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as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 04 de maio de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 355/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º - eXonerar alessandra canaVarro de oliVeira, portadora
do cPf/Mf n° 038.623.659-30 e ci/rG n° 7.726.434-5, para do cargo em comissão de
chefe do departamento de convênios, simbologia cc4, na secretaria Municipal de
educação, a partir de 01 de maio de 2015.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 04 de maio de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 358/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º noMear a comissão especial de avaliação, ficando assim composta:
GELSON TELLES
Presidente
ana rosilda alVes de oliVeira
Membro
ROSE NISGOSKI
Membro
art. 2º tem esta comissão a finalidade de avaliar, para fins de desapropriação
em áreas de várzea do ribeirão são cristóvão, no trecho situado entre a av. dr. ronie
cardoso e rua olegário de Macedo a serem havidas para o Parque lacustre ii, no prazo de
90(noventa) dias, quando se extinguirá sem prejuízo das instituições gerais da comissão do
decreto 902/2013.
art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

DECRETO Nº 356/2015

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 04 de maio de 2015.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1º - noMear luiZ GonZaGa de oliVeira, portador do cPf/
Mf n° 689.563.049-04 e ci/rG n° 4.329.848-8, para o cargo em comissão de chefe do
departamento de convênios, simbologia cc4, na secretaria Municipal de educação, a
partir de 01 de maio de 2015.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 04 de maio de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 357/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:

DECRETO Nº 359/2015
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 à
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:
reqto.

Matr.

simb.

nome

7227/2015

408476-0

E1

ruBia carla XaVier da silVa loPes

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 04 de maio de 2015.

art. 1º - noMear alessandra canaVarro de oliVeira, portadora
do cPf/Mf n° 038.623.659-30 e ci/rG n° 7.726.434-5, para o cargo em comissão de
superintendência de transporte escolar, simbologia cc3, na secretaria Municipal de
educação, a partir de 01 de maio de 2015.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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a seguir se descreve:
classe P3 101
ViVian de oliVeira

25445-1

DECRETO Nº 360/2015
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 à
funcionária a seguir indicada, segundo o cargo cuja simbologia relaciona, no percentual de
30% (trinta 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.

simb.

nome

6781/2015

16683-0

S2

alZira aParecida raMos de oliVeira

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 04 de maio 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, 04 de maio de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 369/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de fevereiro de 2015, como
a seguir se descreve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

classe P3 101
ViViane aParecida Martins

21865-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DECRETO Nº 361/2015

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 04 de maio de 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 à
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:
reqto.

Matr.

simb.

nome

6181/2015

548111-0

E1

tania Mara BourGuiGnon

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 04 de maio de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 370/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional a servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
março/2015, como a seguir se descreve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

classe P3 101
andreia do rocio lourenÇo 484342-1
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 04 de maio de 2015.

Portarias
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 368/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de fevereiro de 2015, como

PORTARIA Nº 371/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
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Público Municipal, resolve:

art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional a servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
março/2015, como a seguir se descreve:
classe P3 204
anGelita scHMidKe souZa
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21350-0

art. 1° conceder licença especial remunerada ao servidor eZeQuiel
GioVani cHaGas, Matrícula nº 25038-0, lotado na secretaria Municipal de saúde, no
período de 01 de março de 2015 a 30 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, 04 de maio 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, 04 de maio de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N° 375/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando requerimento nº 7627/2015, resolve:
PORTARIA Nº 372/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, com fundamento no artigo 1º, inciso iV, da lei complementar Municipal n°
44/2014, regulamentado pelo decreto nº 960/2014, resolve:
art. 1° conceder adicional de periculosidade no importe de 30%, sobre
seu vencimento, estabelecido no Quadro Permanente de servidores do Município, à
servidora municipal abaixo relacionada, lotada na secretaria Municipal da fazenda:
serVidor

MatrÍcula

neliZa sauer

756580-0

art. 1° - transferir, o servidor antonio Marcos Martins, que exerce
o cargo de Motorista, Matrícula nº 15679-1, da secretaria Municipal de infraestrutura e
logística para secretaria Municipal da família e desenvolvimento social, a partir de
20/04/2015.
art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 04 de maio 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, 04 de maio de 2015.

PORTARIA N° 376/2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando requerimento nº 7627/2015, resolve:
art. 1° - transferir, o servidor JosÉ elias ratucHene, que exerce o
cargo de assistente de construção civil, Matrícula nº 10391-1, da secretaria Municipal da
família e desenvolvimento social para secretaria Municipal de infraestrutura e logística, a
partir de 20/04/2015.

PORTARIA Nº 373/2015
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. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 04 de maio de 2015.

art. 1° conceder licença especial remunerada ao servidor luiZ carlos
Bueno, Matrícula nº 17493-0, lotado na secretaria Municipal de saúde, no período de 04
de maio de 2015 a 03 de junho de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 04 de maio de 2015.

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 021/2015
PORTARIA Nº 374/2015
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:

GoMes & BanisKi ltda - cnPJ 07.203.984/0001-57

ITEM

descriÇÃo dos serViÇos

Percentual de
DESCONTO MÃO DE
oBra/Hora
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serViÇos de auto elÉtrica eM
Geral Para VeÍculos leVes, Pesados
e eQuiPaMentos, conforMe
relaÇÃo de serViÇos, aneXo Viii.

1%

descriÇÃo das PeÇas

Percentual desconto
taBela

PeÇas de rePosiÇÃo, conforMe
relaÇÃo de PeÇas, aneXo Viii.

10%

4

EXECUÇÃO: os serviços deverão ser iniciados no máximo até 10° (décimo)
dia contado a partir da data da assinatura do contrato de empreitada.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato é de 210 (duzentos e
dez dias) dias, contados da data da assinatura do contrato de empreitada.

VALOR TOTAL: r$ 400.000,00(quatrocentos mil reais).

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

PRAZO: o prazo para prestação dos serviços terá inicio a partir da aprovação
do orçamento após o 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.

CINTIA MARA HAYAR
ARENA TRANSP., TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CONTRATADA

VIGÊNCIA: o registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses,
contados da data de publicação no Órgão oficial de divulgação do Município de castro,
estado do Paraná.
castro, 31 de março de 2015.

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2015

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: aQuisiÇÃo de Material de enferMaGeM Que serÃo
utiliZados nas unidades de saÚde, unidade de Pronto atendiMento,
canil MuniciPal, ViGilÂncia sanitÁria, saMu, corPo de BoMBeiros e
HosPital anna fiorillo MenariM – recursos: atenÇÃo MÉdia e alta
coMPleXidade – secretaria MuniciPal de saÚde.
EMISSÃO: 30 de aBril de 2015.

C O N C O R R Ê N C I A P Ú B L I C A Nº 001/15
OBJETO: PaViMentaÇÃo asfÁltica eM cBuQ na estrada do
caXaMBÚ, Bairro santo antÔnio.- sMil.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

Valor

arena transP., terraP. e
PaViMentaÇÃo ltda
iteM: 001.

02.879.936/0001-60

1.606.883,25

Valor total

1.606.883,25

castro, 04 de maio de 2015

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

ACOLHIMENTO PROPOSTAS: atÉ 08H30 do dia 18 de Maio de
2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H31 do dia 18 de Maio de 2015.
DISPUTA: 09H00 do dia 18 de Maio de 2015.
VALOR MÁXIMO: r$ 1.000.771,80 (Hum milhão, setecentos e setenta e um
reais e oitenta centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados na superintendência de suprimentos, sito à
Praça Pedro Kaled, nº 22, centro, fone: (42) 3906-2038 - fax: (42) 3906-2055 e e-mail:
licitacao.castro@gmail.com
castro, 30 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2015
REF: CP 001/2015
DATA DO CONTRATO: 04 de maio 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: arena transP., terraPlanaGeM e PaViMentaÇÃo
ltda, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 02.879.936/0001-60,
com endereço na rua Paula Xavier, Vila estrela - ceP; 84050-000, Ponta Grossa – Pr, neste
ato representada pela sua representante legal sra, cintia Mara Hayar portadora da ci/rG
nº 5.404.832-7 e no cPf/Mf nº 003.579.359-77.
OBJETO: PaViMentaÇÃo asfÁltica eM cBuQ na estrada do
caXaMBÚ, Bairro santo antÔnio – sMil.
VALOR: o preço global para a execução do objeto deste contrato, é de r$
1.606.883,25 (hum milhão, seiscentos e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e
cinco centavos) daqui por diante denominado “Valor contratual”.

JUCINEI IANKE
Pregoeiro
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 04 DE MAIO
DE 2015 ATÉ 18 DE MAIO DE 2015.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/15
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para
PrestaÇÃo de serViÇos de auto elÉtrica eM Geral, coM forneciMento
de PeÇas Para ManutenÇÃo PreVentiVa e corretiVa dos VeÍculos leVes,
Pesados e eQuiPaMentos da frota MuniciPal e corPo de BoMBeiros –
recursos liVres e funreBoM - sMil
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO

5

Prefeitura MuniciPal de castro - 04 de Maio de 2015 - 802

ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

GoMes e BaninsKi ltda
lote: 001

07.203.984/0001-57

400.000,00

Valor total

400.000,00

VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses, a
contar da data da assinatura do mesmo.

castro, 31 de março de 2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
IRINEU ZARAMELA
CLARO S/A
CONTRATADA

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/15
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada e
deVidaMente HaBilitada Junto a anatel, Para PrestaÇÃo de serViÇos
- stfc (serViÇo telefÔnico fiXo coMutado) na Modalidade local e
lonGa distÂncia nacional fiXo-fiXo e fiXo-celular, coMPreendendo
o forneciMento de MÃo de oBra tÉcnica esPecialiZada, Materiais,
eQuiPaMentos Pertinentes e instalaÇÃo,
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

CLARO S/A
lote: 001

40.432.544/0001-47

120.000,00

Valor total

120.000,00

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/15
OBJETO: aQuisiÇÃo eM farMÁcias coMerciais de MedicaMentos
conVencionais de Marca e GenÉrico Que nÃo faZeM Parte da listaGeM
da farMÁcia BÁsica MuniciPal conforMe taBela aBcfarMa – recurso:
000 – ordinÁrios liVres.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

TOTAL DO
DESCONTO

FARMACIA HOLANDA LTDA
itens:01,02

06.896.871/0001-11

5,00%

castro, 30 de março de 2015

castro, 15 de abril de 2015

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2015
EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2015
PREGÃO 035/2015
DATA DO CONTRATO: 15 de aBril 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: claro s/a. Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita
no cnPJ/Mf nº 40.432.544/0001-47, com endereço na av. Jaime reis, 495 – são francisco
ceP: 80510-010 – curitiba - Pr, neste ato representada pelo seu Procurador sr.irineu
Zaramela, analista de sistemas, portador da ci/rG nº3.504.202-4 e no cPf/Mf nº
500.322.679-91, residente e domiciliado no mesmo endereço comercial.
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada e
deVidaMente HaBilitada Junto a anatel, Para PrestaÇÃo de serViÇos
- stfc (serViÇo telefÔnico fiXo coMutado) na Modalidade local e
lonGa distÂncia nacional fiXo-fiXo e fiXo-celular, coMPreendendo
o forneciMento de MÃo de oBra tÉcnica esPecialiZada, Materiais,
eQuiPaMentos Pertinentes e instalaÇÃo,
VALOR: Pela prestação dos serviços o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), condições esta da
1ª colocada.
EXECUÇÃO: o prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses,
a partir da entrega, instalação e recebimento definitivo dos equipamentos pela secretaria
Municipal de Planejamento.

PREGÃO PRESENCIAL 038/2015
DATA DO CONTRATO: 30 de MarÇo 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: farMacia Holanda ltda, pessoa Jurídica de direito
Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 06.896.871/0001-11, com endereço comercial à rua dos
Brilhantes, nº 202 – Bairro Vila nova Holanda, ceP:84145-000 – cidade carambeí - Pr,
neste ato representada pelo senhor Marcel tonon alves, sócio administrador, portador do
ci/rG nº 6.346.502-0 ssP/Pr e cPf/Mf nº 007.310.539-23.
OBJETO: aQuisiÇÃo eM farMÁcias coMerciais de MedicaMentos
conVencionais de Marca e GenÉricos Que nÃo faZeM Parte da listaGeM
da farMÁcia BÁsica MuniciPal conforMe taBela aBcfarMa - recurso 000
– ordinÁrios liVres – secretaria MuniciPal de saÚde
VALOR: a contratante pagará à contratada o valor máximo de r$
90.000,00(noventa mil reais).
os Medicamentos Genéricos serão fornecidos com desconto de 5% (cinco por cento)
sobre a tabela aBcfarMa.
os Medicamentos convencionais de Marca serão fornecidos com desconto de 5% (cinco
por cento) sobre a tabela aBcfarMa.
EXECUÇÃO: o prazo para entrega dos medicamentos será de até 24 (vinte
e quatro) horas após o recebimento da requisição, via fax ou e-mail. o prazo de execução
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deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência deste contrato será de 13 (treze) meses
a partir de sua assinatura.

VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses a contar
da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

THIAGO GAYER MADUREIRA
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA
CONTRATADA

MARCEL TONON ALVES
FARMÁCIA HOLANDA LTDA
CONTRATADA

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2015
OBJETO: aQuisiÇÃo de Materiais e eQuiPaMentos de
inforMÁtica Que serÃo utiliZados Pelas diVersas secretarias e
diretorias MuniciPais – recuros: ordinÁrios liVres.
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
EMISSÃO: 30/04/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/15
ABERTURA: 18/05/2015
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa Prestadora de serViÇos
de saÚde Para a realiZaÇÃo de PlantÕes MÉdicos no HosPital anna
fiorillo MenariM – sMs.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

Valor

HYGea GestÃo & saÚde ltda-Me
iteM: 001.

80.769.680/0001-41

1.281.150,00

Valor total

1.281.150,00

castro, 29 de abril de 2015

HORÁRIO: 09:00 Horas
VALOR MÁXIMO: r$ 834.767,67 (oitocentos e trinta e quatro mil,
setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados na superintendência de suprimentos, sito à
Praça Pedro Kaled, 22 – centro, fone: (42) 3906-2056 - site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ - email: licitacao.castro@gmail.com.
castro, 30 de abril de 2015.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2015

AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 04 DE MAIO
DE 2015 ATÉ 18 DE MAIO DE 2015.

REF: PP 045/2015
DATA DO CONTRATO: 29 de abril 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: HYGea GestÃo & saÚde ltda, Pessoa Jurídica de
direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 80.769680/0001-41, com sede na rua Bueno
aires, n° 444, 13° andar , conjunto 131, Batel, ceP 80.250-070, curitiba- Pr, neste
ato representado pelo senhor tHiaGo GaYer Madureira, portador do ci/rG n°
6.622.237-3 e no cPf n° 033.703.589-05 , residente e domiciliado na rua tobias de Macedo
Junior, n° 601, casa 25e, Bairro santo inácio, ceP 82.010-340, curitiba - Pr,
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa Prestadora de serViÇos
de saÚde Para a realiZaÇÃo de PlantÕes MÉdicos no HosPital anna
fiorillo MenariM – sMs.
VALOR: Pela prestação dos serviços o contratante pagará o valor por
hora de r$ 1.281.150,00(hum milhão, duzentos e oitenta e um mil e cento e cinquenta
reais), condições esta da 1ª colocada.
EXECUÇÃO: o prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses
contados a partir da assinatura do mesmo.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/15
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para oBra
GloBal de reforMa e construção de banheiros da rodoviária – secretaria
MuniciPal de GestÃo PÚBlica
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

Valor total
LOTE

construtora dalaZoana ltda-ePP
lote: 001

04.436.634/0001-42

203.219,19

Valor total

203.219,19

castro, 30 de março de 2015

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2015
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 006/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 018/2015
DATA DO CONTRATO: 30 de MarÇo 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: construtora dalaZoana ltda – ePP. Pessoa
Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 04.436.634/0001-42 com endereço
à rua Marques de Maricá, 902 Jd carvalho – 84015-030 Ponta Grossa – Pr., neste ato
representada pelo sr. JosÉ carlos dalaZoana, empresário, portador do ci/rG nº
3.292.438-7/Pr e no cPf/Mf nº 532.484.659-72, com endereço comercial à rua Marques
de Maricá, 902 Jd carvalho – 84015-030 Ponta Grossa - Pr.,
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para oBra
GloBal de reforMa e construção de banheiros da rodoviária – secretaria
MuniciPal de GestÃo PÚBlica,
VALOR: Pela execução dos serviços, a contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 203.219,19(duzentos e três mil, duzentos e dezenove
reais e dezenove centavos), condições estas do 1º colocado, conforme art. nº 64 parágrafo
2º.

OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa de enGenHaria Para
a eXecuÇÃo da oBra de reforMa e aMPliaÇÃo Para iMPlantaÇÃo
do centro de referÊncia de assistÊncia social - cras santa cruZ,
secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social;
EMISSÃO: 23/04/2015.
ABERTURA: 21/05/2015.
HORÁRIO: 14:00:00 Horas
VALOR MÁXIMO: r$ 579.934,12 (quinhentos e setenta e nove mil,
novecentos e trinta e quatro reais e doze centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados no setor de licitação e cadastro, sito à Praça
Pedro Kaled, nº 22, centro, no site http://castro.pr.gov.br:8080/atendenet/ e e-mail:
licitacao.castro@gmail.com
castro, 29 de abril de 2015.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da obra será de até 90 dias corridos,
contados a partir da emissão da ordem de serviço, de acordo com o cronograma físicofinanceiro de referência.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses, a partir
de sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
JOSÉ CARLOS DALAZOANA
CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA-EPP
CONTRATADA

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2015
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para
PrestaÇÃo de serViÇo de iMPerMeaBiliZaÇÃo de Piso Granitida do
HosPital anna fiorillo MenariM - secretaria MuniciPal da saÚde.
EMISSÃO: 17/04/2015.
ABERTURA: 20/05/2015.
HORÁRIO: 14:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 307.384,38 (trezentos e sete mil trezentos e oitenta e
quatro reais e trinta e oito centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados no setor de licitação e cadastro, sito à Praça
Pedro Kaled, nº 22, centro, no site http://castro.pr.gov.br:8080/atendenet/ e e-mail:
licitacao.castro@gmail.com
castro, 17 de abril de 2015.

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 17 DE
ABRIL DE 2015 A 12 DE MAIO DE 2015.

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 29 DE
ABRIL DE 2015 A 18 DE MAIO DE 2015.
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Município de Castro

N° DA
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DIÁRIAS PAGAS CONFORME LEI N° 2927/2014
PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015
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