DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO
ÓRGÃO OFICIAL - LEI Nº 2628/2013

castro, 20 de outubro de 2015 • 918 • 08 PÁGinas

DECRETOS
DECRETO Nº 873/2015
suMula:
abre crÉdito
adicional
suPleMentar no Valor de r$ 73.260,18
(setenta e tres Mil, duZentos
e
sessenta reais e deZoito centaVos).

DECRETO Nº 871/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º - eXonerar GraZiele aParecida Moreira correa, portadora
do cPf/Mf n° 094.221.449-81 e ci/rG n° 13.115.238-8, do cargo de técnico cultural, com
carga horária de quarenta horas semanais, lotada na diretoria Municipal de cultura, por não
ter tomado posse do exercício do cargo no prazo legal.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando
o decreto nº 869/2015 e demais disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 20 de outubro de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 872/2015
suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor
de r$
69.450,00
(sessenta
e
noVe
Mil,
QUATROCENTOS
E
CINQUENTA
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,

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$ 73.260,18 (setenta e tres Mil, duZentos
e sessenta reais e deZoito centaVos), Para reforÇo na seGuinte
dotaÇÃo orÇaMentÁria:
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.365.0028.1016 – infraestrutura e aPoio loGistico À rede escolar de
EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4.90.51.00.00 – obras e instalaÇÕes
00115 – fnde/Mec - aPoio a crecHes/brasil carinHoso – eXercÍcios
ANTERIORES
r$
73.260,18
total da suPleMentaÇÃo

r$

73.260,18

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 ao conVÊnio fnde/Mec - aPoio a crecHes/brasil carinHoso,
celebrado coM o fundo nacional de desenVolViMento da educaÇÃo.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 20 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$ 69.450,00 (sessenta e noVenta
Mil, Quatrocentos e cinQuenta reais), Para reforÇo na seGuinte
dotaÇÃo orÇaMentÁria:
22 – secretaria MuniciPal de esPorte
22.001 – Gabinete do secretÁrio
27.811.0025.2099 – ManutenÇÃo do fundo do esPorte
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
69.450,00
total da suPleMentaÇÃo

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 874/2015
suMula: abre crÉdito
adicional
suPleMentar no Valor de r$ 136,87
(cento e trinta e seis reais e oitenta e
sete centaVos).

r$ 69.450,00

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 ordinarios(liV).
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 20 de outubro
de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
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
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2015, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 136,87 (cento e trinta e seis reais e oitenta
e sete centaVos), Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
88 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
88.001 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
28.846.0000.0002 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
3.3.20.93.00.00 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
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00507 – cosiP – contribuiÇÃo iluMinaÇÃo PÚblica - eXercÍcios
ANTERIORES
r$
136,87
total da suPleMentaÇÃo

r$

funcionário Público, que ocorre em 28 de outubro.
art. 2º no interesse da administração pública, visando a prestação de serviços
essenciais, excetuam-se os seguintes setores, que permanecem em atividades normais:

136,87
secretaria Municipal de administração
estação e terminal rodoviário;
cemitérios Municipais;
Postos telefônicos do interior.

rt. 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 ao
cosiP - contribuiÇÃo iluMinaÇÃo PÚblica-art 149-a.

secretaria Municipal de segurança Pública
segurança Pública Municipal;
Zona Verde.

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 20 de outubro

secretaria Municipal de saúde
Hospital anna fiorillo Menarim;
unidade de Pronto atendimento – uPa;
farmácia básica Municipal;
saMu.

de 2015.

secretaria Municipal da família e desenvolvimento social
casa lar;
conselho tutelar.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

secretaria Municipal de indústria, comércio e turismo
em regime de plantão para atendimento ao turista.
secretaria Municipal de educação

DECRETO Nº 875/2015
suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 1.147,50
(HuM Mil, cento e Quarenta e sete
reais e cinQuenta centaVos).
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,

§ 1º a secretaria Municipal de obras terá expediente normal para os serviços
de varrição de ruas.
§ 2º a secretaria Municipal de infraestrutura e logística terá expediente
normal para todos os seus serviços, com exceção do departamento administrativo.
art. 3º este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 20 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$ 1.147,50 (HuM Mil, cento e Quarenta e
sete reais e cinQuenta centaVos), Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo
orÇaMentÁria:
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
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
20933 – iGdsuas Portaria Mds 337/2011 – eXercÍcios anteriores
r$
1.147,50
total

da

suPleMentaÇÃo

r$

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

1.147,50

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 ao iGdsuas Portaria Mds 337/2011, celebrado coM o fundo
nacional de assistÊncia social.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 20 de outubro
de 2015.

PORTARIA Nº 1129/2015
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 julho de 2015, como a
seguir se descreve:
classe G2 204
cleilson MascarenHas

s25798-0

'
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 20 de outubro de 2015.

DECRETO Nº 876/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º deterMinar ponto facultativo aos servidores públicos municipais no
dia 30 de outubro, durante todo o expediente, em alusão às comemorações do dia do

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO

Prefeitura MuniciPal de castro - 20 de outubro de 2015 - 918

3

PORTARIA Nº 1133/2015
PORTARIA Nº 1130/2015
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 julho de 2015, como a
seguir se descreve:
classe G2 204
clodoaldo dos santos e silVa

25801-0

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 144/2007, resolve:
art. 1° conceder adicional de insalubridade no importe de 20%, do menor
vencimento estabelecido no Quadro Permanente de servidores do Município, à servidora
municipal andressa siMÃo KraVutscHKe, Matrícula nº 719994-1, lotada na secretaria
Municipal de saúde.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

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

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 20 de outubro de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 20 de outubro de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 1134/2015
PORTARIA Nº 1131/2015
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 julho de 2015, como a
seguir se descreve:
CLASSE G1 205
airton santana do Prado

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 144/2007, resolve:
art. 1° conceder adicional de insalubridade no importe de 20%, do menor
vencimento estabelecido no Quadro Permanente de servidores do Município, ao servidor
municipal edison edWi KuGler, Matrícula nº 717630-0, lotado na secretaria Municipal
de saúde.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 20 de outubro de 2015.

22420-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 20 de outubro de 2015.
MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo
PORTARIA Nº 1132/2015
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 julho de 2015, como a
seguir se descreve:

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
em tempo, retificamos o edital na modalidade de Pregão Presencial n°
191/2015

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 20 de outubro de 2015.

onde consta:
os documentos de credenciamento e os envelopes contendo as Propostas
de Preços e os documentos de Habilitação definidos no objeto deste edital e seus anexos
deverão ser entregues na data, hora e local abaixo especificado, onde se dará a abertura da
sessão Pública.
Dia: 30/10/2015
Horário: 09:00 Horas
Local: sala de licitações (Paço Municipal)

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

leia-se como:
os documentos de credenciamento e os envelopes contendo as Propostas
de Preços e os documentos de Habilitação definidos no objeto deste edital e seus anexos
deverão ser entregues na data, hora e local abaixo especificado, onde se dará a abertura da
sessão Pública.
Dia: 06/11/2015
Horário: 09:00 Horas
Local: sala de licitações (Paço Municipal)

classe G1 204
lindaMir eloi de franÇa

25950-0

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

ficam mantidas as demais condições do edital, tendo em vista que as alterações
acima não interferem na formulação da proposta de preços, nos termos do art. 21, §4º da

atos oficiais - EXECUtivo
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AGRONEGÓCIOS.

	Castro, 19 de outubro de 2015.

EMISSÃO: 19/10/2015.
ABERTURA: 09/11/2015.
HORÁRIO: 14:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 55.760,00 (Cinquenta e cinco mil, setecentos e
sessenta reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

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) 2122-5046 - Site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ - E-mail: licitacao.castro@gmail.com.
	Castro, 19 de outubro de 2015.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Em tempo, retificamos o Edital na modalidade de Pregão Presencial n° 192/2015
	Onde consta:
PREGÃO PRESENCIAL N° 192/2015
ABERTURA: 30/10/2015
HORÁRIO: 14:00 HORAS
1 – PREÂMBULO - O Município de CASTRO – Estado do Paraná, torna
público que no dia 30 de outubro de 2015 será aberta a licitação...
(...)
	Os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de
Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues na data,
hora e local abaixo especificado, onde se dará a abertura da Sessão Pública.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 20 DE
OUTUBRO DE 2015 ATÉ 09 DE NOVEMBRO DE 2015.

Dia: 30/10/2015
Horário: 14:00 Horas
Local: Sala de Licitações - (Paço Municipal)
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
	Leia-se como:
PREGÃO PRESENCIAL N° 192/2015
ABERTURA: 06/11/2015
HORÁRIO: 14:00 HORAS
1 – PREÂMBULO - O Município de CASTRO – Estado do Paraná, torna
público que no dia 06 de novembro de 2015 será aberta a licitação...
(...)
	Os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de
Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues na data,
hora e local abaixo especificado, onde se dará a abertura da Sessão Pública.
Dia: 06/11/2015
Horário: 14:00 Horas
Local: Sala de Licitações - (Paço Municipal)
	Ficam mantidas as demais condições do Edital, tendo em vista que as alterações
acima não interferem na formulação da proposta de preços, nos termos do art. 21, §4º da
Lei 8.666/93
.
	Castro, 19 de outubro de 2015.

PREGÃO PRESENCIAL N° 201/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO CALCÍTICO, DOLOMÍTICO E
FOSFATO NATURAL, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PEQUENOS PRODUTORES
RURAIS – RECURSOS: LIVRES – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E AGRONEGÓCIOS.
EMISSÃO: 19/10/2015.
ABERTURA: 09/11/2015.
HORÁRIO: 09:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 104.095,70 (Cento e quatro mil, noventa e cinco reais
e setenta 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) 2122-5046 - Site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ - E-mail: licitacao.castro@gmail.com.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 202/2015

EXTRATO DO CONTRATO Nº 191/2015

OBJETO: TRANSPORTE DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO, CALCÍTICO E
FOSFATO NATURAL A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
– recursos: livres - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

DATA DO CONTRATO: 06 DE OUTUBRO DE 2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTRO – ESTADO DO PARANÁ,
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 201/2015

coM endereÇo na PraÇa Pedro Kaled, nº 22, inscrito no cnPJ/Mf nº
77.001.311/0001-08, neste ato rePresentado Pelo seu Prefeito sr. Marcos
roberto PuscH bertolini, portador do ci/rG nº 4.131.013-8/Pr, cPf/Mf nº
722.099.689-68.
CONTRATADA: coMPanHia brasileira de cartucHos - cbc,
Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 57.494.031/0010-54, com
endereço na avenida buarque de Macedo, nº 3133, faxinal, ceP 95.780-000, Montenegro,
rio Grande do sul, neste ato representada pelo seu representante legal sr. salesio nuHs,
brasileiro, portador do ci/rG nº 26360389 e no cPf/Mf nº 437.953.159-72.
OBJETO: aQuisiÇÃo de MuniÇÃo letal e nÃo letal Para a
Guarda MuniciPal
VALOR: Pela entrega dos materiais o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 9.040,50 (nove mil e quarenta reais e cinquenta
centavos).
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DATA DO CONTRATO: 16 DE OUTUBRO 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 sr.. Marcos
roberto PuscH bertolini, portador do ci/rG nº 4.131.013-8/Pr, cPf/Mf nº
722.099.689-68.
CONTRATADA: bella iMaGeM de arMas ltda, Pessoa Jurídica
de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 19.859.756/0001-19, com endereço na rua
cipriano Marques de souza, nº 343, centro, nesta cidade, neste ato representada pela
sua sócia-proprietária sra. rosilda do rocio castanHo JorGe, brasileira, casada,
empresária, portadora da ci/rG nº 5.523.644-5 e do cPf/Mf nº 798.226.739-49.
OBJETO:

aQuisiÇÃo de trÊs esPinGardas Para a Guarda

MuniciPal
EXECUÇÃO: o prazo para entrega dos materiais será de até 06 (seis) meses
consecutivos a contar da data de solicitação feita via e-mail ou fax pela secretaria Municipal
de segurança Pública.
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 08 (oito) meses, a contar da
data assinatura do contrato.

VALOR: Pela entrega dos equipamentos o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 8.000,00 (oito mil reais).
EXECUÇÃO: o prazo para entrega dos materiais será de até 06 (seis) meses
consecutivos a contar da data de solicitação feita via e-mail ou fax pela secretaria Municipal
de segurança Pública.
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 08 (oito) meses, a contar da
data assinatura do contrato.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO
CONTRATANTE
SALESIO NUHS
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CBC
CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 192/2015
DATA DO CONTRATO: 06 DE OUTUBRO 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 sr. Marcos
roberto PuscH bertolini, portador do ci/rG nº 4.131.013-8/Pr, cPf/Mf nº
722.099.689-68.
CONTRATADA: condor s.a. indÚstria QuÍMica, Pessoa Jurídica
de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 30.092.431/0001-96, com endereço na rua
armando dias Pereira, nº 160, bairro adrianópolis, ceP 26.053-640, nova iguaçu, rio de
Janeiro, neste ato representada pelo seu representante legal sr. luiZ cristiano ValliM
Monteiro, brasileiro, casado, advogado, portador do ci/rG nº 111506697 e no cPf/Mf
nº 095.195.527-66.
OBJETO: aQuisiÇÃo arMas nÃo letais Para a Guarda MuniciPal.
VALOR: Pela entrega dos equipamentos o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 24.205,07 (vinte e quatro mil, duzentos e cinco reais e
sete centavos).
EXECUÇÃO: o prazo para entrega dos materiais será de até 06 (seis) meses
consecutivos a contar da data de solicitação feita via e-mail ou fax pela secretaria Municipal
de segurança Pública.
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 08 (oito) meses, a contar da
data assinatura do contrato.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO
CONTRATANTE
ROSILDA DO ROCIO CASTANHO JORGE
BELLA IMAGEM DE ARMAS LTDA
CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 203/2015
DATA DO CONTRATO: 16 DE OUTUBRO 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 sr. Marcos
roberto PuscH bertolini, portador do ci/rG nº 4.131.013-8/Pr, cPf/Mf nº
722.099.689-68.
CONTRATADA: sYsteMa ltda. Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita
no cnPJ/Mf nº01.487.225/0001-87 com endereço à rua João Mosele, nº 58 – bairro ceP:89700-000 – concórdia sc, neste ato representada pela sra. rosane tereZinHa
Gotardo, brasileira, solteira, empresária, portadora do ci/rG nº14/r-2.630.662 e no
cPf/Mf nº769.787.459-87, residente e domiciliada na cidade de concórdia – sc.
OBJETO: contrataÇÃo eMerGencial de eMPresa esPecialiZada
Para serViÇos de iMPlantaÇÃo de softWare na Área de saÚde Para
atendiMento dos serViÇos do HosPital anna fiorillo MenariM, conforme
termo de referência da secretaria Municipal de saúde.
VALOR: Pela execução dos serviços, a contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 6.000,00 (seis mil reais).
EXECUÇÃO: o prazo de execução e entrega dos serviços será de 04
(quatro) meses a partir do dia 19 de outubro de 2015.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses a
partir de sua assinatura.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO
CONTRATANTE

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
PREFEITO
CONTRATANTE

LUIZ CRISTIANO VALLIM MONTEIRO
CONDOR S.A. INDÚSTRIA QUÍMICA
CONTRATADA

ROSANE TEREZINHA GOTARDO
SYSTEMA LTDA.
CONTRATADA
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EXTRATO DE DISPENSA Nº 124/2015

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

DATA: 08 de outubro de 2015.

o MunicÍPio de castro – estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº 77.001.311/0001-08, com endereço à Praça Pedro
Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr. Marcos
roberto PuscH bertolini, brasileiro, casado, administrador, portador do ci/rG nº
4.131.013-8/Pr, cPf/Mf nº 722.099.689-68, residente e domiciliado à rua Padre Piva, 400,
Jardim das nações - ceP 95.780-000, nesta cidade, a seguir denominado contratante,
e a empresa 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, a seguir denominada contratada, que ao final
assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
contratada, autorização do fiscal do contrato e parecer jurídico conforme o disposto
no artigo 57, §1º, inciso iii e §2º da lei 8.666/93, em comum acordo resolvem aditivar o
presente contrato, objeto da tomada de Preços nº 024/2015, conforme a seguir:

OBJETO: reVisÃo do VeÍculo s-10, Placas aZV 6389.
CONTRATADO: KuGler VeÍculos ltda.
VALOR: r$ 306,68 (treZentos e seis reais e sessenta e oito
centaVos).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
EM 13/10/2015.

EXTRATO DE DISPENSA Nº 125/2015
DATA: 08 de outubro de 2015.
OBJETO: reVisÃo da aMbulÂncia fiat ducato, Placas aZV 9521.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
execução pelo período de 60 (sessenta) dias, ou seja, até 02 de janeiro de 2016.

CONTRATADO: cVl autoMÓVeis coMercial de VeÍculos ltda.

CLÁUSULA SEGUNDA: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
vigência pelo período de 60 (sessenta) dias, ou seja, até 02 de maio de 2016.

VALOR: r$ 764,94 (setecentos e sessenta e Quatro reais e
noVeMta e Quatro centaVos).

o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
EM 13/10/2015.

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 14 de outubro de 2015.

EXTRATO DE DISPENSA Nº 126/2015
DATA: 09 de outubro de 2015.
OBJETO: reVisÃo do VeÍculo KanGoo, Placas aXQ 4281.
CONTRATADO: GranVel – GranVille VeÍculos ltda.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
CONTRATANTE

VALOR: r$ 2.017,77 (dois Mil e deZessete reais e setenta e sete
centaVos).

JOSÉ CARLOS DALAZOANA
CONTRATADA

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
EM 13/10/2015.

TERMO DE REAJUSTE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 079/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 111/2015

DATA: 06 de outubro de 2015.

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

iteM

esPecificaÇÃo dos Produtos

02

ÓLEO DIESEL BS 500

Valor
REGISTRADO

Valor corriGido

r$ 2,645

OBJETO: aQuisiÇÃo de MuniÇÕes Para as arMas da Guarda
MuniciPal.
CONTRATADO: coMPanHia brasileira de cartucHos
VALOR: r$ 9.040,00 (noVe Mil e Quarenta reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
EM 13/10/2015.

r$ 2,724

castro, 09 de outubro de 2015.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 080/2015
DATA: 07 de outubro de 2015.
OBJETO: aQuisiÇÃo de Kits disPosito elÉtrico incaPacitante
Para a Guarda MuniciPal.
MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
Prefeito

CONTRATADO: condor s/a indÚstria QuÍMica
VALOR: r$ 24.205,07 (Vinte e Quatro Mil, duZentos e cinco

atos oficiais - EXECUtivo

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do

Município de Castro

7

Prefeitura Municipal de Castro - 20 DE outubro DE 2015 - 918
REAIS E SETE CENTAVOS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
EM 13/10/2015.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 081/2015
DATA: 07 DE OUTUBRO DE 2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ARCGIS
DESKTOP, UTILIZADO NOS TRABALHOS DE GEOPROCESSAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
CONTRATADO: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA.
VALOR: R$ 19.368,00 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO
REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI,
EM 13/10/2015.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 082/2015
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2015.
OBJETO: LIBERAÇÃO DE PASSAGENS DO TRAJETO CASTRO À PIRAÍ DO
SUL, PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO CRAS.
CONTRATADO: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.
VALOR: R$ 3.400,00 (TRÊS, MIL E QUATROCENTOS REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI,
EM 13/10/2015.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 083/2015
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2015.
OBJETO: LIBERAÇÃO DE PASSAGENS DO TRAJETO CASTRO À PONTA
GROSSA, PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO CRAS.
CONTRATADO: VIAÇÃO SANTANA DO IAPÓ LTDA
VALOR: R$ 4.350,00 (QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI,
EM 13/10/2015.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 087/2015
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2015.
OBJETO: TAXAS DO ECAD REFERENTE AOS SHOWS REALIZADOS NO
16º DIA DE CASTRO.
CONTRATADO:
DISTRIBUIÇÃO - ECAD

ESCRITÓRIO

CENTRAL

DE

ARRECADAÇÃO

E

VALOR: R$ 5.838,39 (CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS
E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI,
EM 13/10/2015.
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