento) sobre o vencimento percebido conforme tabela própria ao cargo de
investidura em concurso público nesta municipalidade, a partir do mês subsequente ao da
protocolização do pedido devidamente documentado:
Matr.
445401-0

vanessa carneiro scHeneider

art. 1º – conceder adicional por formação escolar suplementar a
funcionária a seguir indicada, segundo o cargo cuja simbologia relaciona, no percentual de
40% (quarenta por cento) sobre o vencimento percebido conforme tabela própria ao cargo
de investidura em concurso público nesta municipalidade, a partir do mês subsequente ao
da protocolização do pedido devidamente documentado:

DECRETOS

reqto.

nome

G3

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 18 de fevereiro de 2015.

castro, 18 de fevereiro de 2015.

362/2015

simb.

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação na referida
seleção interna.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-0 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

Matr.
515892-1

simb.

nome

G3

ruBens riBeiro de liMa

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 18 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

simb.

nome

E1

cristiane aParecida carneiro

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 18 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 129/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto pelo art. 71-a do estatuto dos servidores
Públicos Municipais, conforme decretado pela lei complementar 38/2011, publicada em
16/12/2011, resolve:
art. 1º – conceder adicional por formação escolar suplementar a
funcionária a seguir indicada, segundo o cargo cuja simbologia relaciona, no percentual de
20% (vinte por cento) sobre o vencimento percebido conforme tabela própria ao cargo de
investidura em concurso público nesta municipalidade, a partir do mês subsequente ao da
protocolização do pedido devidamente documentado:
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148/2015 2739-1
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simb.

nome

G3

CONCEIÇÃO ROSA SANTOS DA SILVA

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

3

art. 4º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
disposições em contrário, em especial o decreto nº 166/2013.
edifício da Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 18 de fevereiro de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 18 de fevereiro de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias
DECRETO Nº 130/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto pelo art. 71-a do estatuto dos servidores
Públicos Municipais, conforme decretado pela lei complementar 38/2011, publicada em
16/12/2011, resolve:
art. 1º – conceder adicional por formação escolar suplementar a
funcionária a seguir indicada, segundo o cargo cuja simbologia relaciona, no percentual de
20% (vinte por cento) sobre o vencimento percebido conforme tabela própria ao cargo de
investidura em concurso público nesta municipalidade, a partir do mês subsequente ao da
protocolização do pedido devidamente documentado:
reqto.

Matr.

147/2015 591211-3

simb.

nome

G3

rosaine de fatiMa scHeleidres

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 18 de fevereiro de 2015.

PORTARIA 100/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições legais,
considerando o contido no requerimento 15258/2014, resolve:
art. 1º – reduZir a carga horária semanal de quarenta para vinte horas, do
servidor HenriQue ecHeli Junior, matrícula 21717-1, a partir de 01 de outubro de
2014.
art. 2º – a redução de jornada far-se-á com a proporcional redução dos
vencimentos.
art. 3º – esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 18 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 131/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições legais, considerando a importância de parceria com entidades privadas,
com qualidade no atendimento, resolve:
art. 1º atualiZar os valores per capita, conforme o grau de dependência, do
repasse mensal às entidades de atendimento ao idoso, mediante convênio com o Município
de castro, como se estipula:
a) Grau de dependência i: idosos independentes, mesmo que requeiram uso
de equipamentos de autoajuda – valor de r$ 400,000 per capita;
b) Grau de dependência ii: idosos com dependência em até três atividades
de autocuidado para a vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem
comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada – valor de r$ 700,00
per capita;
c) Grau de dependência iii: idosos com dependência que requeiram assistência
em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento
cognitivo – valor de r$ 1.190,00 per capita.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 101/2015
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 a servidora Marisa
aParecida da silva, Matrícula nº 30368-0, lotada na secretaria Municipal de saúde, no
período de 04 de fevereiro de 2015 a 05 de março 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, 18 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Parágrafo Único. a classificação do grau de dependência deverá ser realizada
por profissional da área de saúde da própria entidade, com emissão de laudo devidamente
assinado e carimbo do conselho de classe.
art. 2º a entidade tomadora do subsídio social terá que informar mensalmente
ao fiscal nomeado no convênio o número de idosos atendidos no mês anterior ao repasse.
art. 3º a aplicação dos valores terá que obedecer ao estipulado em Plano
de trabalho, ficando facultado à municipalidade acesso às dependências das entidades
conveniadas, quando considerar necessário.

PORTARIA Nº 102/2015
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 a servidora cleoMara
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aParecida Batista da silva, Matrícula nº 6963-0, lotada na secretaria Municipal de
educação, no período de 19 de fevereiro de 2015 a 20 de abril de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PORTARIA Nº 106/2015
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 18 de fevereiro de 2015.
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1º alterar gratificação de função, a partir de 02 de fevereiro de 2015,
pelo exercício de coordenação Pedagógica na secretária de educação, aos servidores
abaixo nominados como a seguir se descreve:
SERVIDOR

Matricula

adriane MilinKovic

PORTARIA Nº 103/2015
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 ao servidor denilson
eliaZ caliXto, Matrícula nº 14230-1, lotado na secretaria Municipal de saúde, no
período de 02 de março de 2015 a 01 de abril de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

4006-0

FUNÇÃO
coordenação

%
25%

claudia aParecida salGado castro

24236-0

direção

35%

eva Jocelia aParecida caMarGo

23086-1

coordenação

25%

Maria leocadia dos santos ferreira

15539-0

agente administrativo 10%

Julia eliZaBetH HuBen GradiZ

3530-1

agente administrativo 20%

ana Karina leal Mendes

28568-0

secretario escolar

10%

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 18 de fevereiro de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 18 de fevereiro de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 107/2015

PORTARIA Nº 104/2015
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 ao servidor Paulo cesar
lucinda da silva, Matrícula nº 14761-1, lotado na secretaria Municipal de saúde, no
período de 01 de julho de 2015 a 30 de julho 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, 18 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º conceder gratificação de função, a partir de 02 de fevereiro de
2015, pelo exercício de coordenação Pedagógica na secretária de educação, aos servidores
abaixo nominados como a seguir se descreve:
SERVIDOR

Matricula

cleide ines scuruPa

11673-1

ESCOLA

%

Municipal de Guararema

20%

eliane KreMer cHotti

470791-0

Municipal dalila ayres

30%

sefora reGina Martins da silveira

19682-0

cMei nosso lar

20%

nisia Maria Pinto

11711-0

Municipal dalila ayres

20%

nisia Maria Pinto (2º concurso)

11711-1

Municipal Jd Bela vista

20%

VIVIANE CRISTINA ARTERO

25763-0

cMei elizabet Kugler

25%

VIVIANE CRISTINA ARTERO

25763-0

cMei elizabet Kugler

25%

JosilMa de fatiMa silva santos ortiZ 27731-0

cMei João Paulo ii

25%

JosilMa de fatiMa silva santos ortiZ 27731-0

cMei João Paulo ii

25%

rosineia aParecida oliveira

9172-0

cMei João Paulo ii

30%

cristiane aParecida vaZ

7552-0

cMei despertar p/ Mundo 25%

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PORTARIA Nº 105/2015
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 a servidora Giovana
GonÇalves, Matrícula nº 11193-1, lotada na secretaria Municipal de saúde, no período
de 01 de julho de 2015 a 30 de julho 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, 18 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 18 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 108/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
considerando o contido no requerimento 3082/2015, resolve:
art. 1º auMentar a carga horária semanal de vinte para quarenta horas, das
servidoras abaixo relacionadas, a partir de 12 de fevereiro de 2015:
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SERVIDORA

CÓDIGO

adriane Moreira dalcol

8451320

aManda Kristin alves

8451265

Bruna Garcia

8419388

dione tereZinHa Mendes

20982

ELENICE KUSDRA DE OLIVEIRA

22403

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

eManuelle caroline MacHado de oliveira 8451290
JaQueline GonÇaves

8451311

JOSELAI ALVES DOS SANTOS

21458

Marcia dos santos

595071

naYara Maria valenGa PinHeiro

8390754

renata riBas nunes

780081

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 18 de fevereiro de 2015.

TERMO DE REAJUSTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2014
(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

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

01

esPecificaÇÃo dos Produtos
emulsão asfáltica rl 1 c

VALOR
VALOR CORRIGIDO
REGISTRADO
r$ 1.483,52

r$ 1.836,45

castro, 19 de janeiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

PORTARIA 109/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:

TERMO DE REAJUSTE

art. 1° - transferir a servidora arMinda da aParecida Biassio
KravutscHle, que exerce o cargo de Professor, matrícula nº 1166-5, da secretaria
Municipal da família e desenvolvimento social para a secretaria Municipal de educação, a
partir de 02 de fevereiro de 2015.
art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 18 de fevereiro de 2015.

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2014
(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:
iteM

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

02

esPecificaÇÃo dos Produtos
emulsão asfáltica rM 1 c

VALOR
VALOR CORRIGIDO
REGISTRADO
r$ 1.709,53

r$ 2.116,23

castro, 15 de janeiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

PORTARIA 110/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:

TERMO DE REAJUSTE

art. 1° - transferir a servidora JoseMa reGina Mendes, que exerce o
cargo de Professor, matrícula nº 7412, da secretaria Municipal da família e desenvolvimento
social para a secretaria Municipal de educação, a partir de 02 de fevereiro de 2015.

PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2014

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

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 dos seguintes itens fornecido pela empresa
safra diesel ltda, que passam vigorar a partir desta data com o seguinte valor:

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 18 de fevereiro de 2015.

(REGISTRO PREÇOS)

iteM

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

esPecificaÇÃo dos Produtos

VALOR
VALOR CORRIGIDO
REGISTRADO

02

Óleo diesel Bs 500

r$ 2,33

r$ 2,50

03

ÓLEO DIESEL S 10

r$ 2,52

r$ 2,70

castro, 09 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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6

(duZentos) dias, a contar da data de eMissÃo do MesMo.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2015
DATA DO CONTRATO: 05 de fevereiro 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: Patricia Mara scuruPa - Me, Pessoa JurÍdica
de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 13.528.833/0001-71, coM sede
na rua stePHano rudecK, nº 322 – JardiM dos BancÁrios - ceP- 84172070, nesta cidade, neste ato rePresentada Por sua ProPrietÁria, sra.
PatrÍcia Mara scuruPa, Portadora da ci/rG nº 7.772.258-0/Pr e do cPf/Mf
nº 039.329.529-01.
OBJETO: serviÇos de carro de soM Para a divulGaÇÃo
de aÇÕes, eventos, serviÇos de utilidade PÚBlica e de interesse
coMunitÁrio.
VALOR: Pela PrestaÇÃo dos serviÇos, oBJeto deste contrato,
o contratante PaGarÁ a contratada o valor unitÁrio de r$ 20,00
(vinte reais) Por Hora, totaliZando o Presente contrato o valor
de atÉ r$ 8.000,00 (oito Mil reais), Que serÁ suPortado Pela seGuinte
dotaÇÃo orÇaMentÁria: 21.1.2031.3339039999900000000 – fonte de
recurso: 0 – cÓdiGo reduZido: 679.
EXECUÇÃO: o PraZo de eXecuÇÃo dos serviÇos do Presente
contrato terÁ inÍcio eM 09 de fevereiro e tÉrMino eM 31 de deZeMBro
de 2015.
VIGÊNCIA: o PraZo de viGÊncia do Presente contrato serÁ
atÉ 31 de Janeiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
CLEVERSON ORTIZ SILVA
SERRALHERIA SANTOS LTDA-ME
CONTRATADA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXTRATO DE DISPENSA Nº 005/2015
DATA: 06 de fevereiro de 2015.
OBJETO: PrestaÇÃo de serviÇos de revisÃo de 40.000 KM do
veÍculo renault Master (aMBulÂncia) Placas aYJ 1430 conforMe
Garantia.
CONTRATADO: GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA
VALOR: r$ 1.150,10 (HuM Mil, cento e cinQuenta reais e deZ
centavos).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
13/02/2015
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXTRATO DE DISPENSA Nº 006/2015
DATA: 10 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

OBJETO: PrestaÇÃo de serviÇos de dos 18.000 KM caMinHÕes
Placas aYQ - 9693, aYQ 9692 e aYQ 9701, conforMe Garantia.
CONTRATADO: Konrad coMercio de caMinHoes ltda

PATRICIA MARA SCURUPA
PATRICIA MARA SCURUPA – ME
CONTRATADA

VALOR: r$ 4.473,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e setenta e
trÊs reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
13/02/2015
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2015
EXTRATO DE DISPENSA Nº 007/2015
DATA DO CONTRATO: 12 de fevereiro de 2015.
DATA: 11 de fevereiro 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.

OBJETO: serviÇos de reconHeciMento de firMa utiliZados
Pela diretoria de HaBitaÇÃo..
CONTRATADO: castro taBelionato e 1 oficio de Protestos
de titulos.

CONTRATADO: serralHeria santos ltda-Me, Pessoa JurÍdica de
direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 01.604.355/0001-52, coM endereÇo
na rua alBerto fontes nº 111, vila rio Branco ceP 84.174-390 castroPr, neste ato rePresentada Pelo seu sÓcio ProPrietario sr. cleverson
ortiZ silva, Portador da ci/rG nº 92713490 e no cPf/Mf nº 05118207983.

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
13/02/2015

OBJETO: Prestar serviÇos coM forneciMento de Materiais
Para reParo no telHado da unidade de saÚde da vila rio Branco.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: Pela PrestaÇÃo dos serviÇos, oBJeto deste contrato,
o contratante PaGarÁ À contratada o valor total e seM reaJustes
de r$ 3.526,50 (trÊs Mil QuinHentos e vinte e seis reais e cinQÜenta
centavos), Que serÁ suPortado atravÉs da seGuintes dotaÇÕes
orÇaMentÁrias: 13.2.2087.3339039160000000000 - fonte de recurso: 495
atenÇÃo BÁsica – cÓdiGo reduZido: 735 e 13.2.2087.3339030240000000000 –
fonte de recurso: 495 atenÇÃo BÁsica – cÓdiGo reduZido 734.
EXECUÇÃO: o PraZo de eXecuÇÃo do oBJeto deste contrato
serÁ de atÉ 30 (ceM) dias, a contar da eMissÃo da ordeM de serviÇo.
VIGÊNCIA o PraZo de viGÊncia deste contrato serÁ de 60

VALOR DE ATÉ: r$ 1.000,00 (HuM Mil reais)

EXTRATO DE DISPENSA Nº 008/2015
DATA: 02 de fevereiro de 2015.
OBJETO: PrestaÇÃo de serviÇos notariais Para atendiMento
as necessidades dos dePartaMentos da secretaria MuniciPal de
faZenda Para o ano de 2015.
CONTRATADO: castro taBelionato e 1 oficio de Protestos
DE TITULOS

atos oficiais - EXECUtivo
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VALOR DE ATÉ: R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
13/02/2015

7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.
CONTRATADO: CVL AUTOMOVEIS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
VALOR: R$ 372,07 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETE
CENTAVOS).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
13/02/2015.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 009/2015
DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2015.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE
EXTRATO DE DISPENSA Nº 011/2015

IMÓVEIS.
CONTRATADO: SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS
VALOR DE ATÉ: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
13/02/2015

DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2015.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 500
HORAS, DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JS 200 JCB Nº 1061.
CONTRATADO: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: R$ 3.171,89 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E
OITENTA E NOVE CENTAVOS).

EXTRATO DE DISPENSA Nº 010/2015

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
13/02/2015.

DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 10.000 KM
DO VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACAS AYY - 3460, PATRIMÔNIO Nº 57.077 DA

