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EDITAIS

CLASSIFICAÇÃO
1º

noMe

CURSO

NOTA

alisson carneiro correa tÉcnico eM turisMo

7,00

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

NOTA

1º

edicléia da silva

tÉcnico eM aGroindÚstia

8,63

EDITAL DE ESTAGIÁRIOS Nº 42/2015
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 34ª
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 rural - socaVÃo
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

NOTA

1º

raíssa carneiro dos santos

ensino MÉdio

9,52

2º

ariele alves cardoso

ensino MÉdio

8,80

ZONA RURAL - RURAL

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

NOTA

1º

jaqueline Miranda Valenga

ensino MÉdio

8,98

Bianca aparecida de oliveira

ensino MÉdio

8,40

Gabriela aparecida carneiro Queiroz ensino MÉdio

8,32

2º
3º
4º

Karina ferreira ribeiro

ensino MÉdio

8,10

5º

rodrigo evers

ensino MÉdio

7,92

6º

thaynna franco Pereira

ensino MÉdio

7,72

7º

lalleska de oliveira Pena

ensino MÉdio

7,63

8º

ricardo dos santos

ensino MÉdio

7,53

9º

Maria eduarda henrique stelmacki

ensino MÉdio

7,32

10º

Gustavo henrique Meira

ensino MÉdio

6,75

stephany Kawane Moreira sviercoski ensino MÉdio

6,60

11º

CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

NOTA

1º

Paula cristina da luz

ensino MÉdio

6,91

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

NOTA

1º

ruan Patrick fietkoski Kubes

tecnoloGia PuBlicitÁria

7,88

castro, 28 de julho de 2015.

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

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

NOTA

1º

nathaly aparecida cunha de lima

forMaÇÃo de docentes

9,06

2º

jocinéia aparecida da silva Machado

forMaÇÃo de docentes

8,02

3º

Millena araújo schmidtke

forMaÇÃo de docentes

6,99

4º

Karine sperandio de almeida

forMaÇÃo de docentes

6,52

5º

shieley aparecida arps

forMaÇÃo de docentes

6,43

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO
1º

noMe

CURSO

EDITAL Nº 43/2015
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.

NOTA

Bianca aparecida Pinheiro Medicina VeterinÁria

conVoca

7,48

Zona urBana

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

NOTA

1º

sonia Mara rosa

PedaGoGia

8,33

CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

1º

jaqueline Miranda Valenga

ensino MÉdio

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO
1º

noMe

CURSO

NOTA

Gustavo da silva cesar iarek enGenharia ciVil

7,32

Zona urBana

2º

Bianca aparecida de oliveira

ensino MÉdio

3º

Gabriela aparecida carneiro Queiroz

ensino MÉdio

4º

Karina ferreira ribeiro

ensino MÉdio

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

1º

nathaly aparecida cunha de lima

forMaÇÃo de docentes

CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

NOTA

2º

1º

alícia Martins ianke

adMinistraÇÃo

9,11

3º

Millena araújo schmidtke

4º

Karine sperandio de almeida

forMaÇÃo de docentes

5º

shieley aparecida arps

forMaÇÃo de docentes

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

NOTA

1º

Matheus farias Martins

DIREITO

7,36

Zona urBana

jocinéia aparecida da silva Machado forMaÇÃo de docentes
forMaÇÃo de docentes

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

1º

sonia Mara rosa

PedaGoGia

Zona rural - aBaPan
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conVoca

CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

1º

Paula cristina da luz

ensino MÉdio

Zona rural - socaVÃo
CLASSIFICAÇÃO
1º

noMe
ariele alves cardoso

1º

noMe

CLASSIFICAÇÃO
26ª

ensino MÉdio

CURSO

o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

CARGO
agente Municipal de trânsito

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2011 – a
comparecer até o dia 07 de agosto de 2015, no horário das 08:30 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 nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.

CURSO

raíssa carneiro dos santos ensino MÉdio

2º

noMe
carina aparecida tabor

Bianca aparecida Pinheiro Medicina VeterinÁria

departamento de recursos humanos, 23 de julho de 2015.

Zona urBana
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

1º

Gustavo da silva cesar iarek

enGenharia ciVil

candidatos aprovados na 34ª seleção interna dos estagiários – edital 42/2015,
a comparecer até o dia 08 de agosto 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.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

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.
castro, 28 de julho de 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 173/2015
o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a decisão judicial nos autos nº 0001319-62.2015.8.16.0064,
conVoca

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 171/2015
o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal de esporte do
município,
conVoca

noMe

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

eduardo loyola ferreira silva

Psicólogo

26ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 03/2010 – a
comparecer até o dia 07 de agosto de 2015, no horário das 08:30 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 nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.
departamento de recursos humanos, 23 de julho de 2015.

noMe

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

angelita oberek

auxiliar de serviços

128ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2011 – a
comparecer até o dia 07 de agosto de 2015, no horário das 08:30 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 nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

departamento de recursos humanos, 23 de julho de 2015.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 174/2015
o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal de Gestão
Pública do município,
MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 172/2015
o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal de segurança
Pública do município,

conVoca
noMe

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

Marcos roberto nunes

Guardião

32ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2011 – a
comparecer até o dia 11 de agosto de 2015, no horário das 08:30 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 nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
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perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.

DECRETOS

departamento de recursos humanos, 28 de julho de 2015.

DECRETO Nº 597/2015
suMula: aBre
crÉdito
adicional
suPleMentar
no
Valor
de
r$ 27.000,00 (Vinte e sete Mil
reais).

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3034/2014 de 17/12/2014,
d e c r e t a:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 175/2015
o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal da família e
desenvolvimento social do município,
conVoca
noMe

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

josinei da aparecida de Paula castanho agente administrativo
rodrigo ferreira da rosa

agente administrativo

43ª
44ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2012 – a
comparecer até o dia 11 de agosto de 2015, no horário das 08:30 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 nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.
departamento de recursos humanos, 28 de julho de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

art. 1º - fica aBerto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2015, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 27.000,00 (Vinte e sete Mil reais), Para
reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.361.0027.2066 – ManutenÇÃo e desenVolViMento da educaÇÃo de
joVens e adultos
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00104 – deMais iMPostos Vinc. educaÇÃo – eXercÍcio corrente
r$
25.000,00
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.367.0027.2067 – ManutenÇÃo e desenVolViMento da educaÇÃo
esPecial
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa juridica
00104 – deMais iMPostos Vinc. educaÇÃo – eXercÍcio corrente
r$
2.000,00
total da suPleMentaÇÃo

10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.367.0027.2067 – ManutenÇÃo e desenVolViMento da educaÇÃo
esPecial
3.3.90.36.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa fisica
00104 – deMais iMPostos Vinc. educaÇÃo – eXercÍcio corrente
r$
27.000,00
da reduÇÃo

r$

27.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

cargo: técnico cultural – literatura
edital de colocação ao final da lista de aprovados

27.000,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÁ utiliZado o
recurso ProVeniente do cancelaMento de Parte da dotaÇÃo
orÇaMentÁria, a seGuir esPecificada:

total
Concurso Edital nº 03/2012

r$

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 29 de julho
de 2015.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, torna público a relação dos candidatos que passaram ao final da lista, do
edital de concurso Público nº 03/2012.
classificação

nova colocação

01ª

07ª

roberta fernandes Buriti

03ª

08ª

ana carolina Barros Madureira

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

nome

DECRETO Nº 598/2015

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 28 de julho de 2015.

suMula: aBre
crÉdito
adicional
suPleMentar
no
Valor
de
r$
170.000,00 (cento
e
setenta
Mil
reais).

registre-se, publique-se e cumpra-se.

Reinaldo Cardoso
Prefeito Municipal

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3034/2014 de 17/12/2014,
d e c r e t a:
art. 1º - fica aBerto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
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castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2015, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 170.000,00 (cento e setenta Mil reais), Para
reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2092 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades de
atenÇÃo de MÉdia e alta coMPleXidade
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00496 – atenÇÃo MÉdia e alta coMPleXidade – eXercÍcio corrente
r$
150.000,00
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2093 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
unidade de Pronto atendiMento
3.1.90.16.00.00 – outras desPesas VariÁVeis – Pessoal ciVil
00496 – atenÇÃo MÉdia e alta coMPleXidade – eXercÍcio corrente
r$
20.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

170.000,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÁ utiliZado o
recurso ProVeniente do cancelaMento de Parte da dotaÇÃo
orÇaMentÁria, a seGuir esPecificada:
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2093 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
unidade de Pronto atendiMento
3.3.96.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa juridica
00496 – atenÇÃo MÉdia e alta coMPleXidade – eXercÍcio corrente
r$
170.000,00
total
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da reduÇÃo

r$

170.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 29 de julho
de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 599/2015
suMula: aBre crÉdito
adicional
suPleMentar no Valor de r$ 330.000,00
(treZentos e trinta Mil reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3034/2014 de 17/12/2014,
d e c r e t a:
art. 1º - fica aBerto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2015, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 330.000,00 (treZentos e trinta Mil reais),
Para reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:
04 – secretaria MuniciPal de faZenda
04.008 – suPerintendÊncia de contaBilidade
04.123.0008.2022 – ManutenÇÃo das atiVidades da suPerintendÊncia de
contaBilidade
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
12.000,00
05 - secretaria MuniciPal de GestÃo PÚBlica
05.008 – suPerintendÊncia de recursos huManos, PatriMÔnio e serViÇos
PÚBlicos
04.122.0002.2039 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades do
dePartaMento de PatriMÔnio e serViÇos PÚBlicos
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
35.000,00
09 - secretaria MuniciPal de desenVolViMento urBano

09.008 – suPerintendÊncia de PlanejaMento territorial
04.122.0002.2082 – ManutenÇÃo e desenVolViMento da suPerintendÊncia
de PlanejaMento territorial
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
12.000,00
09 - secretaria MuniciPal de desenVolViMento urBano
09.008 – suPerintendÊncia de PlanejaMento territorial
04.122.0002.2082 – ManutenÇÃo e desenVolViMento da suPerintendÊncia
de PlanejaMento territorial
3.1.90.13.00.00 – oBriGaÇÕes Patronais
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
2.000,00
12 - secretaria MuniciPal de indÚstria, coMÉrcio e turisMo
12.002 – dePartaMento de indÚstria e coMÉrcio
11.662.0021.2043 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
indÚstria e coMÉrcio
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
30.000,00
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.003 – diretoria de Vias urBanas
15.451.0004.2079 – ManutenÇÃo das Vias urBanas
3.1.90.16.00.00 – outras desPesas VariÁVeis – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
12.000,00
20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.003 – fundo MuniciPal da assistÊncia social
08.243.0012.6009 – ManutenÇÃo do serViÇo de acolhiMento
institucional casa lar)
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcios anteriores
r$
30.000,00
20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.003 – fundo MuniciPal da assistÊncia social
08.243.0026.6006 – ManutenÇÃo dos serViÇos de ProteÇÃo e atendiMento
esPecialiZado a faMilias e indiVÍduos (Paefi)
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcios anteriores
r$
50.000,00
20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.003 – fundo MuniciPal da assistÊncia social
08.244.0013.2056 – ManutenÇÃo dos centros de referÊncia de assistÊncia
SOCIAL
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcios anteriores
r$
63.000,00
21 – secretaria MuniciPal de GoVerno
21.006 – diretoria MuniciPal de cultura
13.392.0019.6001 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades
MuniciPal da cultura
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
30.000,00
22 – secretaria MuniciPal de esPorte
22.001 – GaBinete do secretÁrio
04.122.0002.2037 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
secretaria MuniciPal de esPorte
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
45.000,00
22 – secretaria MuniciPal de esPorte
22.001 – GaBinete do secretÁrio
04.122.0002.2037 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
secretaria MuniciPal de esPorte
3.1.90.13.00.00 – oBriGaÇÕes Patronais
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
3.000,00
22 – secretaria MuniciPal de esPorte
22.001 – GaBinete do secretÁrio
04.122.0002.2037 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
secretaria MuniciPal de esPorte
3.1.90.16.00.00 – outras desPesas VariÁVeis – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
6.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

330.000,00
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relatiVo a ViGilÂncia eM saÚde, celeBrado coM o MinistÉrio da saÚde.
art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
suPeraVit financeiro - recursos nÃo Vinculados do eXercÍcio de 2014,
relatiVo aos recursos liVres.

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 29 de julho de

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

2015.

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 29 de julho de
2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 602/2015
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 20.000,00
(Vinte Mil reais).

DECRETO Nº 600/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no art. 18 do decreto n°281/2009, que
regulamenta o controle de bens móveis patrimoniais do Município de castro, resolve:

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3034/2014 de 17/12/2014,
d e c r e t a:

art. 1º instituir e nomear a comissão de reavaliação Patrimonial - crP, ficando
a mesma assim composta:

art. 1º - fica aBerto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2015, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 20.000,00 (Vinte Mil reais), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:

Presidente:
Marcos Voss – matrícula n° 9911
MeMBros:
Vinicius Parizotto Gustman – matrícula n° 8438
sergio luiz dias de souza – matrícula n° 899.0
art. 2º esta comissão terá o prazo de 15 dias para realizar os levantamentos
necessários para o cumprimento das atribuições previstas no decreto n°281/2009.
art. 3° este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogado o decreto nº 844/2012.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 29 de julho de 2015.

21 – secretaria MuniciPal de GoVerno
21.004 – diretoria MuniciPal do Meio aMBiente
18.541.0003.2013 – atiVidades do fundo MuniciPal do Meio aMBiente
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00555 – sanePar – coMP. financeira Meio aMBiente - eXercicios anteriores
r$
20.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

20.000,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
suPeraVit financeiro - recursos Vinculados do eXercÍcio de 2014,
relatiVo a sanePar – coMP. financeira Meio aMBiente.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 29 de julho de
2015.

DECRETO Nº 601/2015
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 50.000,00
(cinQuenta Mil reais).

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3034/2014 de 17/12/2014,
d e c r e t a:

Portarias

art. 1º - fica aBerto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2015, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 50.000,00 (cinQuenta Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.305.0032.2095 – ManutenÇÃo das atiVidades da ViGilÂncia eM saÚde
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00497 – ViGilÂncia eM saÚde - eXercicÍos anteriores
r$
50.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

50.000,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
suPeraVit financeiro - recursos Vinculados do eXercÍcio de 2014,

PORTARIA Nº 766/2015
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 neide da
aParecida furQuiM, Matrícula nº 19801-1 lotada na secretaria Municipal de educação,
no período de 27 de julho de 2015 a 26 de agosto de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
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de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:

disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de julho de 2015.

art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de abril de 2015, como a
seguir se descreve:
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

CLASSE G3 306
fidelis sKoliMosKi

18058-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PORTARIA Nº 767/2015

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de julho de 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 tatiana dos
santos de Paula Bueno, Matrícula nº 22756-0 lotada na secretaria Municipal de
saúde, no período de 03 de agosto de 2015 a 02 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, 29 de julho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 771/2015
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 ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de abril de 2014, como a
seguir se descreve:
CLASSE G2 206
joÃo Batista BorBa de souZa

PORTARIA Nº 768/2015
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:

15814-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de julho de 2015.

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora Mariannie
fraBetti Bueno, Matrícula nº 22101-0 lotada na secretaria Municipal de saúde, no
período de 03 de agosto de 2015 a 02 de setembro 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, 29 de julho de 2015.
PORTARIA Nº 772/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 769/2015
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 cleocil
schoenBaecher BoMfiM, Matrícula nº 2437-0 lotada na secretaria Municipal de
educação, no período de 03 de agosto de 2015 a 02 de novembro 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. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de agosto de 2014, como a
seguir se descreve:
classe G3 409
josÉ alair lÚcio

10790-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 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, 29 de julho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 773/2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 770/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso

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 ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de agosto de 2014, como a
seguir se descreve:

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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classe s1 409
Marlene Quadros oliVeira

5959-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de julho de 2015.
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100

UND

aMÔnia QuaternÁria
1000Ml

QuaterMon

15,00

e.r. feliX

13

3

UND

aPlicador Para chiP
CANINO

Partners

30,00

Pro ViVo

3

arMadilha Para caPtura,
faBricado eM Btc,
acaBaMento eM Zinco
UND
Branco, diMensÕes 75
X 1,20 X 80 de altura,
totalMente doBrÁVel.

VeneZia

640,00

eVoluÇÃo

Pet tour

400,00

eVoluÇÃo

Pro ViVo

14
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15

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

3

eVoluÇÃo Pet coM. Prod. P/ Banho e tosa e VeterinÁrio cnPj
11.395.850/0001-52
Pro ViVo coM. de Prod. aGroPecuarios ltda – cnPj 05.700.305/0001-20
e.r. feliX Produtos aGroPecuarios – Me – cnPj 07.296.219/0001-29

1

2

3

4

500

SACO

DESCRIÇÃO

raÇÃo canina Para cÃes
adultos coM 18% de
Martin doG
ProteÍnas - saco de 25KG
JOGO DE FOCINHEIRA DE
PoliProPileno do n° 1
AO Nº 5

3

CJTO

10

JOGO DE COLAR
eliZaBetano
faBricado eM Placa
de PoliProPileno coM
CJTO acaBaMento eM Plastico
Preto eM aMBos os lados
e fechos eM nYlon dos
dois lados e fecho eM
nYlon taManho de 1 a 9.

10

CJTO

JOGO DE COLEIRAS DE
couro taManho P, M, G.

5

25

Pares

luVa de rasPa, cano
lonGo coM reforÇo
total, Punho 20 cM.

6

10

Pares

Bota de Borracha cano
lonGo, cor Branca nuMeraÇÕes do 34 ao 42

6

MacacÃo Profissional
ManGa curta
confeccionado eM BriM
Pesado; 100% alGodÃo;
tecido de ÓtiMa
UND
Qualidade Produto
nacional; silK screen
(estaMPa) e Bordado Para
PersonaliZaÇÃo da PeÇa;
taManhos P, M, G.

7

8

9

10
11

Marca

40

FR

sulfato de atroPina 10Ml

FAGRA

3,50

17

50

FR

MeloXican 2% 50Ml

OURO FINO

42,50

Pro ViVo

18

50

FR

enrofloXacina 10% 5Ml

ENROGARD
10%

10,00

e.r. feliX

19

150

FR

deXaMetasona 2MG/
Ml - 50Ml

MarcolaB

9,30

Pro ViVo

GranteX/
GRANJTEC

990,00

e.r. feliX

BioeX

3.430,00

eVoluÇÃo

10

PijaMa cirurGico unisseX
eM tecido 100% alGodÃo,
UND na cor Verde e taManho
Único; seM Gola e
decote eM V. - taM. M. G.

4

PinÇa BacKhaus
13 cM - Produto
confeccionado eM aÇo
inoX aisi-420 eMBalaGeM
PlÁstica indiVidual
CONTENDO OS DADOS
DA IDENTIFICAÇÃO,
UND
Procedencia e
rastreaBilidade, 10 anos
de Garantia, faBricado
de acordo coM PadrÕes
INTERNACIONAIS DE
Qualidade, norMas da
aBnt
lÂMina de tricotoMia

Pro ViVo

BasPan

12,00

e.r. feliX

Murano

24,00

Pro ViVo

DOG LAR

14,90

eVoluÇÃo

BasPan

13,00

e.r. feliX

itauBotas

47,00

Pro ViVo

siVel

69,00

Pro ViVo

douBle
FASHION

110,00

Pro ViVo

GOLTT

GOLTT

34,00

eVoluÇÃo

20

28,90

21

UND

100

serinGa de PoliProPileno
UND
descarPac
de 50Ml

OSTHER

1

eVoluÇÃo
22

1000

3

PreÇo
unitÁrio DETENTORA
DE REGISTRO
33,90

0,15

Pro ViVo

4,60

Pro ViVo

caiXa Para transPorte
de aniMais, coMPriMento
89 cM, larGura 64 cM,
UND
altura 72 cM, Peso 8,5
KG, fÁcil de Montar
e desMontar, eM
Polietileno.

16
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4

Ventilador Para aViÁrio
coM Grade dianteira e
traseira Para coMPleta
ProteÇÃo da hÉlice
do aParelho, carcaÇa
reforÇada eM chaPa
de aÇo Pintada eM
UND
ePÓXi, hÉlice de
nYlon reforÇada
coM fiBra de Vidro,
Motor trifÁsico iP55 ,
acionaMento direto,
seM Polias e correias
Que ProPorciona BaiXo
Índice de ManutenÇÃo.
autoclaVe - cÂMaras
de esteriliZaÇÃo eM
aÇo inoX; coM Muito
Mais resistÊncia e
duraBilidade; Produto
de fÁcil oPeraÇÃo
coM controles
siMPles e autoMÁticos;
acoMPanhaMento dos
ciclos atraVÉs de Painel
diGital coM aVisos
Visuais; instalaÇÃo
descoMPlicada,
Pois todo o VaPor
eXcedente É liBerado
Por uMa VÁlVula soBre
a autoclaVe o Que
disPensa tuBulaÇÃo
Para drenaGeM de
ÁGua; diVersos sisteMas
de seGuranÇa Que
UND
controlaM todo o
ciclo e PreVineM falhas
de funcionaMento,
coM desliGaMento
autoMÁtico eM caso de
eXcesso de teMPeratura,
PressÃo ou falta de
ÁGua; taMPa coM
construÇÃo esPecial e
fecho de triPlo estÁGio,
Muito Mais seGuranÇa
e Praticidade no
MoMento de utiliZar o
eQuiPaMento; secaGeM
eficiente do Material
coM oPÇÃo de secaGens
eXtras; aMPla rede de
assistÊncias tÉcnicas
coM atendiMento
Por Profissionais
caPacitados; caPacidade
MÍniMa 22 litros.
PinÇa BacKhaus
15 cM - Produto
confeccionado eM aÇo
inoX aisi-420, eMBalaGeM
PlÁstica indiVidual
CONTENDO OS DADOS
DA IDENTIFICAÇÃO,
UND
Procedencia e
rastreaBilidade, 10 anos
de Garantia, faBricado
de acordo coM PadrÕes
INTERNACIONAIS DE
Qualidade, norMas da
aBnt,ce.
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23

24

25

26

3

1000

50

1000

tesoura MetZaMBauM
curVa 15 cM - deVerÃo
SER ACONDICIONADOS
conforMe a PraXe do
faBricante, Garantindo
SUA INTEGRIDADE ATE
o uso. deVerao ser
ROTULADOS DE ACORDO
coM a leGislaÇÃo eM
UND
ViGor. Garantia: o
Produto ofertado
deVera atender aos
disPositiVos da lei n° 8078
90 (cÓdiGo de defesa do
consuMidor)e deMais
leGislaÇÕes Pertinentes
- Garantia MÍniMa de 10
(deZ) anos.

UND

lÂMina Bisturi,
aÇo inoXidÁVel,
nº 24, descartÁVel,
estÉril, eMBalada
indiVidualMente

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.
GOLTT

SOLIDOR

ANASEDAN

cloridrato de cetaMina
10Ml

doPalen

UND

20

lidocaÍna (cloridrato
de) 2% coM
Vasoconstritor
injetÁVel frascosaMPolas coM 20 Ml,
uso Parenteral.
deVerÁ constar na
UND
eMBalaGeM do Produto, lidocaÍna
indiVidualMente,
2%
o noMe, a data de
hiPolaBor
faBricaÇÃo, a Validade
do MesMo e o nº do lote,
conforMe leGislaÇÃo
sanitÁria ViGente.

33

4

PinÇa heMostÁtica
rochester Pean curVa
UND
16 cM. faBricada
totalMente eM aÇo inoX.

34

3

UND

1

Mesa cirÚrGica calha
eM aÇo inoX, coM 4
reGulaGens Para calha,
coM taMPo e chaPa eM
inoX reforÇada de 1
UND
MM, coM reGulaGeM de
altura, Medidas 120 X 60
cM , acoMPanhada de
Balde inoX e suPorte
Para soro, PÉs eM inoX.

36

tesoua sPencer
12cM, Produto
confeccionado eM
aÇo inoXidÁVel aisi-420,
taManho 12cM

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

cnPj nº

Valor

eVoluÇÃo Pet coM. Prod. P/ Banho e
tosa e VeterinÁrio ltda-Me
itens: 04,09,14,15,21,22,23,24,25,33,34,36.

11.395.850/0001-52

14.369,90

05.700.305/0001-20

47.825,00

Valor total

250

UND

eVoluÇÃo

e.r. feliX Produtos aGroPecuarios – Me
07.296.219/0001-29
itens: 002,005,12,18,20,27,30,32.

cloridrato de XilaZina
10Ml

1

69,00

Pro ViVo

UND

32

OBJETO: aQuisiÇÃo de raÇÃo Para cÃes, eQuiPaMentos,
Materiais e MedicaMentos VeterinÁrios Que serÃo utiliZados nas
aÇÕes ProMoVidas Pelo canil MuniciPal – sMs.

8,80

250

iVerMectina 2% 1l

PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/15

e.r. feliX

28

rede de caPtura Para
aniMais, diMensÕes 240
X 240 cM , Peso 1100 G,
Malha 50 MM, fio de
nYlon 3,5 MM, coM
chuMBo nas Bordas.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16,50

Penicilina +
estrePtoMicina 20Ml

UND

eVoluÇÃo

Pro ViVo coM. de Prod. aGroPecuarios
LTDA
itens: 001,003,006,007,008,10,11,13,16,17,19,2
6,28,29,31.

UND

2

0,17

Pro ViVo

150

31

castro, 27 de julho de 2015.

18,00

27

30

eVoluÇÃo

Partners
estrePto
Penicilina/
Microsules

29

32,00

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

caMPo oPeratÓrio,
coMPressa cirÚrGica
- coMPressa de caMPo
oPeratÓrio seM
radioPaco, Medindo
45X50, const. de 4
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iVoMec

15,90

Pro ViVo

8.906,00
71.100,90

castro, 27 de julho de 2015

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal
15,00

e.r. feliX

58,00

Pro ViVo

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/15

ZOOTEC

800,00

e.r. feliX

OBJETO: aQuisiÇÃo de VeÍculos Que serÃo utiliZados eM
aÇÕes da ViGilÂncia sanitÁria – recursos: ViGilÂncia eM saÚde.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:

GOLTT

GOLTT

49,90

37,90

eVoluÇÃo

eVoluÇÃo

PROPONENTE

CNPJ Nº

KUGLER VEÍCULOS LTDA
ITENS: 001,002.

76.108.653/0001148.760,00
50
VALOR TOTAL

castro, 23 de julho de 2015
VeneZia

3.390,00

eVoluÇÃo

VALOR TOTAL: r$ 71.100,90 (setenta e uM Mil, ceM reais e
noVenta centaVos).

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

TOTAL

148.760,00

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
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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.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2015
Ref. PP 110/15

CONTRATADO: KuGler VeÍculos ltda, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no cnPj/Mf nº 76.108.653/0001-50, neste ato representada pela sra.
elsa Maria KuGler, empresária, portadora do ci/rG nº 3.499.785-3 e cPf/Mf nº
543.194.479-72.
OBJETO: aQuisiÇÃo de Veiculo utilitÁrio tiPo PicK-uP, Zero

DATA DO CONTRATO: 23 de julho de 2015.
KM.
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: KuGler VeÍculos ltda, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no cnPj/Mf nº 76.108.653/0001-50, neste ato representada pela sra.
elsa Maria KuGler, empresária, portadora do ci/rG nº 3.499.785-3 e cPf/Mf nº
543.194.479-72.

VALOR: Pela aquisição do veículo o contratante pagará à contratada
o valor total de r$45.970,00 (Quarenta e cinco Mil, noVecentos e setenta
reais), condições esta da vencedora.
EXECUÇÃO: o veículo deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias a partir do
envio da nota de empenho via e-mail.
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, a contar da
data da assinatura do mesmo.

OBJETO: aQuisiÇÃo de VeÍculos Que serÃo utiliZados eM
aÇÕes da ViGilÂncia sanitÁria – recursos: ViGilÂncia eM saÚde –
secretaria MuniciPal de saÚde
VALOR: Pela aquisição dos veículos o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 148.760,00(cento e quarenta e oito mil, setecentos e
sessenta reais), condições esta da vencedora.
EXECUÇÃO: os veículos deverão ser entregues em até 45 (quarenta e
cinco) dias a partir do envio da nota de empenho via e- mail.
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, a
contar da data da assinatura do mesmo.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
ELSA MARIA KUGLER
KUGLER VEICULOS LTDA
CONTRATADO

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ELSA MARIA KUGLER
KUGLER VEÍCULOS LTDA
CONTRATADO

TERCEIRO TERMO ADITIVO

Nº 175/2014

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/15
OBJETO: aQuisiÇÃo de Veiculo utilitÁrio tiPo PicK-uP, Zero

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, ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e de outro
lado a empresa a P c carneiro transPortes-Me, Pessoa jurídica de direito Privado,
inscrita no cnPj/Mf nº 21.029.440/0001-41, com endereço na rua rua theófilo de
castro, 710 socavão - castro-Pr., neste ato representado pelo, sr. GilMar de oliVeira
GoMes, portador da ci/rG nº 7.503.208-0 e no cPf/Mf nº 021.804.849-17, residente
e domiciliado na cidade de castro-Pr, a seguir denominada contratada, que ao final
assinam.

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

cnPj nº

Valor

KuGler VeÍculos ltda
iteM:001

76.108.653/0001-50

45.970,00

Valor total

45.970,00

castro, 27 de julho de 2015

as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
secretaria Municipal de educação, através do memorando n° 303/2015, o parecer jurídico,
a autorização da autoridade superior, e observando o disposto no artigo 65, i, alínea “b” §
1º, da lei nº 8.666/93, resolvem aditivar o presente contrato, objeto do Pregão Presencial
nº 176/2014, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 839,040 km na linha nº 60.
clÁusula seGunda: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.027,980 km na linha nº 62.
clÁusula terceira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 809,880 km na linha nº 63.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

clÁusula Quarta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.461,150 km na linha nº 64.
clÁusula Quinta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.406,160 km na linha nº 65.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2015
Ref. PP 116/15
DATA DO CONTRATO: 27 de julho de 2015.
CONTRATANTE: MunicÍPio de castro – estado do Paraná, com

clÁusula seXta: em virtude do acréscimo quantitativo estipulado nas
cláusulas anteriores, fica acrescido ao valor do contrato a importância de r$ 25.800,40
(vinte e cinco mil, oitocentos reais e quarenta centavos).
o presente termo aditivo entra em vigor em 04 de maio de 2015, sendo
que as demais condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original
permanecem inalteradas.

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
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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 24 de julho de 2015.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 177/2014
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CONTRATADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 176/2014
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 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, ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e de outro
lado a empresa a.s. Pitthan eireli - Me, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no
cnPj/Mf nº 07.236.277/0001-67, com endereço na rua florentino telles, 33 jd araucária
i ceP: 84172-485, neste ato representado pelo seu proprietário, sr. aloisio silVa
Pitthan, portador da ci/rG nº 5.145.813-3 e no cPf/Mf nº 572.465.809-72, residente e
domiciliado no mesmo endereço retro mencionado, a seguir denominada contratada,
que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
secretaria Municipal de educação, através do memorando n° 299/2015, o parecer jurídico,
a autorização da autoridade superior, e observando o disposto no artigo 65, i, alínea “b” §
1º, da lei nº 8.666/93, resolvem aditivar o presente contrato, objeto do Pregão Presencial
nº 176/2014, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.207,290 km na linha nº 32.
clÁusula seGunda: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.235,550 km na linha nº 33.
clÁusula terceira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.030,485 km na linha nº 34.
clÁusula Quarta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.483,650 km na linha nº 35.
clÁusula Quinta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.778,925 km na linha nº 36.
clÁusula seXta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento de
1.688,880 km na linha nº 37.

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, ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e de outro
lado a empresa a.s. Pitthan eireli - Me, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no
cnPj/Mf nº 07.236.277/0001-67, com endereço na rua florentino telles, 33 jd araucária
i ceP: 84172-485, neste ato representado pelo seu proprietário, sr. aloisio silVa
Pitthan, portador da ci/rG nº 5.145.813-3 e no cPf/Mf nº 572.465.809-72, residente e
domiciliado no mesmo endereço retro mencionado, a seguir denominada contratada,
que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
secretaria Municipal de educação, através do memorando n° 300/2015, o parecer jurídico,
a autorização da autoridade superior, e observando o disposto no artigo 65, i, alínea “b” §
1º, da lei nº 8.666/93, resolvem aditivar o presente contrato, objeto do Pregão Presencial
nº 176/2014, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.489,230 km na linha nº 38.
clÁusula seGunda: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.289,835 km na linha nº 39.
clÁusula terceira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.489,395 km na linha nº 40.
clÁusula Quarta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 741,990 km na linha nº 41.
clÁusula Quinta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 2.110,455 km na linha nº 42.
clÁusula seXta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento de
1.105,425 km na linha nº 43.
clÁusula sÉtiMa: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 741,030 km na linha nº 44.
clÁusula oitaVa: em virtude do acréscimo quantitativo estipulado nas
cláusulas anteriores, fica acrescido ao valor do contrato a importância de r$ 54.723,19
(cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e dezenove 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 24 julho de 2015.

clÁusula sÉtiMa: em virtude do acréscimo quantitativo estipulado nas
cláusulas anteriores, fica acrescido ao valor do contrato a importância de r$ 42.267,63
(quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e três 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
ALOISIO SILVA PITTHAN
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATADA

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 24 de julho de 2015.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 180/2014
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
ALOISIO SILVA PITTHAN
CONTRATADA

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 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, ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e de outro

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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lado a empresa caMaPri transPorte rodoViario ltda-Me. Pessoa jurídica de
direito Privado, inscrita no cnPj/Mf nº 07.073.920/0001-89 com endereço na rua souza
caldas, 387, ceP: 84031-010 uvaranas, Ponta Grossa-Pr., neste ato representado pelo seu
representante legal, sr. ronei dos santos carneiro GoMes, portador da ci/rG
nº 3.716.412.7-ssP/Pr e no cPf/Mf nº 472.938.619-15, residente e domiciliado na rua
souza caldas, 387 Vila herculano torres, uvaranas Ponta Grossa-Pr, a seguir denominada
contratada, que ao final assinam.

de 993,750 km na linha nº 09.

as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
secretaria Municipal de educação, através do memorando n° 296/2015, o parecer jurídico,
a autorização da autoridade superior, e observando o disposto no artigo 65, i, alínea “b” §
1º, da lei nº 8.666/93, resolvem aditivar o presente contrato, objeto do Pregão Presencial
nº 176/2014, conforme a seguir:

clÁusula seXta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento de
2.225,400 km na linha nº 12.

clÁusula PriMeira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.211,025 km na linha nº 13.
clÁusula seGunda: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.551,675 km na linha nº 14.
clÁusula terceira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.314,390 km na linha nº 15.

clÁusula Quarta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.234,185 km na linha nº 10.
clÁusula Quinta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 590,160 km na linha nº 11.

clÁusula sÉtiMa: em virtude do acréscimo quantitativo estipulado nas
cláusulas anteriores, fica acrescido ao valor do contrato a importância de r$ 38.169,89
(trinta e oito mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e nove 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 24 de julho de 2015.

clÁusula Quarta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.030,785 km na linha nº 16.
clÁusula Quinta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.991,640 km, na linha nº 17.
clÁusula seXta: em virtude do acréscimo quantitativo estipulado nas
cláusulas anteriores, fica acrescido ao valor do contrato a importância de r$ 37.812,69
(trinta e sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e nove 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 24 de julho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
RONEI DOS SANTOS CARNEIRO GOMES
CONTRATADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 181/2014
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 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, ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e de outro
lado a empresa caMaPri transPorte rodoViario ltda-Me. Pessoa jurídica de
direito Privado, inscrita no cnPj/Mf nº 07.073.920/0001-89 com endereço na rua souza
caldas, 387, ceP: 84031-010 uvaranas, Ponta Grossa-Pr., neste ato representado pelo seu
representante legal, sr. ronei dos santos carneiro GoMes, portador da ci/rG
nº 3.716.412.7-ssP/Pr e no cPf/Mf nº 472.938.619-15, residente e domiciliado na rua
souza caldas, 387 Vila herculano torres, uvaranas Ponta Grossa-Pr, a seguir denominada
contratada, que ao final assinam.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
RONEI DOS SANTOS CARNEIRO GOMES
CONTRATADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 182/2014
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 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, ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e de outro
lado a empresa caMaPri transPorte rodoViario ltda-Me. Pessoa jurídica de
direito Privado, inscrita no cnPj/Mf nº 07.073.920/0001-89 com endereço na rua souza
caldas, 387, ceP: 84031-010 uvaranas, Ponta Grossa-Pr., neste ato representado pelo seu
representante legal, sr. ronei dos santos carneiro GoMes, portador da ci/rG
nº 3.716.412.7-ssP/Pr e no cPf/Mf nº 472.938.619-15, residente e domiciliado na rua
souza caldas, 387 Vila herculano torres, uvaranas Ponta Grossa-Pr, a seguir denominada
contratada, que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
secretaria Municipal de educação, através do memorando n° 294/2015, o parecer jurídico,
a autorização da autoridade superior, e observando o disposto no artigo 65, i, alínea “b” §
1º, da lei nº 8.666/93, resolvem aditivar o presente contrato, objeto do Pregão Presencial
nº 176/2014, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.611,795 km na linha nº 01.
clÁusula seGunda: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 865,020 km na linha nº 02.
clÁusula terceira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.632,690 km na linha nº 03.
clÁusula Quarta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.736,700 km na linha nº 04.

as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
secretaria Municipal de educação, através do memorando n° 295/2015, o parecer jurídico,
a autorização da autoridade superior, e observando o disposto no artigo 65, i, alínea “b” §
1º, da lei nº 8.666/93, resolvem aditivar o presente contrato, objeto do Pregão Presencial
nº 176/2014, conforme a seguir:

clÁusula Quinta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.078,710 km na linha nº 05.

clÁusula PriMeira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.131,015 km na linha nº 07.

clÁusula sÉtiMa: em virtude do acréscimo quantitativo estipulado nas
cláusulas anteriores, fica acrescido ao valor do contrato a importância de r$ 41.104,81
(quarenta e um mil, cento e quatro reais e oitenta e um centavos).

clÁusula seGunda: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.242,120 km na linha nº 08.
clÁusula terceira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento

clÁusula seXta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento de
1.276,470 km na linha nº 06.

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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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 24 de julho de 2015.
Nº 172/2014
SEGUNDO TERMO ADITIVO
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
RONEI DOS SANTOS CARNEIRO GOMES
CONTRATADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 179/2014
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 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, ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e
de outro lado a empresa j. a sheleidres transPortes ltda-Me. Pessoa jurídica de
direito Privado, inscrita no cnPj/Mf nº 02.344.876/0001-80, com endereço na rua angelo
rolim de Moura, 41 – conj. hab. Pe. Piva, castro – Pr., neste ato representado pelo seu
proprietário, sr. josÉ acir sheleidres, portador da ci/rG nº 4.017.439-7/Pr e no cPf/
Mf nº 427.000.519-04, residente e domiciliado na rua angelo rolim de Moura, 41 conj.
habitacional Pe. Piva, cidade de castro-Pr, a seguir denominada contratada, que ao
final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
secretaria Municipal de educação, através do memorando n° 297/2015, o parecer jurídico,
a autorização da autoridade superior, e observando o disposto no artigo 65, i, alínea “b” §
1º, da lei nº 8.666/93, resolvem aditivar o presente contrato, objeto do Pregão Presencial
nº 176/2014, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.471,080 km na linha nº 18.
clÁusula seGunda: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.442,640 km na linha nº 19.
clÁusula terceira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 2.111,940 km na linha nº 20.

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, ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e de outro
lado a empresa jhonattan B. Wolle transPortes e turisMo – Me., Pessoa
jurídica de direito Privado, inscrita no cnPj/Mf nº 21.409.922/0001-27, com endereço
na rua santo antonio costa, 50, ceP: 83.540-000, Bairro johnsson, rio Branco do sul
– Pr., neste ato representada pelo seu sócio administrador, sr. jhonattan B. Wolle,
portador da ci/rG nº 13.369.431-5 ssP-Pr e no cPf/Mf nº 076.651.939-27, residente e
domiciliado no mesmo endereço retro mencionado, a seguir denominada contratada,
que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
secretaria Municipal de educação, através do memorando n° 302/2015, o parecer jurídico,
a autorização da autoridade superior, e observando o disposto no artigo 65, i, alínea “b” §
1º, da lei nº 8.666/93, resolvem aditivar o presente contrato, objeto do Pregão Presencial
nº 176/2014, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.397,205 km na linha nº 54.
clÁusula seGunda: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.958,460 km na linha nº 56.
clÁusula terceira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.766,940 km na linha nº 57.
clÁusula Quarta: em virtude do acréscimo quantitativo estipulado
na cláusula anterior, fica acrescido ao valor do contrato a importância de r$ 16.763,55
(dezesseis mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco 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 24 de julho de 2015.

clÁusula Quarta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.769,550 km na linha nº 21.
clÁusula Quinta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 3.052,440 km na linha nº 22.
clÁusula seXta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento de
2.134,875 km na linha nº 23.
clÁusula sÉtiMa: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 270,480 km na linha nº 24.
clÁusula oitaVa: em virtude do acréscimo quantitativo estipulado nas
cláusulas anteriores, fica acrescido ao valor do contrato a importância de r$ 56.018,85
(cinquenta e seisa mil, dezoito reais e oitenta e cinco 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 24 de julho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ ACIR SHELEIDRES
CONTRATADA

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
JHONATTAN B. WOLLE
CONTRATADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 173/2014
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 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, ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e de outro
lado a empresa jhonattan B. Wolle transPortes e turisMo – Me., Pessoa
jurídica de direito Privado, inscrita no cnPj/Mf nº 21.409.922/0001-27, com endereço
na rua santo antonio costa, 50, ceP: 83.540-000, Bairro johnsson, rio Branco do sul
– Pr., neste ato representada pelo seu sócio administrador, sr. jhonattan B. Wolle,
portador da ci/rG nº 13.369.431-5 ssP-Pr e no cPf/Mf nº 076.651.939-27, residente e
domiciliado no mesmo endereço retro mencionado, a seguir denominada contratada,
que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
secretaria Municipal de educação, através do memorando n° 304/2015, o parecer jurídico,
a autorização da autoridade superior, e observando o disposto no artigo 65, i, alínea “b” §
1º, da lei nº 8.666/93, resolvem aditivar o presente contrato, objeto do Pregão Presencial
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e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.

clÁusula PriMeira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 2.053,260 km na linha nº 68.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 24 de julho de 2015.

clÁusula seGunda: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.910,190 km na linha nº 69.
clÁusula terceira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.934,190 km na linha nº 72.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

clÁusula Quarta: em virtude do acréscimo quantitativo estipulado na
cláusula anterior, fica acrescido ao valor do contrato a importância de r$ 18.924,76 (dezoito
mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos).

MARCOS VINÍCIUS SELMER
CONTRATADA

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.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 171/2014

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 24 de julho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
JHONATTAN B. WOLLE
CONTRATADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 178/2014
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 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, ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e de
outro lado a empresa M. V. selMer e cia ltda Me. Pessoa jurídica de direito Privado,
inscrita no cnPj/Mf nº 02.344.892/0001-73, com endereço na av. dr. Bento Munhoz da
rocha netto, 779, castro – Pr., neste ato representado pelo seu proprietário, sr. Marcos
VinÍcius selMer, portador da ci/rG nº 4.454.806-2 e no cPf/Mf nº 652.740.329-15,
residente e domiciliado no mesmo endereço retro mencionado, a seguir denominada
contratada, que ao final assinam.

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 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, ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e
de outro lado a empresa Pedro carValho dos santos Presentes – Me., Pessoa
jurídica de direito Privado, inscrita no cnPj/Mf nº 06.043.176/0001-07 ,com endereço na
rua salvador natucci, 440 ceP: 84.174-380– jardim das araucárias, castro-Pr, neste ato
representada pelo seu proprietário sr. Pedro carValho dos santos, portador da
ci/rG nº 4.519.125-7 ssP-Pr e no cPf/Mf nº 775.710.379-2 residente e domiciliado no
mesmo endereço, a seguir denominada contratada, que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
secretaria Municipal de educação, através do memorando n° 305/2015, o parecer jurídico,
a autorização da autoridade superior, e observando o disposto no artigo 65, i, alínea “b” §
1º, da lei nº 8.666/93, resolvem aditivar o presente contrato, objeto do Pregão Presencial
nº 176/2014, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.257,780 km na linha nº 01.
clÁusula seGunda: em virtude do acréscimo quantitativo estipulado nas
cláusulas anteriores, fica acrescido ao valor do contrato a importância de r$ 7.337,39 (sete
mil, trezentos e trinta sete reais e trinta e nove 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.

as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
secretaria Municipal de educação, através do memorando n° 298/2015, o parecer jurídico,
a autorização da autoridade superior, e observando o disposto no artigo 65, i, alínea “b” §
1º, da lei nº 8.666/93, resolvem aditivar o presente contrato, objeto do Pregão Presencial
nº 176/2014, conforme a seguir:

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 24 de julho de 2015.

clÁusula PriMeira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.511,325 km na linha nº 26.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

clÁusula seGunda: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.525,410 km na linha nº 27.

PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
CONTRATADA

clÁusula terceira: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 946,350 km na linha nº 28.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 069/2015

clÁusula Quarta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 1.025,970 km na linha nº 29.
clÁusula Quinta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento
de 724,680 km na linha nº 30.
clÁusula seXta: através deste termo aditivo, fica acrescido o aumento de
1.051,635 km na linha nº 31.
clÁusula sÉtiMa: em virtude do acréscimo quantitativo estipulado nas
cláusulas anteriores, fica acrescido ao valor do contrato a importância de r$ 42.510,72
(quarenta e dois mil, quinhentos e dez reais e setenta 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.

DATA: 22 de julho de 2015.
OBJETO: reVisÃo de 20.000 KM Para VeÍculo sandero Placa aXY
7629.
CONTRATADO: GranVel – GranVille Veiculos ltda.
VALOR: r$ 1.319,51 (huM Mil treZentos e deZenoVe reais e
cincoenta e uM centaVos).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
24/07/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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EXTRATO DE DISPENSA Nº 070/2015

VALOR: R$ 890.000,00 (OITOCENTOS E NOVENTA MIL REAIS)

DATA: 23 DE JULHO DE 2015.

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
24/07/2015.

OBJETO: PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8160.
CONTRATADO: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA.
VALOR: R$ 1.130,93 (HUM MIL CENTO E TRINTA REAIS E NOVENTA E
TRÊS CENTAVOS).

EXTRATO DE DISPENSA Nº 075/2015

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
24/07/2015.

DATA: 22 DE JULHO DE 2015.
OBJETO: INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO: FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ PARA DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DA CULTURA.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 071/2015
VALOR: R$ 156.000,00 (CENTO E CINCOENTA E SEIS MIL REAIS).
DATA: 22 DE JULHO DE 2015.
OBJETO: PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO SANDERO PLACAS – 7627.

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
24/07/2015.

CONTRATADO: GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: R$ 1.945,30 (HUM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO
REAIS E TRINTA CENTAVOS).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2015

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
24/07/2015.

DATA: 22 DE JULHO DE 2015.
OBJETO: TARIFA DE PEDAGIO-CARAMBEI, SÃO LUIZ DO PURUNÃ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO:
PAGAMENTO S.A.

CGMP-CENTRO

DE

GESTÃO

DE

MEIOS

DE

EXTRATO DE DISPENSA Nº 072/2015
VALOR: R$ 7.154,32 (SETE MIL CENTO E CINCOENTA E QUATRO REAIS
E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

DATA: 23 DE JULHO DE 2015.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE
ABAPAN.

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
24/07/2015.

CONTRATADO: ROBERLEI JOSÉ LAZARINE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: R$ 16.200,00 (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS).
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 042/2015
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
24/07/2015.

DATA: 23 DE JULHO DE 2015.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHO
DE RAIO-X VMI 500MA COMPACTO PLUS.

EXTRATO DE DISPENSA Nº 073/2015

CONTRATADO: EUGENIO E MARQUES LTDA-TECNOMED.

DATA: 23 DE JULHO DE 2015.

VALOR: R$ 13.320,00 (TREZE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS).

OBJETO: MEDIÇÃO SONORA.
CONTRATADO:
MEDVITAE
TREINAMENTO
GERENCIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
24/07/2015.
PROFISSIONAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: R$ 1.000,00 (MIL REAIS)
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 043/2015
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
24/07/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA: 23 DE JULHO DE 2015.
OBJETO: SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAÚDE DE CONSULTAS
ESPECIALIZADAS.

EXTRATO DE DISPENSA Nº 074/2015

CONTRATADO: WENZEL E HOELDTKE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
LTDA.

DATA: 22 DE JULHO DE 2015.
OBJETO: ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS.
CONTRATADO: FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ PARA DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DA CULTURAFUNPAR.

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
24/07/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

