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art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o
decreto 871/2014 e demais disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 26 de agosto de 2015.

DECRETO N° 682/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, nos termos da lei nº. 1053/2001 e lei nº 2583/2013, resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1º - desiGnar os membros do conselho Municipal de assistência social esfera governamental e não governamental, gestão 2015/2017, com a seguinte composição:

REPUBLICADO EM VIRTUDE DE ERRO NA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO.

ESFERA GOVERNAMENTAL

DECRETO Nº 691/2015

secretaria Municipal da família e desenvolvimento social
titular: damisa Martins Gomes
suplente: rosangela leite sandrini
titular: ataise de lima Vilas boas Maroneze
suplente: rosi Mari do rocio eduardo da silva
titular: neuzi terezinha Michalski
suplente: adriana Halat Kugler
titular: evelyn Pacheco taques
suplente: rosaine de fatima scheleidres
secretaria Municipal de educação
titular: luciane leite de carvalho
suplente: ana Maria canha
secretaria Municipal de saúde
titular: natali cotrim Zadhi
suplente: carla denise scheremeta
secretaria Municipal de fazenda
titular: ana rosilda alves de oliveira
suplente: simone aparecida Gomes
secretaria Municipal de agricultura, abastecimento e Meio ambiente
titular: carlos ulisses sio de Mello
suplente: antonio calmon de lima
ESFERA NÃO GOVERNAMENTAL
representantes de entidades e organizações de assistência social
titular: adriano roberto dos santos
suplente: suzian fidelix
titular: cleonice fátima de almeida
suplente: rosa dos santos oliveira
titular: ana lia aparecida souza
suplente: claudia emily carril

suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 536,00
(QuinHentos e trinta e seis 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$ 536,00 (QuinHentos e trinta e seis reais),
Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.122.0002.1021 – infraestrutura e aPoio loGistico da secretaria
MuniciPal de saÚde
4.4.90.51.00.00 – obras e instalaÇÕes
00319 - Ms/ctr 345891-73/2010-adeQuar e reforMas unid saÚde bucal/
boM Jesus, Vila rosÁrio, JeoVaH ribeiro, JardiM araPonGas e abaPan –
eXercÍcios anteriores
r$
536,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

536,00

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 ao Ms/ctr 345891-73/2010-adeQuar e reforMas unid saÚde
bucal/boM Jesus, Vila rosÁrio, JeoVaH ribeiro, JardiM araPonGas e
abaPan, celebrado coM a uniÃo federal, Por interMÉdio do MinistÉrio
da saÚde.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 01 de seteMbro
de 2015.

titular: salomé Hardeman Van engelenhoven
suplente: elaine cristina de oliveira
representantes de usuários da Política Municipal de assistência social
titular: angela Paulina silva Pitthan
suplente: erika camila almeida santos
titular: aurelina nunes
suplente: carolina santos costa
representantes de organizações de usuários da Política Municipal de
assistência social
titular: rozilda oliveira cardoso
suplente: fernanda silva da luz
representantes de entidades dos trabalhadores da área de assistência social –
nucress
titular: rosmeri aparecida dalazoana
suplente: christianne Kotleski Goltz

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 692/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar fernanda Garcia Vieira, portadora do cPf nº
074.628.849-25 e rG nº 9.856.653-8, do cargo em comissão do setor administrativo,
simbologia cc6, lotada na secretaria Municipal de Governo.
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art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
demais disposições em contrário.
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art. 1º – eXonerar, a pedido, ilsete Mara da silVa, portadora do cPf/
Mf n° 026.683.919-38 e ci/rG n° 6.524.225-7, do cargo de chefe do departamento de
recursos Humanos - cc4, lotada na secretaria Municipal de Gestão Pública.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 01 de setembro 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 01 de setembro de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 693/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
DECRETO Nº 697/2015
art. 1º – eXonerar, a pedido, daMaris GoMes eVers, portadora do
cPf/Mf n° 808.667.199-20 e ci/rG n° 5.102.917-8, do cargo de Professor – P2, lotada na
secretaria Municipal de educação.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar, a pedido, ederaldo dos santos, portador do
cPf/Mf n° 025.380.609-74 e ci/rG n° 7.666.276-2, do cargo de auxiliar de radiologia,
lotado na secretaria Municipal de saúde.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 01 de setembro 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 01 de setembro de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 694/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
DECRETO Nº 698/2015
art. 1º – eXonerar, a pedido, anGelita obereK, portadora do cPf/Mf
n° 042.889.009-13 e ci/rG n° 25.727.551-4, do cargo de auxiliar de serviços, lotada na
secretaria Municipal de esporte.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – noMear caMille dias, portadora do cPf nº 083.046.899-44
e rG nº 12.359.263-8, no cargo em comissão do setor administrativo, simbologia cc6,
lotada na secretaria Municipal de Governo.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 01 de setembro de 2015.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
demais disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 01 de setembro de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 695/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
DECRETO Nº 699/2015
art. 1º – eXonerar, a pedido, ilsete Mara da silVa, portadora do cPf/
Mf n° 026.683.919-38 e ci/rG n° 6.524.225-7, do cargo de secretario escolar, lotada na
secretaria Municipal de Gestão Pública.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 01 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2011, classificação
12° lugar, no cargo de tecnólogo em Gestão Pública, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:
art. 1º – noMear ilsete Mara da silVa, portadora do cPf/Mf n°
026.683.919-38 e ci/rG n° 6.524.225-7, para o cargo de tecnólogo em Gestão Pública,
com carga horária de quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de Gestão
Pública.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 01 de setembro de 2015.

DECRETO Nº 696/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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“art. 1º - ProrroGar licença por motivo de doença”.

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
DECRETO Nº 700/2015

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 01 de setembro de 2015.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 03/2012, classificação
09° lugar, no cargo de técnico em radiologia, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1º – noMear ederaldo dos santos, portador do cPf/Mf n°
025.380.609-74 e ci/rG n° 7.666.276-2, para o cargo de técnico em radiologia, com carga
horária de quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de saúde.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 01 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 924/2015
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 maio de 2015, como a
seguir se descreve:
CLASSE E1 103
neusa dias

27553-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DECRETO N° 701/2015
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 01 de setembro de 2015.
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições e considerando Memorando nº 041/2015 do conselho Municipal da família
e desenvolvimento social, resolve:
art. 1° noMear comissão organizadora da conferência Municipal de
Políticas para Mulheres:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

secretaria Municipal da família e desenvolvimento social:
- ataise de lima Vilas boas Maroneze
- daiane Wrobel
rede de enfrentamento as Violências:
- bruna taize de Mendonça
- salomé Hardeman Van engelenhoven
art. 2° este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 01 de setembro de 2015.

PORTARIA Nº 925/2015
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 maio de 2015, como a
seguir se descreve:
CLASSE E1 103
rosana de fatiMa bueno de liMa

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

27588-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 01 de setembro de 2015.

Portarias

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 926/2015
PORTARIA N° 923/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o erro contido no caput do art. 1º da Portaria nº 922/2015
de 31 de agosto de 2015, resolve:
art. 1° retificar o erro.
onde consta:
“art. 1° - conceder licença por motivo de doença...”.
considerar:

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 maio de 2015, como a
seguir se descreve:
CLASSE E1 103
tereZinHa de fatiMa Prestes da silVa

27600-0

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 01 de setembro de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2015
DATA DO CONTRATO: 26 DE AGOSTO 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.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 927/2015
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 maio de 2015, como a
seguir se descreve:
CLASSE E1 203
TELMA LAROCCA

4

22250-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 01 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

CONTRATADO: barra da saia ProMoÇÕes e eVentos ltda,
Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 10.145.515/0001-33, to
representada legalmente pela sra. adriana souZa sancHeZ, portadora da ci/rG nº
13.842.214 e do cPf/Mf nº 140.402.298-86.
OBJETO: serviços profissionais de realização de show artístico, alusivos aos
festejos do “16º dia de castro”, com a banda “barra da saia”.
VALOR: Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o
contratante pagará à contratada o valor total e sem reajustes de r$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais), que será suportado através da seguinte dotação orçamentária:
12.003.2044 – 33390392200000 – fonte de recurso: 0 – recursos ordinários livres
– cr: 153.
EXECUÇÃO: o show será realizado no dia 05 de setembro de 2015.
VIGÊNCIA: o presente contrato tem a vigência de 60 (sessenta) dias a
contar da data de sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
ADRIANA SOUZA SANCHEZ
BARRA DA SAIA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
CONTRATADA

CONTRATO Nº 081/2015
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2015
DATA DO CONTRATO: 26 DE AGOSTO 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: barra da saia ProMoÇÕes e eVentos ltda,
Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 10.145.515/0001-33, to
representada legalmente pela sra. adriana souZa sancHeZ, portadora da ci/rG nº
13.842.214 e do cPf/Mf nº 140.402.298-86
OBJETO: serviços profissionais de realização de show artístico, alusivos aos
festejos do “16º dia de castro”, com o cantor “Marciano iniMitÁVel”.
VALOR: Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o
contratante pagará à contratada o valor total e sem reajustes de r$ 23.000,00
(vinte e três mil reais), que será suportado através da seguinte dotação orçamentária:
12.003.2044 – 33390392200000 – fonte de recurso: 0 – recursos ordinários livres
– cr: 153.
EXECUÇÃO: o show será realizado no dia 05 de setembro de 2015.
VIGÊNCIA: o presente contrato tem a vigência de 60 (sessenta) dias a
contar da data de sua assinatura.

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. 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,
nesta cidade, a seguir denominado contratante, e a empresa antonio Moro &
cia ltda, cnPJ 80.237.555/0001-90, localizada na rua cel. Vivida, nº 122, Vila cipa,
ceP: 84.036-310– Ponta Grossa-Pr, a seguir denominada contratada, representada
pelo sr. JoÃo Moro Junior, portador do ci/rG nº 1.318.197 ssP-Pr e no cPf/Mf
nº 341.071.429-49, residente na rua dr. antonio schwanse, 518, Jardim américa – Ponta
Grossa-Pr, a seguir denominada contratada, que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, considerando a justificativa da
contratada através do processo nº 13722/2015, autorização do fiscal do contrato
através do memorando nº 287/2015, planilhas orçamentárias da contratada, parecer
da assessoria Jurídica e com fulcro no artigo 65, alínea “b” e §1º da lei 8.666/93, em
comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, referente a tomada de Preços nº
016/2015 conforme segue:
clÁusula PriMeira: fica acrescido ao valor contratual a importância de r$
180.446,90 (cento e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa 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 14 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
ADRIANA SOUZA SANCHEZ
BARRA DA SAIA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
CONTRATADA

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
JOÃO MORO JUNIOR
CONTRATADA

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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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 Nº 066/2015
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 à Praça
Pedro Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador do ci/rG nº 369.982/Pr,
cPf/Mf nº 005.603.839-91, residente e domiciliado à rua Major otávio novaes, 1123,
ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e a empresa
arena transPorte, terraPlanaGeM e PaViMentaÇÃo ltda, Pessoa Jurídica
de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 02.879.936/0001-60 com endereço à rua dr.
Joaquim de Paula Xavier, nº664 – bairro:estrela -ceP: 84050-000– Ponta Grossa - Pr, neste
ato representada por sua representante legal sr. cintia Mara HaYar, portadora do ci/
rG nº 5.404.832-7 e no cPf/Mf nº 003.579.359-77, residente e domiciliado(a) em Ponta
Grossa - Pr, a seguir denominada contratada, que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
contratada, através do Processo nº 13716/2015, anuência da secretaria Municipal de
infraestrutura e logística e parecer jurídico conforme o disposto no artigo 57, §1º, inciso
iii, § 2º da lei 8.666/93, em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, objeto
da tomada de Preços nº 011/2015, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira:
fica prorrogado o prazo de execução do presente contrato pelo período de 90
(noventa) dias, ou seja, até 16 de outubro de 2015.
clÁusula seGunda:
fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato pelo período de 90
(noventa) dias, ou seja, até 16 de dezembro de 2015.
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 20 de agosto de 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 20 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
CONTRATANTE
CINTIA MARA HAYAR
CONTRATADA

CONTRATO Nº 057/2015
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 à Praça
Pedro Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador do ci/rG nº 369.982/Pr,
cPf/Mf nº 005.603.839-91, residente e domiciliado à rua Major otávio novaes, 1123,
ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e a empresa
construtora dalaZ eireli - Me, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no
cnPJ/Mf nº 10.773.614/0001-60, com endereço à rua João denck, 345 – ceP:84450000 – cidade ipiranga - Pr, neste ato representada pelo senhor, dieGo ValÉrio de col
dalaZoana, engenheiro civil, portador do ci/rG nº 7.930.973-11 -Pr e cPf/Mf nº
042.048.559-70, 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
contratada, através do processo nº12228/2015, 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
005/2015, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
execução pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, até 1º de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
CONTRATANTE

clÁusula seGunda: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
vigência pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, até 22 de novembro de 2015.

CINTIA MARA HAYAR
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.
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 agosto de 2015.

CONTRATO Nº 066/2015
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 à Praça
Pedro Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador do ci/rG nº 369.982/Pr,
cPf/Mf nº 005.603.839-91, residente e domiciliado à rua Major otávio novaes, 1123,
ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e a empresa
arena transPorte, terraPlanaGeM e PaViMentaÇÃo ltda, Pessoa Jurídica
de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 02.879.936/0001-60 com endereço à rua dr.
Joaquim de Paula Xavier, nº664 – bairro:estrela -ceP: 84050-000– Ponta Grossa - Pr, neste
ato representada por sua representante legal sr. cintia Mara HaYar, portadora do ci/
rG nº 5.404.832-7 e no cPf/Mf nº 003.579.359-77, residente e domiciliado(a) em Ponta
Grossa - Pr, a seguir denominada contratada, que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, considerando a justificativa da
contratada através do processo nº 10772/2015, autorização do fiscal do contrato
através do memorando nº 264/2015, planilhas orçamentárias da contratada, parecer
da assessoria Jurídica e com fulcro no artigo 65, alínea “b” e §1º da lei 8.666/93, em
comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, referente a tomada de Preços nº
011/2015, conforme segue:
clÁusula PriMeira: fica acrescido ao valor contratual a importância de r$
79.470,00 (setenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais).

REINALDO CARDOSO
CONTRATANTE
DIEGO VALÉRIO DE COL DALAZOANA
CONTRATADA

CONTRATO Nº 052/2015
TERCEIRO 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 à Praça Pedro
Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr. reinaldo
cardoso, brasileiro, casado, médico, portador do ci/rG nº 369.982/Pr, cPf/Mf nº
005.603.839-91, residente e domiciliado à rua Major otávio novaes, 1123, ceP 84.165230, 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-
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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, através do Processo nº 12557/2015, 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
006/2015, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
execução pelo período de 60 (sessenta) dias, ou seja, até 30 de outubro de 2015.
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EXTRATO DE DISPENSA Nº 092/2015
DATA: 19 de aGosto de 2015.
OBJETO: serViÇos de transPorte eM uti MÓVel (Paciente
darlei de souZa lara - uPa - castro coM destino ao Pronto socorro
MuniciPal de Ponta Grossa Pr.
CONTRATADO: HuManiZa transPortes ltda – Me.
VALOR: r$ 1.200,00 (HuM Mil e duZentos reais).

clÁusula seGunda: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
vigência pelo período de 60 (sessenta) dias, ou seja, até 30 de janeiro de 2016.
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 20 de agosto de 2015.

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EXTRATO DE DISPENSA Nº 093/2015
DATA: 19 de aGosto de 2015.
OBJETO: serViÇos de transPorte eM uti MÓVel (Maira da luZ
franca - uPa coM destino ao HosPital eVanGÉlico de Ponta Grossa Pr.

REINALDO CARDOSO
CONTRATANTE
JOSÉ CARLOS DALAZOANA
CONTRATADA

CONTRATADO: HuManiZa transPortes ltda – Me.
VALOR: r$ 600,00 (aeiscentos reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATO Nº 088/2014
TERCEIRO 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 à Praça Pedro
Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr. reinaldo
cardoso, brasileiro, casado, médico, portador do ci/rG nº 369.982/Pr, cPf/Mf nº
005.603.839-91, residente e domiciliado à rua Major otávio novaes, 1123, ceP 84.165230, 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 – 84015030 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, através do processo nº 12552/2015, a autorização da autoridade superior
e parecer jurídico conforme o disposto no artigo 57, § 1°, inciso iii e § 2° da lei 8.666/93,
em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, objeto da tomada de Preços nº
018/2014, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
execução e vigência pelo período de 60 (sessenta) dias, ou seja, até 24 de setembro de
2015.
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 10 de agosto de 2015.

EXTRATO DE DISPENSA Nº 094/2015
DATA: 20 de aGosto de 2015.
OBJETO: serViÇos de transPorte eM uti MÓVel (Paciente
eZeQuiel dos santos - uPa - castro coM destino ao HosPital reGional
na cidade de Ponta Grossa Pr.
CONTRATADO: HuManiZa transPortes ltda – Me.
VALOR: r$ 1.200,00 (HuM Mil e duZentos reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXTRATO DE DISPENSA Nº 095/2015
DATA: 20 de aGosto de 2015.
OBJETO: serViÇos de transPorte eM uti MÓVel (Paciente
eVanGelina cordeiro oliVeira - uPa cidade de castro coM destino ao
HosPital Vicentino eM Ponta Grossa Pr.
CONTRATADO: HuManiZa transPortes ltda – Me.
VALOR: r$ 1.200,00 (Mil e duZentos reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EXTRATO DE DISPENSA Nº 096/2015
REINALDO CARDOSO
CONTRATANTE
JOSÉ CARLOS DALAZOANA
CONTRATADA

DATA: 21 de aGosto de 2015.
OBJETO: serViÇos de transPorte eM uti MÓVel (Paciente rosa
de Jesus carneiro - uPa castro coM destino ao HosPital anGelina
caron eM Ponta Grossa Pr.
CONTRATADO: HuManiZa transPortes ltda – Me.
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VALOR: R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 055/2015

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA: 26 DE AGOSTO DE 2015.
OBJETO: SHOW COM O CANTOR MARCIANO INIMITÁVEL NO 16º DIA
DE CASTRO.

EXTRATO DE DISPENSA Nº 097/2015
CONTRATADO: MARCIANO INIMITÁVEL PROMOÇOES E EVENTOS
DATA: 21 DE AGOSTO DE 2015.
OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM UTI MÓVEL (FATIMA
APARECIDA LISBOA DOS SANTOS - UPA - CASTRO PR COM DESTINO AO HOSPITAL
ANGELINA CARON NA CIDADE DE CURITIBA PR.

LTDA.
VALOR: R$ 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL REAIS)
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.

CONTRATADO: HUMANIZA TRANSPORTES LTDA – ME.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VALOR: R$ 4.224,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO
REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2015
DATA: 26 DE AGOSTO DE 2015.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O EVENTO DE
LANÇAMENTO DO JECA 2015.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 098/2015
DATA: 21 DE AGOSTO DE 2015.
OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM UTI MÓVEL (MARIA
APARECIDA DE FÁTIMA DO PRADO - UPA - CASTRO COM DESTINO AO HOSPITAL
BOM JESUS EM PONTA GROSSA PR.

CONTRATADO: J P DE FARIAS EVENTOS – ME.
VALOR: R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADO: HUMANIZA TRANSPORTES LTDA – ME.
VALOR: R$ 1.176,00 (HUM MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS).
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 057/2015
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA: 27 DE AGOSTO DE 2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RAIO X
INSTALADO NA UNIDADE UPA.
CONTRATADO: EUGENIO & MARQUES LTDA.

EXTRATO DE DISPENSA Nº 099/2015
VALOR: R$ 3.150,00 (TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)
DATA: 21 DE AGOSTO DE 2015.
OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM UTI MÓVEL (ANA SOPHIA
PRESTES CORREA - UPA CASTRO PR. COM DESTINO AO HOSPITAL ANGELINA
CARON EM CURITIBA PR.

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADO: HUMANIZA TRANSPORTES LTDA – ME.
VALOR: R$ 4.224,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 058/2015

REAIS)
DATA: 27 DE AGOSTO DE 2015.
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO
DE CAPACITAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
CONTRATADO:
EMANCIPAR
ASSESSORIA,
CONSULTORIA,
CAPACITAÇÃO, CURSOS, TREINAMENTOS, PESQUISAS E PROJETOS – ME.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2015
VALOR: R$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS)
DATA: 26 DE AGOSTO DE 2015.
OBJETO: SHOW COM A BANDA BARRA DA SAIA NO 16º DIA DE

RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.

CASTRO.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO: BARRA DA SAIA PROMOÇOES EVENTOS LTDA. - ME
VALOR: R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
28/08/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

