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EDITAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 203/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 201/2015
o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal de educação
do município,
CONVOCA
NOME

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

Maria augusta dantas

Preparador de alimentos

45ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2011 –
a comparecer até o dia 28 de setembro 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 secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal da família e
desenvolvimento social Pública do município,
CONVOCA
NOME

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

claudilize ribas

agente administrativo

49ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2012 –
a comparecer até o dia 28 de setembro de 2015, no horário das 08:30 às 11:30 e das
13:00 às 17:00 horas, no departamento de recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
castro, sito à Praça Pedro Kaled nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.
O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.
departamento de recursos Humanos, 14 de setembro de 2015.

departamento de recursos Humanos, 14 de setembro de 2015.

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

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

DECRETOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 202/2015
o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal de segurança
Pública do município,

DECRETO Nº 741/2015

CONVOCA
NOME

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

Jaqueline felix da s. lima

agente Municipal de trânsito

27ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2011 –
a comparecer até o dia 28 de setembro de 2015, no horário das 08:30 às 11:30 e das
13:00 às 17:00 horas, no departamento de recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
castro, sito à Praça Pedro Kaled nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.
O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.
departamento de recursos Humanos, 14 de setembro de 2015.

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

suMula: abre
suPleMentar
r$
50.000,00
reais).

crÉdito
adicional
no
Valor
de
(cinQuenta
Mil

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$ 50.000,00 (cinQuenta Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.365.0028.2064 – ManutenÇÃo e desenVolViMento
EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.90.94.00.00 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes trabalHistas
00102 – fundeb 40% - eXercicio corrente
r$
50.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

do

fundeb

50.000,00
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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:
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.365.0028.2064 – ManutenÇÃo e desenVolViMento
EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.90.13.00.00 – obriGaÇÕes Patronais
00102 – fundeb 40% - eXercicio corrente
r$
50.000,00
total

da reduÇÃo

do

r$

fundeb

50.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
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DECRETO Nº 743/2015
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 adriane Monteiro da luZ, matrícula 756997-0, 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
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 15 de seteMbro
de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 15 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 742/2015

DECRETO Nº 744/2015

suMula: abre
suPleMentar
r$
14.000,00
reais).

crÉdito
adicional
no
Valor
de
(QuatorZe
Mil

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, considerando as determinações da lei n° 8666/93 e suas alterações,
resolve:
art. 1º noMear, para compor a coMissÃo MuniciPal de licitaÇÕes,
os seguintes servidores municipais:
Presidente:

lincoln césar schmitke
cPf/Mf n° 029.902.179-32

Membros:

dulcileia ana dos reis
cPf/Mf nº 017.996.369.41

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$ 14.000,00 (QuatorZe Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
04 – secretaria MuniciPal de faZenda
04.009 – suPerintendÊncia de tributaÇÃo e fiscaliZaÇÃo
04.129.0008.2024 – ManutenÇÃo das atiVidades de suPerintendÊncia de
TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
3.3.90.33.00.00 – PassaGens e desPesas coM locoMoÇÃo
00510 - taXas – eXercÍcio Poder de PolÍcia – eXercÍcio corrente
r$
14.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

04 – secretaria MuniciPal de faZenda
04.009 – suPerintendÊncia de tributaÇÃo e fiscaliZaÇÃo
04.129.0008.2024 – ManutenÇÃo das atiVidades de suPerintendÊncia de
TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00510 - taXas – eXercÍcio Poder de PolÍcia – eXercÍcio corrente
r$
14.000,00
da reduÇÃo

r$

suplentes:

alessandro ferrão sandrini
cPf/Mf n° 017.885.779-30
camila Mariah borges
cPf/Mf 078.159.179-17

secretário:

franciele fontoura ruth
cPf/Mf 039.548.739-07

suplente:

dalila Gonçalves bueno
cPf/Mf n° 826.564.449-34

14.000,00

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

total

Marcos Rene Marques
cPf/Mf n° 473.626.009-25

art. 2º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogado o decreto nº 604/2014 e demais disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 15 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

14.000,00

‘art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 15 de seteMbro

Portarias

de 2015.

PORTARIA Nº 970/2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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:
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art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora eli do
rosario teiXeira iarocHinsKi, Matrícula nº 10324-1 lotada na secretaria Municipal
de saúde, no período de 10 de setembro de 2015 a 09 de outubro de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PORTARIA Nº 974/2015
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:

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 14 de setembro de 2015.
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 de segurança Pública:
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 971/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora neiVa
auXiliadora Marcondes, Matrícula nº 10278-1 lotada na secretaria Municipal de
saúde, no período de 08 de setembro de 2015 a 07 de outubro de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

SERVIDOR

MatrÍcula

sonia catarina ostHeiMer

755567-0

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 setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 14 de setembro de 2015.
PORTARIA Nº 975/2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 972/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora leonilda da
GUIA SOARES DOS SANTOS, Matrícula nº 24643-0 lotada na Secretaria Municipal da
família e desenvolvimento social, no período de 08 de setembro de 2015 a 07 de outubro
de 2015.
art. 2° esta Portaria 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, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora celia Maria
barboZa Martins, Matrícula nº 25771-0 lotada na secretaria Municipal de educação, no
período de 03 de setembro de 2015 a 02 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, 15 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 14 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 973/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora eliane
carneiro alMeida fonseca, Matrícula nº 3913-0 lotada na secretaria Municipal de
educação, no período de 08 de setembro de 2015 a 07 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 setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 976/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora Vania
aParecida Pereira, Matrícula nº 29025-0 lotada na secretaria Municipal de saúde, no
período de 14 de setembro de 2015 a 13 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, 15 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 977/2015
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:
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ABERTURA: 28/09/2015.
art. 1° conceder licença especial remunerada ao servidor sideneY Kuff
de Mattos, Matrícula nº 17590-1 lotado na secretaria Municipal de saúde, no período de
14 de setembro de 2015 a 13 de novembro de 2015.

HORÁRIO: 09:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 48.525,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 15 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

cinco reais).
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.
castro, 14 de setembro de 2015.

PORTARIA Nº 978/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada ao servidor Valdeci de
Jesus carneiro costa, Matrícula nº 19160-1 lotado na secretaria Municipal de Gestão
Pública, no período de 02 de outubro de 2015 a 01 de novembro de 2015.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 14 DE
SETEMBRO DE 2015 ATÉ 28 DE SETEMBRO DE 2015.

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 15 de setembro de 2015.
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 172/2015
OBJETO: aQuisiÇÃo de GabiÃo tiPo caiXa – recursos liVres –
secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGÍstica.
EMISSÃO: 14/09/2015.

PORTARIA Nº 979/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
considerando o contido no requerimento 15045/2015, resolve:
art. 1º aMPliar a carga horária semanal de vinte para quarenta horas, do
servidor renato oscar da silVa cordeiro matrícula nº 29742-3, a partir de 01 de
agosto 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, 15 de setembro de 2015.

ABERTURA: 28/09/2015.
HORÁRIO: 14:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 74.482,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e
oitenta e dois reais).
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.
castro, 14 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 171/2015
OBJETO: aQuisiÇÃo de enfeites natalinos – secretaria
MuniciPal de indÚstria, coMÉrcio e turisMo.
EMISSÃO: 14/09/2015.

AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 14 DE
SETEMBRO DE 2015 ATÉ 28 DE SETEMBRO DE 2015.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 174/2015
OBJETO: confecÇÃo de uniforMes – secretaria MuniciPal de
infraestrutura e loGÍstica.
EMISSÃO: 14/09/2015.
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ABERTURA: 29/09/2015.
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MUNICIPAL DE SAÚDE.

HORÁRIO: 14:00 HORAS.

EMISSÃO: 14/09/2015.

VALOR MÁXIMO: R$ 46.155,00 (quarenta e seis mil, cento e cinquenta e

ABERTURA: 29/09/2015.

cinco reais).
HORÁRIO: 09:00 HORAS.
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.
	Castro, 14 de setembro de 2015.

VALOR MÁXIMO: R$ 124.240,00 (cento e vinte e quatro mil e duzentos e
quarenta reais).
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

AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 14 DE
SETEMBRO DE 2015 ATÉ 29 DE SETEMBRO DE 2015.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2015.
OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS DE
ACESSIBILIDADE EM RUAS, PRAÇAS, LOCAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO
PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES
DOUGLAS PEREIRA E PADRE JOSÉ PAGNACCO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS.
EMISSÃO: 14/09/2015.

EMISSÃO: 14/09/2015.
ABERTURA: 05/10/2015.
ABERTURA: 21/10/2015.
HORÁRIO: 14:00 HORAS.
HORÁRIO: 14:00 HORAS
VALOR MÁXIMO: R$ 31.006,25 (trinta e um mil e seis reais e vinte e cinco
VALOR: R$ 1.282.055,42 (hum milhão, duzentos e oitenta e dois mil,
cinquenta e cinco reais e quarenta e dois 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 e
Licitações, 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, 14 de setembro de 2015.

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 https://castro.atende.net/#!/ e e-mail: licitacao.castro@
gmail.com

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
Afixado no Mural do Paço Municipal pelo Período de 14 de setembro até 21 de
outubro de 2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2015
DATA DO CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2015

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CREDENCIADOR: 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.

PREGÃO PRESENCIAL N° 173/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA, DESINSETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ZONAS URBANA E RURAL – SECRETARIA

CREDENCIADA: APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ
ANTONIO FLYGARE TELLES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.281.416/0001-98, neste ato
representada por sua representante legal Sra. WANDERLÉIA DOS SANTOS, portador da
CI/RG n° 41.846.704-5 e CPF/MF n° 226.223.878-22.

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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005.603.839-91.
OBJETO: credenciaMento de entidades Para eXPloraÇÃo
de esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante os eVentos
alusiVos ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dia 04 a 07 de
seteMbro de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso
(ParQue lacustre).
VALOR: as entidades legalmente constituídas, estabelecidas no Município de
castro, serão isentas do pagamento, conforme lei Municipal nº 3056/2015.

CREDENCIADA: obras sociais esPÍritas Mariliana barbosa,
inscrita no cnPJ/Mf sob nº 76.110.873/0001-19, neste ato representado por seu
representante legal sr. alessandro KreMer, portador da ci/rG n° 4.934.848-7 e cPf/
Mf n° 840.775.499-49.

EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.

OBJETO: credenciaMento de entidades Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).

VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

VALOR: as entidades legalmente constituídas, estabelecidas no Município de
castro, serão isentas do pagamento, conforme lei Municipal nº 3056/2015.
EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR
WANDERLÉIA DOS SANTOS
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ ANTONIO FLYGARE TELLES
CREDENCIADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2015
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.
CREDENCIADOR: 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.

VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR
ALESSANDRO KREMER
OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS MARILIANA BARBOSA
CREDENCIADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/2015
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.

CREDENCIADA: serViÇo de acolHiMento institucional
Para idosos sÃo Vicente de Paulo de castro, inscrita no cnPJ/Mf sob nº
76.111.244/0001-03, neste ato representada por seu representante legal sr. auGusto
de caMarGo iucKscH becK, portador da ci/rG n° 8.469.158-5 e cPf/Mf n°
056.178.579-16.

CREDENCIADOR: 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.

OBJETO: credenciaMento de entidades Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dia 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).

CREDENCIADA: ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS, inscrita
no cnPJ/Mf sob nº 75.637.256/0005-37, representada por seu representante legal sr.
adriano roberto dos santos, portador da ci/rG n° 7.343.404-1 e cPf/Mf n°
033.557.819-59.

VALOR: as entidades legalmente constituídas, estabelecidas no Município de
castro, serão isentas do pagamento, conforme lei Municipal nº 3056/2015.
EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

OBJETO: credenciaMento de entidades Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).
VALOR: as entidades legalmente constituídas, estabelecidas no Município de
castro, serão isentas do pagamento, conforme lei Municipal nº 3056/2015.
EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR
AUGUSTO DE CAMARGO IUCKSCH BECK
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS SÃO VICENTE
DE PAULO DE CASTRO CREDENCIADA

VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR
ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS
ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS
CREDENCIADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 134/2015
EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2015
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.
CREDENCIADOR: 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

CREDENCIADOR: 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

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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sr. reinaldo cardoso, Portador do ci/rG nº 369.982/Pr, cPf/Mf nº
005.603.839-91.

sr. reinaldo cardoso, Portador do ci/rG nº 369.982/Pr, cPf/Mf nº
005.603.839-91.

CREDENCIADA: Posto de assistÊncia cascata de luZ, inscrita
no cnPJ/Mf sob nº 14.103.978/0001-84, neste ato representado por seu representante
legal sr. Jairo carneiro carValHo, portador da ci/rG n° 928.192 e cPf/Mf n°
193.112.229-68.

CREDENCIADA: associaÇÃo caraMuru esPortes de castro,
inscrita no cnPJ/Mf sob nº 17.832.959/0001-96, neste ato representado por seu
representante legal sr. roMildo freitas, portador da ci/rG n° 4.171.027-6 e cPf/Mf
n° 578.209.029-49.

OBJETO: credenciaMento de entidades Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).

OBJETO: credenciaMento de entidades Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).

VALOR: as entidades legalmente constituídas, estabelecidas no Município de
castro, serão isentas do pagamento, conforme lei Municipal nº 3056/2015.

VALOR: as entidades legalmente constituídas, estabelecidas no Município de
castro, serão isentas do pagamento, conforme lei Municipal nº 3056/2015.

EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.

EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.

VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR

JAIRO CARNEIRO CARVALHO
POSTO DE ASSISTÊNCIA CASCATA DE LUZ
CREDENCIADA

ROMILDO FREITAS
ASSOCIAÇÃO CARAMURU ESPORTES DE CASTRO
CREDENCIADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2015
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.
CREDENCIADOR: 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.
CREDENCIADA: associaÇÃo irMÃs caVanis, inscrita no cnPJ/Mf
sob nº 84.791.664/0001-06, neste ato representada por seu representante legal srª. irMÃ
auGusta fedel, portadora da rne n° V020205-i e cPf/Mf n° 802.078.399-72.
OBJETO: credenciaMento de entidades Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).
VALOR: as entidades legalmente constituídas, estabelecidas no Município de
castro, serão isentas do pagamento, conforme lei Municipal nº 3056/2015.
EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2015
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.
CREDENCIADOR: 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.
CREDENCIADA: castro esPorte clube, inscrita no cnPJ/Mf sob
nº 08.940.998/0001-16, neste ato representado por seu representante legal sr. adÃo
XaVier da cruZ, portador da ci/rG n° 4.303.575-4 e cPf/Mf n° 597.506.699-91.
OBJETO: credenciaMento de entidades Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).
VALOR: as entidades legalmente constituídas, estabelecidas no Município de
castro, serão isentas do pagamento, conforme lei Municipal nº 3056/2015.
EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR
IRMÃ AUGUSTA FEDEL
ASSOCIAÇÃO IRMÃS CAVANIS
CREDENCIADA

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR
ADÃO XAVIER DA CRUZ
CASTRO ESPORTE CLUBE
CREDENCIADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2015
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.
CREDENCIADOR: 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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2015
DATA DO CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2015

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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CREDENCIADOR: 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.

CREDENCIADOR: 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.

CREDENCIADA: srª. Maisa cassia Motta MicHalaK, portadora da ci/
rG n° 4.564.401-7 e cPf/Mf n° 549.710.049-04.

CREDENCIADA: ice naturale sorVetes ltda, inscrita no cnPJ/Mf
sob nº 19.821.246/0001-52, neste ato representado por seu representante legal sr. JosÉ
HenriQue bornia, portador da ci/rG n° 6.467.139-1 e cPf/Mf n° 032.648.339-05.

OBJETO: credenciaMento de autonÔMo Para eXPloraÇÃo
de esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento
alusiVo ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de
seteMbro de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso
(ParQue lacustre).
VALOR: O valor para o credenciamento das Empresas ou Autônomos será de
r$ 774,95 (setecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR
MAISA CASSIA MOTTA MICHALAK
CREDENCIADA

OBJETO: credenciaMento de empresa Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).
VALOR: O valor para o credenciamento das Empresas ou Autônomos será de
r$ 1.301,24 (hum mil e trezentos e um reais e vinte e quatro centavos).
EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR
JOSÉ HENRIQUE BORNIA
ICE NATURALE SORVETES LTDA
CREDENCIADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2015
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.
CREDENCIADOR: 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.
CREDENCIADA: ASSOCIAÇÃO CASTRENSE E REGIONAL DE
arbitraGeM acra, inscrita no cnPJ/Mf sob nº 15.633.818/0001-19, neste ato
representado por seu representante legal sr. roMildo freitas, portador da ci/rG n°
4.171.027-6 e cPf/Mf n° 578.209.029-49.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2015
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.
CREDENCIADOR: 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.
CREDENCIADA: rudeMar Moreno, portador da ci/rG n° 5.024.015-0
e cPf/Mf n° 611.465.529-04.

OBJETO: credenciaMento de empresa Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).

OBJETO: credenciaMento de autonômo Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).

VALOR: O valor para o credenciamento das Empresas ou Autônomos será de
r$ 1.301,24 (hum mil e trezentos e um reais e vinte e quatro centavos).

VALOR: O valor para o credenciamento das Empresas ou Autônomos será de
r$ 1.301,24 (hum mil e trezentos e um reais e vinte e quatro centavos).

EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.

EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.

VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR

ROMILDO FREITAS
ASSOCIAÇÃO CASTRENSE E REGIONAL DE ARBITRAGEM ACRA
CREDENCIADA

RUDEMAR MORENO
CREDENCIADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2015
EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2015
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.
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CREDENCIADOR: 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.
CREDENCIADA: ZilaH aParecida ortiZ GoMes de souZa,
portadora da ci/rG n° 7.611.289-4 e cPf/Mf n° 722.705.359-87.
OBJETO: credenciaMento de autonômo Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).
VALOR: O valor para o credenciamento das Empresas ou Autônomos será de
r$ 1.301,24 (hum mil e trezentos e um reais e vinte e quatro centavos).
EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR
ZILAH APARECIDA ORTIZ GOMES DE SOUZA
CREDENCIADA
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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.
CREDENCIADA: associaÇÃo de Pais e aMiGos dos eXcePcionais
de castro - aPae, inscrita no cnPJ/Mf sob nº 84.791.664/0001-06, neste ato
representado por seu representante legal srª. clÁudia eMilY carril PinHeiro,
portadora do rG nº 1.594.774 e do cPf/Mf n° 480.306.781-34.
OBJETO: credenciaMento de entidades Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).
VALOR: as entidades legalmente constituídas, estabelecidas no Município de
castro, serão isentas do pagamento, conforme lei Municipal nº 3056/2015.
EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR
CLÁUDIA EMILY CARRIL PINHEIRO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASTRO - APAE
CREDENCIADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2015
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 152/2015
CREDENCIADOR: 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.
CREDENCIADA: sandro Zadra, portador da ci/rG n° 4.988.281-5 e
cPf/Mf n° 726.966.489-72.
OBJETO: credenciaMento de autonômo Para eXPloraÇÃo de
esPaÇo PÚblico da PraÇa de aliMentaÇÃo, durante o eVento alusiVo
ao 16º dia de castro, a ser realiZado entre os dias 04 a 07 de seteMbro
de 2015, no ParQue MuniciPal Prefeito dr. ronie cardoso (ParQue
lacustre).
VALOR: O valor para o credenciamento das Empresas ou Autônomos será de
r$ 1.301,24 (hum mil e trezentos e um reais e vinte e quatro centavos).
EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato será de 04 de
setembro de 2015 até 07 de setembro de 2015.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias a contar da sua assinatura.

DATA DO CONTRATO: 27 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: J P farias eVentos - Me, Pessoa Jurídica de direito
Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 11.873.187/0001-54, neste ato representado pelo sr.
daVid fadel filHo, portador do rG nº 4.000.331-0 e do cPf nº 441.964.159-20.
OBJETO: a contratada, por este e na melhor forma de direito,
responsabiliza-se a prestar serviços de ministrar Palestra coM o teMa “nÃo
sabendo Que era PossÍVel, ele foi lÁ e feZ”, Para lanÇaMento dos
JoGos estudantis de castro – Jeca 2015”, conforme a memorando nº 309/2015
da secretaria Municipal de esporte.
VALOR: Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o
contratante pagará à contratada o valor total e sem reajustes de r$ 7.800,00
(sete mil e oitocentos reais), e será suportado através da seguinte dotação orçamentária:
22 001 2037 3.3.39.03.99.90.00 – fonte de recurso: 000 – recursos ordinário livres –
código reduzido: 584.
EXECUÇÃO: a palestra será realizada nos dias 11 de setembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADOR

VIGÊNCIA: a vigência do presente contrato será de 30 (trinta) dias, a contar
da data de sua assinatura.

SANDRO ZADRA
CREDENCIADA
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2015
DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto de 2015.
CREDENCIADOR: MunicÍPio de castro – estado do ParanÁ,

DAVID FADEL FILHO
J P FARIAS EVENTOS - ME
CONTRATADA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
Prefeitura MuniciPal de castro - 15 de seteMbro de 2015 - 895

EXTRATO DO CONTRATO Nº 160/2015
DATA DO CONTRATO: 02 DE SETMBRO 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: K1 licenciaMento de Marcas ltda, Pessoa Jurídica
de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 05.771.601/0001-11, situada na rua XV de
novembro, nº 597, centro, ceP 80020-310, no município de curitiba - Pr, neste ato
representada legalmente pelo sr. leon KnoPfHolZ, brasileiro, casado, comerciante,
portador da ci/rG nº 1.460.880-0 e do cPf/Mf nº 610.459.009-82.
OBJETO: serviços profissionais de realização de show artístico, alusivos aos
festejos do “16º dia de castro”, com a banda “leon & tHe KnoPZ”.
VALOR: Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o contratante
pagará à contratada o valor total e sem reajustes de r$ 5.000,00 (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 06 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
LEON KNOPFHOLZ
K1 LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA
CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2015
DATA DO CONTRATO: 03 DE SETEMBRO 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: Jra eVentos eireli - Me, Pessoa Jurídica de direito
Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 22.818.605/0001-27, neste ato representada legalmente
pelo sr. eMerson francisco branHolo, portador da ci/rG nº 5.925.775-7/ssP-Pr
e do cPf/Mf nº 858.636.539-49.
OBJETO: serviços profissionais de realização de show artístico, alusivos aos
festejos do “16º dia de castro”, com a banda “blindaGeM”.
VALOR: Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o contratante
pagará à contratada o valor total e sem reajustes de r$ 6.000,00 (seis 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 06 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
EMERSON FRANCISCO BRANHOLO
JRA EVENTOS EIRELI - ME
CONTRATADA
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