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Processo seletiVo siMPlificado

Prefeitura Municipal de Castro
Castro, 14 de outubro de 2015
Edital nº 008/2015
Tendo em vista o não comparecimento de candidatos convocados para
assumirem cargos de Preparador de Alimentos e de Agente Administrativo no Hospital Anna Fiorillo
Menarim, esta Comissão convoca os próximos colocados no PSS 002/2015, relacionados abaixo.
Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Castro, no dia 15 de outubro de 2015, no horário das 08:30 às
11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, munido de todos os documentos elencados no Edital 002/2015, para
a aceitação da vaga.
O não comparecimento até a data e horários estipulados caracterizará
desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
processo seletivo simplificado.
A Comissão.

MARIANA TAMIE NAGAO DE ABREU
Presidente da Comissão
Portaria 1.032/2015
Cargo: Agente Administrativo
Colocação Nº de Inscrição
5º
114
6º
105

Nome
Thayana da Silva Oliveira
Josiel Lisboa dos Santos

Cargo: Preparador de Alimentos
Colocação
Nº de Inscrição
Nome
10º
072
Vera Lucia Ribas Fagundes
11º
055
Lucilene Carneiro de Souza

Pontuação
29
27

Pontuação
06
04

Praça Pedro Kaled, 22 – Centro 84.165-540 tel (42) 3906-2000 fax (42) 3906-2008
cnpj: 77.001.311/0001-08 – site: www.castro.pr.gov.br – e-mail: prefeitura@castro.pr.gov.br
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perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.

EDITAIS

departamento de recursos Humanos, 13 de outubro de 2015.

JOAO APARECIDO MARIN
RG 1.482.324 – CPF 275.990.789-91
Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 211/2015
o secretário Municipal de administração, 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 213/2015
o secretário Municipal de administração, 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,

noMe

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

Vanessa Pedroso ribas

orientador social

01ª

Vanessa letícia M. costa schmidtke

orientador social

02ª

ana lia aparecida souza

orientador social

03ª

douglas de oliveira nunes

orientador social

04ª

noMe

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

Juliana bertolini da silva

orientador social

05ª

edenildo de Mattos

Motorista – categoria b

01ª

andria dos Passos

orientador social

06ª

Vilton ianke

Motorista – categoria b

02ª

suzana ribeiro de lima

orientador social

07ª

anderson ortiz de souza

Motorista – categoria d

02ª

Vanessa torriani fritzen

orientador social

08ª

Gilmar domingues

Motorista – categoria d

03ª

Jeneffer lens da silva

orientador social

09ª

conVoca

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2015 – a
comparecer até o dia 27 de outubro 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.

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2015 – a
comparecer até o dia 27 de outubro 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.

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, 13 de outubro de 2015.

JOAO APARECIDO MARIN
RG 1.482.324 – CPF 275.990.789-91
Secretaria Municipal de Administração

departamento de recursos Humanos, 13 de outubro de 2015.

JOAO APARECIDO MARIN
RG 1.482.324 – CPF 275.990.789-91
Secretaria Municipal de Administração

DECRETOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 212/2015
o secretário Municipal de administração, 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

Maria ivonete alves Machado

cuidador social

01ª

ana carolina de lima almeida

cuidador social

02ª

suely aparecida de Paula beck

cuidador social

03ª

armonde Morais castanho

cuidador social

04ª

izabela de Paula rocha silva

cuidador social

05ª

fernanda Kelli tomazoni

cuidador social

06ª

Mari aparecida cantelle

cuidador social

07ª

Jéssica aparecida de Paula Gonçalves cuidador social

08ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2015 – a
comparecer até o dia 27 de outubro 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,

DECRETO Nº 845/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em Processo seletivo simplificado n° 02/2015,
classificação 7º lugar, no cargo de auxiliar de serviços, resolve:
art. 1º – noMear neusa Kusdra da silVa, portadora do cPf/Mf n°
047.415.029-10 e ci/rG n° 9.512.073-3, para o cargo de auxiliar de serviços, lotando-a no
Hospital Municipal anna fiorillo Menarim, a partir de 14 de outubro de 2015.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando
expressamente o decreto de nomeação nº 844/2015 e demais disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 13 de outubro de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL
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de suas atribuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3034/2014 de 17/12/2014,
DECRETO Nº 846/2015

d e c r e t a:

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em Processo seletivo simplificado n° 02/2015,
classificação 10º lugar, no cargo de técnico em enfermagem, resolve:
art. 1º – noMear solanGe aParecida Galdino Gabriel, portadora
do cPf/Mf n° 900.505.179-53 e ci/rG n° 3.889.827-2, para o cargo de técnico em
enfermagem, lotando-a no Hospital Municipal anna fiorillo Menarim, a partir de 14 de
outubro de 2015.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando
expressamente o decreto de nomeação nº 844/2015 e demais disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 13 de outubro de 2015.

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$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
88 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
88.001 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
28.846.0000.0004 – contribuiÇÃo Para a forMaÇÃo do PaseP
3.3.90.47.00.00 – obriGaÇÕes tributÁrias e contributiVas
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
400.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

400.000,00

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:
99 – reserVa de continGÊncia
99.099 – reserVa de continGÊncia
99.999.0099.9001 – reserVa de continGÊncia
9.9.99.99.00.00 – reserVa de continGÊncia
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
400.000,00

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 847/2015
suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 95.000,00
(noVenta e cinco 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,

total

da reduÇÃo

r$

400.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 14 de outubro
de 2015.

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$ 95.000,00 (noVenta e cinco Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
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
3.1.90.94.00.00 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes trabalHistas
00496 – atenÇÃo MÉdia e alta coMPleXidade – eXercÍcios anteriores
r$
95.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

95.000,00

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 atenÇÃo MÉdia e alta coMPleXidade, celebrado coM o
MinistÉrio da saÚde.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 849/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar, a pedido, anGelina carneiro Zadra, portadora
do cPf/Mf n° 558.463.789-00 e ci/rG n° 5.596.299-5, do cargo de Preparador de
alimentos, lotada na secretaria Municipal de educação, a partir de 09 de outubro 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 14 de outubro de 2015.

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 14 de outubro
de 2015.
MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 848/2015
suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 400.000,00
(Quatrocentos Mil reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso

DECRETO Nº 850/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto pelo art. 71-a do estatuto dos servidores
Públicos Municipais, conforme decretado pela lei complementar 38/2011, publicada em
16/12/2011, resolve:
art. 1º – conceder adicional por formação escolar suplementar a
funcionária irene dalila nalePa MacHado, matrícula 595365-0, 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
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documentado.
art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 14 de outubro de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

PORTARIA Nº 1097/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, o uso de suas
atribuições legais, considerando o requerimento protocolado sob o nº 13653/2015,
resolve:
art. 1º reduZir a carga horária de trabalho, do servidor Mauricio
MacHado nunes portador da ci/rG nº 10.549.797-92 e cPf/Mf nº 001.147.460-28,
para 20 (vinte) horas semanais, com vencimentos proporcionais, a partir de 01 de outubro
2015, continuando o mesmo lotado na secretaria Municipal da família e desenvolvimento
social.
art. 2º esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 01 de
junho de 2006, revogadas as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 14 de outubro de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1098/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
considerando a entrada em vigor da lei nº 3180/2015, em 30 de setembro de
2015, resolve:
art. 1º – transferir, a partir de 01 de outubro de 2015, os servidores abaixo
relacionados, que ocupam o cargo de Guardião, da secretaria Municipal de administração
para a secretaria Municipal de segurança Pública:
serVidor

Matricula

adeMir candido ferreira

8826-0

adMilson doMinGues GonÇalVes

23906-0

alceu GoMes de abreu

16675-0

alessandro da silVa Medeira

688703-0

aleX MileK

484717-0

ANDERSON FERREIRA

588644-0

anderson luis Muller

484725-0

andreY de lara castanHo

763020-0

antonio brasilino M dos santos

16713-0

antonio Martins de oliVeira

17825-0

artur cordeiro liVai

18457-0

carlos ferreira da luZ

763098-0

CARLOS GREINERT

15113-1

celso do Prado

12661-1

cHarles carneiro silVa

763136-0

claudio da luZ

19860-1

CLAYTON CESAR CORDEIRO

511331-0

cleilson MascarenHas

25798-0

clodoaldo dos santos e silVa

25801-0

cristiano Pedroso GereMias

28657-0

daMiÃo MicHalsKi

472786-0

deni ferreira de souZa

6599-0

eduardo Pedro de Quadros Junior

763322-0

erotides de alMeida

12050-1

euGenio da luZ

659576-0

eZeQuias dos santos de souZa

492515-0

fabio Junior briZola

492469-0

flaVio oliVeira de Morais

14427-0

francisco scuruPa

26026-0

Heitor andre Valadares

695327-0

isaac alVes da silVa

18465-1

Jair aParecido ferreira

15806-0

Jefferson luiZ da fonseca

26816-0

JoÃo batista borba de souZa

15814-1

JoÃo carlos de oliVeira

342408-0

JoaQuiM doMinGues da silVa

8508-1

JosÉ alberto Martins

9253-1

JosÉ antonio da cunHa

15822-1

JosÉ carlos Martins dias

15830-1

JosÉ ferreira de Mello

26352-0

JosÉ oliMPio siMer

8567-0

Julio tYMKiW

12394-1

leonel de Jesus da silVa

28720-1

lotario GonÇalVes de oliVeira

12696-1

luciano Marcelo Pereira da silVa

24910-2

luiZ antonio alVes teiXeira

28177-0

luiZ antonio caetano da silVa

26824-0

luiZ carlos de Quadros

8885-1

luiZ claudio Vieira

19240-1

Marcelo santos da silVa

595691-0

Marcos roberto nunes

30910-1

Mario roberto bondiM

19259-0

Milton JosÉ Pereira da silVa

20761-1

nelson costa GoMes

485772-0

nilson doMinGues teiXeira

17256-1

octaVio allon Mendes

593494-0

osValdo Pilat

19283-0

PatricK ferreira

25887-0

Paulo edson briZola de souZa

7854-0

Paulo ricardo da silVa sutil

28665-0

rafael de alMeida

764167-0

RICARDO ALCINDO BOURGUIGNON

26891-0

roberaldo PariPinsKi

28266-0

saMuel bento de alMeida

26905-0

sandro do nasciMento

28304-0

sebastiÃo auGusto da silVa

25917-0

serGio do nasciMento

501972-0

sidneY brandtH de lara

28312-0

Valdeci de Jesus carneiro costa

19160-1

ValdoMiro PinHeiro

17205-0

ValtineZ fernandes dos santos

26093-0

Varlei aParecido GereMias silVeira

763870-0

Vaulei dos santos

19275-1

Vilson Pilat

25941-0

Vitorio loPes de oliVeira

10650-1

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 14 de outubro de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL
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suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo
PORTARIA Nº 1099/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
considerando a entrada em vigor da lei nº 3180/2015, em 30 de setembro de
2015, resolve:
art. 1º – transferir, a partir de 01 de outubro de 2015, os servidores
abaixo relacionados, da secretaria Municipal da fazenda para a secretaria Municipal de
administração:
serVidor

Matricula

caMila MariaH borGes

594571-0

cHristian rodriGo reGulsKi de Matos

15300-1

dalila GonÇalVes bueno de oliVeira

9539-1

Jucinei ianKe

2470-1

luiZ carlos de oliVeira

443050-0

Marcos rene MarQues

2100-1

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 14 de outubro de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CP Nº 006/2015
arena transPortes, terraPlanaGeM, PaViMentaÇÃo ltda – cnPJ
02.879.936/0001-60
lote 01 – serViÇo de drenaGeM

iteM Qtde UND
01

100

UND

boca de bueiro siMPles coM
tubo de concreto 0,40 M.

02

80

UND

boca de bueiro siMPles coM
tubo de concreto 0,60 M.

03

60

UND

boca de bueiro siMPles coM
tubo de concreto 0,80 M.

04

60

UND

boca de bueiro siMPles coM
tubo de concreto 1,00 M.

05

100

M³

concreto ciclÓPico.

06

1.000

M

corPo de bueiro siMPles de
tubo de concreto 0,40 M coM
berÇo.

07

1.000

M

corPo de bueiro siMPles de
tubo de concreto 0,60 M coM
berÇo.

08

1.000

M

corPo de bueiro siMPles de
tubo de concreto 0,80 M coM
berÇo.

09

400

M

corPo de bueiro siMPles de
tubo de concreto 1,00 M coM
berÇo.

10

200

M³

enrocaMento Pedra de MÃo
JoGada.

11

1.500

M³

escaVaÇÃo Valas de drenaGeM
- 1ª cat.

12

400

M³

escaVaÇÃo Valas de drenaGeM
- 2ª cat.

13

1.200

M³

escaVaÇÃo Valas de drenaGeM
- 3ª cat.

14

500

M³

lastro de brita.

PORTARIA N° 1100/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando Processo administrativo nº 16487/2015, resolve:
art. 1° - transferir, a servidora Mirian toMaZZoni, que exerce o
cargo de agente administrativo, Matrícula nº 2526-1, da secretaria Municipal de saúde para
secretaria Municipal de administração.
art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 14 de outubro de 2015.

esPecificaÇÃo dos serViÇos

15

500

UND

liMPeZa e desobstruÇÃo de
bueiros siMPles.

16

1.000

M³

reaterro coM aPiloaMento
MecÂnico.

17

200

M

reMoÇÃo de bueiro 1,00 M.

18

400

UND

boca de lobo de alVenaria.

Valor
lote.
REGISTRO

Valor total

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1101/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
considerando o contido no requerimento 16534/2015, resolve:
art. 1º aMPliar a carga horária semanal de vinte para quarenta horas, da
servidora Maria teresinHa urbansKi matrícula nº 9598-0, a partir de 05 de outubro
de 2015.

arena transP.,
terraPlanaGeM,
PaViMentaÇÃo
LTDA

1.642.164,45

VALOR TOTAL: r$ 1.642.164,45 (HuM MilHÃo, seiscentos e
Quarenta e dois Mil e Quarenta e cinco reais).
PRAZO: o prazo para prestação dos serviços será conforme solicitação da
secretaria Municipal de infraestrutura e logística e imediato ao recebimento pelo detentor
da ata de reGistro de PreÇos, de cada pedido de fornecimento representado pela
correspondente nota de eMPenHo, no endereço e horário determinado pela secretaria
solicitante.
VIGÊNCIA: o presente registro de Preços terá a vigência de 12 (doze)
meses, contados da data de publicação no Órgão oficial de divulgação do Município de
castro, estado do Paraná.
castro, 09 de outubro 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, 14 de outubro de 2015.
MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
Prefeito Municipal
MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL
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JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2015
EXTRATO DO CONTRATO Nº 197/2015
OBJETO: contratação de empresa especializada para elaboração e execução
de concurso público para provimento de cargos do quadro efetivo do Município de castro.

TOMADA DE PREÇOS 041/2015
DATA DO CONTRATO: 07 de outubro de 2015

apresentamos o resultado final do julgamento da proposta técnica e propostas
de preços, da tomada de preços nº 039/2015, conforme a seguir:
CLASSIFICAÇÃO
1°

eMPresas

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. Marcos roberto PuscH bertolini, Portador do ci/rG nº 4.131.013-8/
Pr, cPf/Mf nº 722.099.689-68.

NOTA FINAL

instituto suPerior de educaÇÃo,
1000 Pontos
tecnoloGia e PesQuisa saber ltda

edifício da Prefeitura de castro, em 09 de outubro de 2015.

CONTRATADO: cleudenice da silVa barbosa Gatto - Me.
Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 06.299.157/0001-46, com
endereço comercial à av. comendador franco, 2864 – loja 6, Guabirotuba – ceP:
81520-000 – curitiba - Pr., neste ato representada pelo seu procurador sr. andré luciano
Gatto, administrador de Vendas, portador do ci/rG nº 5885109-4/Pr e no cPf/Mf nº
004782789-00, residente e domiciliado na rua tavares de lyra, 3420, afonso Pena – são
José dos Pinhais – Pr.,

Lincoln César Schmitke
Presidente da Comissão Municipal de Licitações

OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa Para Pintura eXterna do
cMei desPertar Para o Mundo – recursos: fnde/Mec.
VALOR: Pela execução dos serviços e fornecimento dos materiais, a
contratante pagará à contratada o valor total de r$ 18.227,55 (dezoito mil,
duzentos e vinte e sete reais e cinqüenta e cinco centavos), condições estas do 1º colocado,
conforme art. nº 64 parágrafo 2º.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
C O N C O R R Ê N C I A P Ú B L I C A Nº 006/15
OBJETO: serViÇos de drenaGeM Para ManutenÇÃo
conserVaÇÃo de Galerias PluViais – recursos liVres – sMil.

e

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

cnPJ nº

EXECUÇÃO: Prazo para execução da obra será de até 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do contrato é de 150 (cento e cinqüenta)
dias, a partir de sua assinatura.

Valor

arena transP., terraP. e PaViMentaÇÃo ltda
02.879.936/0001-60 1.642.164,45
iteM: 001.
Valor total

1.642.164,45

castro, 09 de outubro de 2015

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
ANDRÉ LUCIANO GATTO
CLEUDENICE DA SILVA BARBOSA GATTO - ME
CONTRATADO

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 041/15

em tempo, retificamos a adjudicação e Homologação do Pregão Presencial n°

OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa Para Pintura eXterna do
ceMei desPertar Para o Mundo – recursos: fnde/Mec – sMe.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

Valor

cleudenice da silVa barbosa
Gatto – Me
06.299.157/0001-46 18.227,55
lote: 001.
Valor total

177/2015
onde consta na adjudicação e Homologação:
Prefeito MuniciPal: reinaldo cardoso
considere-se:
Prefeito MuniciPal: Marcos roberto PuscH bertolini
castro, 13 de outubro de 2015

18.227,55

castro, 08 de outubro de 2015

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do

Município de Castro

atos oficiais - EXECUtivo / LEGISLATIVO
Prefeitura Municipal de Castro - 14 DE outubro DE 2015 - 914

PODER LEGISLATIVO

DISPENSA Nº 006/2015
DATA: 13/10/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PACOTE REVISÃO 30.000 KM OU 18 MESES,
PARA VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN 2.0 ANO 2013, DE PROPRIEDADE DESTA CASA
DE LEIS.
CONTRATADA: ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE
DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA-ME.
CNPJ/CPF: 08.689.801/0001-18
VALOR ESTIMADO: R$ 1.312,00 (Hum Mil Trezentos e Doze Reais).
ANDERSON PUGLIESI
ADVOGADO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 006/2015
	A despesa fica dispensada de licitação, tendo em vista o disposto no Inciso II do
artigo 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e em consonância com o Parecer Jurídico
acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
NOME DO CREDOR: ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E
RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA-ME.
CNPJ/CPF: 08.689.801/0001-18
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E ENVIO DE
INFORMAÇÕES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS DOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA, RELATIVAS À
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO PELO PERÍODO DE 24 MESES COM INÍCIO EM
01/01/2016..
VALOR ESTIMADO: R$ 1.312,00 (Hum Mil Trezentos e Doze Reais).
Prédio da Câmara Municipal de Castro, 13 de Outubro de 2015.

GERSON SUTIL
Presidente da Câmara
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