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EDITAIS
EDITAL Nº 17/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL DE ESTAGIÁRIOS Nº 17/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA SELEÇÃO INTERNA DE
estaGiÁrios aberta Pelo edital nº 01/2014
A Superintendência de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas, torna PÚblico para conhecimento dos interessados o
resultado da 17ª seleção interna dos estagiários, de conformidade com o edital de abertura
nº 01/2014 – seleção para estagiário nível Médio e superior conforme segue:

A Superintendência em Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas, e tendo em vista a necessidade de suprir vagas de estágio nas
secretarias Municipais do Município de castro.
CONVOCA
Zona rural abaPan- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

Milena ribas MacHado

9,1

2º

BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA

8,4

Zona rural abaPan- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

3º

francilini do rocio MacHado

8,3

1º

Milena ribas MacHado

9,1

4º

tiaGo do Prado Meira

7,9

2º

BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA

8,4

5º

JaQueline do rocio MacHado

7,7

3º

francilini do rocio MacHado

8,3

6º

daliane seliGer do Prado

7,1

4º

tiaGo do Prado Meira

7,9

7º

Poliana fatiMa boscHosKi de souZa

7,1

ALDILAINE FONSECA SILVA

7,1

HEBERTON CRISTIANO CORREA DOS SANTOS

6,9

5º

JaQueline do rocio MacHado

7,7

8º

6º

daliane seliGer do Prado

7,1

9º

7º

Poliana fatiMa boscHosKi de souZa

7,1

8º

ALDILAINE FONSECA SILVA

7,1

9º

HEBERTON CRISTIANO CORREA DOS SANTOS

6,9

Zona rural abaPan- PedaGoGia
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

dHafinY seliGer do Prado

7,6

Zona rural abaPan- PedaGoGia
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

dHafinY seliGer do Prado

7,6

Zona rural butiaZal- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

ronilda aParecida alVes da silVa

7,5

Zona rural butiaZal- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

ronilda aParecida alVes da silVa

7,5

Zona rural GuarareMa- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

SUZAN THAIS DE OLIVEIRA CARNEIRO

8,6

2º

ANGELITA CARNEIRO LOURENÇO

7,9

Zona rural GuarareMa- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

SUZAN THAIS DE OLIVEIRA CARNEIRO

8,6

2º

ANGELITA CARNEIRO LOURENÇO

7,9

Zona rural tanQue Grande- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

GRAZIELEN THALIS COSTA OLIVEIRA

9,6

2º

sueli aParecida santos aVila

8,6

Zona rural tanQue Grande- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

GRAZIELEN THALIS COSTA OLIVEIRA

9,6

2º

sueli aParecida santos aVila

8,6

Zona urbana- adMinistraÇÃo

Zona urbana- adMinstraÇÃo
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

GABRIEL HENRIQUE BISCAIA CARNEIRO

7,2

CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

1º

GABRIEL HENRIQUE BISCAIA CARNEIRO

adMinistraÇÃo

castro, 04 de abril de 2016

castro, 04 de abril de 2016

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015
Superintendente de Recursos Humanos/SMA

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015
Superintendente de Recursos Humanos/SMA
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EDITAL Nº 19/2016
EDITAL DE ESTAGIÁRIOS Nº 18/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA SELEÇÃO INTERNA DE
ESTAGIÁRIOS ABERTA PELO EDITAL Nº 01/2014
A Superintendência de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas, torna PÚblico para conhecimento dos interessados o
resultado da 18ª seleção interna dos estagiários, de conformidade com o edital de abertura
nº 01/2014 – seleção para estagiário nível Médio, técnico e superior conforme segue:

A Superintendência em Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas, e tendo em vista a necessidade de suprir vagas de estágio nas
secretarias Municipais do Município de castro.
CONVOCA
Zona rural socaVÃo- ensino MÉdio

Zona rural socaVÃo- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

noMe

NOTA

1º

feliPe alan rodriGues

ensino MÉdio

1º

feliPe alan rodriGues silVa

7,7

2º

GabriellY HoffeMan de oliVeira

ensino MÉdio

2º

GabriellY HoffeMan de oliVeira

7,6

3º

JaQueline buture doMinGues

ensino MÉdio

3º

JaQueline buture doMinGues

7,5

4º

RAFAELA DOS SANTOS SOUZA

ensino MÉdio

4º

RAFAELA DOS SANTOS SOUZA

7,5

5º

daniele aP de souZa santos

ensino MÉdio

5º

daniele aP de souZa santos

7,5

6º

Willian oliVeira Martins

ensino MÉdio

6º

Willian oliVeira Martins

7,4

7º

Mariane da Guia GoMes carneiro

ensino MÉdio

7º

Mariane daGuia GoMes carneiro

7,4

8º

aManda silVa de oliVeira

ensino MÉdio

8º

aManda silVa de oliVeira

7,4

9º

ADIELE DE CASTRO

ensino MÉdio

9º

ADIELE DE CASTRO

7,3

10º

RIZOLETE FERREIRA DE OLIVEIRA

ensino MÉdio

10º

RIZOLETE FERREIRA DE OLIVEIRA

7,3

11º

PaMela tHalia Marcondes de liMa

ensino MÉdio

11º

PaMela tHalia Marcondes de liMa

7,2

12º

SIRLEY ARAUJO BUENO

ensino MÉdio

12º

SIRLEY ARAUJO BUENO

7,2

13º

DIENIFER CARDOSO CARNEIRO

ensino MÉdio

13º

DIENIFER CARDOSO CARNEIRO

7,2

14º

reinaldo da silVa Marcondes

ensino MÉdio

14º

reinaldo da silVa Marcondes

7,1

15º

SHIRLEY ARAUJO BUENO

7,0

16º

andreia Moreira de oliVeira

7,0

17º

DANIELE CARNEIRO E SILVA

6,9

18º

luiZ Pedroso barbosa

6,7

19º

CAROLINE BATISTA LEAL

6,7

20º

IVAN FERREIRA RIBAS

6,7

21º

franciele aParecida luiZ de oliVeira

6,1

22º

Marcelo costa carneiro

6,0

Zona rural socaVÃo- PedaGoGia
CLASSIFICAÇÃO
2º

GEOVANO RODRIGUES DA SILVA

noMe

1º

FRANCIELE ABIGAIL SCHENEIDER

9,3

2º

GEOVANO RODRIGUES DA SILVA

8,2

PedaGoGia

Zona rural socaVÃo- tÉcnico eM Meio aMbiente

1º

CLASSIFICAÇÃO

CURSO

FRANCIELE ABIGAIL SCHENEIDER PedaGoGia

CLASSIFICAÇÃO

Zona rural socaVÃo- PedaGoGia

noMe

1º

noMe

CURSO

Jose dalnei de Paula castanHo tecnico eM Meio aMbiente

NOTA

Zona rural socaVÃo- tÉcnico eM Meio aMbiente
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

Jose dalnei de Paula castanHo

6,9

Zona rural barrinHa- PedaGoGia
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

ALINE CARNEIRO DOS SANTOS

7,8

Zona rural barrinHa- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

noMe

NOTA

1º

RAISSA CARNEIRO DOS SANTOS

7,8

Zona rural barrinHa- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

1º

RAISSA CARNEIRO DOS SANTOS

ensino MÉdio

Zona rural barrinHa- PedaGoGia
CLASSIFICAÇÃO

noMe

CURSO

1º

ALINE CARNEIRO DOS SANTOS

PedaGoGia

candidatos aprovados na 18ª seleção interna dos estagiários – edital 17/2016 a
comparecer até o dia 12 de abril de 2016 no horário das 8:30 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, 22 para confirmar a aceitação da vaga.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação na referida
seleção interna.
Castro, 05 de abril de 2016

Castro, 05 de abril de 2016

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015
Superintendente de Recursos Humanos/SMA

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015
Superintendente de Recursos Humanos/SMA
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DECRETOS

3

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de abril de 2016.

DECRETO Nº 241/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar anGelica Maria da silVa, portadora do cPf/Mf
sob n° 091.950.599-62 ci/rG n° 10.556.027-3/Pr, do cargo de Professor, com lotação
na secretaria Municipal de educação, por não ter tomado posse do exercício do cargo no
prazo legal.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 245/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2012 classificação
65° lugar, no cargo de agente administrativo, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:
art. 1º - noMear Vania de fonseca, portadora do cPf/Mf sob n°
051.986.069-10 ci/rG n° 9.188.727-4/Pr, para o cargo de agente administrativo, com
carga horária de quarenta horas semanais, com lotação na secretaria Municipal de saúde.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de abril de 2016.

DECRETO Nº 242/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar, a pedido, lucas WYston diniZ portador do cPf/
Mf sob n° 087.548.559-69 e ci/rG n° 10.182.479-9, do cargo de agente fiscal, com lotação
na secretaria Municipal de fazenda, a partir de 20 de abril de 2016.
art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 246/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em Processo seletivo simplificado n° 03/2015,
classificação 01º lugar, no cargo de Professor, resolve:
art. 1º – noMear lucY Mara da silVa, portadora do cPf/Mf n°
465.434.739-91 e ci/rG n° 4.163.740-4/Pr, para o cargo de Professor, lotando-a na
secretaria Municipal de educação, com carga horaria de vinte horas semanais , pelo prazo
de 60 (sessenta) dias.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

DECRETO Nº 243/2016

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de abril de 2016.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar, a pedido, rosinHa leal stePenosKi portadora
do cPf/Mf sob n° 861.368.369-04 e ci/rG n° 6.183.700-0, do cargo de auxiliar de
enfermagem, com lotação na secretaria Municipal de saúde, a partir de 05 de abril de 2016.
art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 244/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2012 classificação
64° lugar, no cargo de agente administrativo, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:
art. 1º - noMear airton JosÉ de castro, portador do cPf/Mf sob
n° 830.365.049-15 ci/rG n° 5.363.036-7/Pr, para o cargo de agente administrativo,
com carga horária de quarenta horas semanais, com lotação na secretaria Municipal de
educação.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 247/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º - noMear JoÃo HaMilton KoralensKi, portador do cPf/Mf
n° 856.902.289-15 e ci/rG n° 5.624.259-7, para o cargo em comissão de superintendente
de Gestão administrativa, simbologia cc3, com lotação na secretaria Municipal de
administração.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 05 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 248/2016
PORTARIA Nº 348/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 01/2013 classificação 06°
lugar, no cargo de secretário escolar, o disposto no Plano de carreira, cargos e salários,
resolve:

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. 1º - noMear susian cristina staWsKi, portadora do cPf/Mf sob
n° 036.535.769-38 ci/rG n° 6.606.613-4/Pr, para o cargo de secretário escolar, com carga
horária de quarenta horas semanais, com lotação na secretaria Municipal de educação.

art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de abril de 2015, como a
seguir se descreve:

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de abril de 2016.

CLASSE S3 306
ISABEL CRISTINA FERREIRA SILVA

18082-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

PORTARIA Nº 349/2016
PORTARIA Nº 346/2016
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 arielton luiZ da silVa, Matrícula nº 717991-0, 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, 05 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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 abril de 2015, como a
seguir se descreve:
CLASSE G1 306
Geni da rosa

18074-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 347/2016
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 claudia Maria Mendes do Prado telles, Matrícula nº 717991-0, lotada
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, 05 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 350/2016
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 sueli
aParecida Monteiro de souZa, matrícula nº 30554-0, lotada na secretaria Municipal
de saúde, no período de 01 de abril de 2016 a 30 de abril de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 354/2016
PORTARIA Nº 351/2016
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:

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 lucinda
alVes da silVa, matrícula nº 11550-0, lotada na secretaria Municipal de educação, no
período de 08 de abril de 2016 a 07 de maio de 2016.

art. 1° cancelar licença especial remunerada concedida, ao servidor luiZ
antonio nocera, matrícula nº 23515-0, lotado na secretaria Municipal de segurança
Pública, através da Portaria nº 271/2016, no período de 01 de abril de 2016 a 30 de abril de
2016.

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, revogada as
disposições em contrário.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de abril de 2016.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 352/2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

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 sandra
Maria de caMarGo iucKscH, matrícula nº 13200-1, lotada na secretaria Municipal de
educação, no período de 04 de abril de 2016 a 03 de julho de 2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 035/2016

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

GoMes & banisKi ltda - cnPJ 07.203.984/0001-57

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de abril de 2016.
iteM

01

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

02

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Percentual de
desconto MÃo
DE OBRA/HORA

serViÇos de auto elÉtrica eM Geral Para
VeÍculos leVes, Pesados e eQuiPaMentos,
conforMe relaÇÃo de serViÇos, aneXo
Viii.

2,5%

descriÇÃo das PeÇas

Percentual
DESCONTO
TABELA

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

10%

VALOR TOTAL: r$ 490.000,00(quatrocentos e noventa mil reais).
PORTARIA Nº 353/2016
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 airton
santana do Prado, matrícula nº 22420-0, lotado na secretaria Municipal de obras e
serviços Públicos, no período de 01 de março de 2016 a 31 de março de 2016.

PRAZO: o prazo para prestação dos serviços terá início a partir da aprovação
do orçamento após o recebimento pelo detentor da ata de reGistro de PreÇos, de
cada pedido de fornecimento representado pela correspondente nota de eMPenHo,
no endereço e horário determinado pela secretaria solicitante..
VIGÊNCIA: o presente registro de Preços terá a vigência de 12 (doze)
meses, contados da data de publicação no Órgão oficial de divulgação do Município de
castro, estado do Paraná
castro, 31 de março de 2015.

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de abril de 2016.
REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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Prefeitura MuniciPal de castro - 05 de abril de 2016 - 1022
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2016

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
]PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2016
OBJETO: aQuisiÇÃo de MedicaMentos Para a central de
abasteciMento farMacÊutico (caf) - – recursos: saÚde rec. Vinc (ec
29/00-15%) – secretaria MuniciPal de saÚde.

OBJETO: aQuisiÇÃo de Óleos lubrificantes e GraXas Para
os VÉiculos e eQuiPaMentos da frota MuniciPal – recursos: liVres –
secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGÍstica.
EMISSÃO: 04/04/2016.
ABERTURA: 25/04/2016.

EMISSÃO: 04 de abril de 2016.
HORÁRIO: 14:00 Horas.
ACOLHIMENTO PROPOSTAS: atÉ 08H30 do dia 25 de abril de
VALOR MÁXIMO: r$ 252.657,50 (duzentos e cinquenta e dois mil,
seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H31 do dia 25 de abril de 2016.
disPuta: 13H00 do dia 25 de abril de 2016.
VALOR MÁXIMO: r$ 4.391.370,60 (Quatro milhões, trezentos e noventa e
um mil, trezentos e setenta reais e sessenta centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.

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.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados na superintendência de suprimentos, sito à
Praça Pedro Kaled, nº 22, centro, fone: (42) 2122 -5046 - email: licitacao.castro@gmail.
com
castro, 04 de abril de 2016.
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

JUCINEI IANKE
Pregoeiro
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 07 DE
ABRIL DE 2016 ATÉ 25 DE ABRIL DE 2016

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2016
OBJETO: iMPressÃo de ProVas Que coMPÕeM o sisteMa
MuniciPal de aValiaÇÃo dos estudantes do ensino fundaMental –
recursos: fundeb 40% - secretaria MuniciPal de educaÇÃo.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/16
OBJETO: serViÇos de auto elÉtrica eM Geral, coM
forneciMento de PeÇas, Para ManutenÇÃo PreVentiVa e corretiVa dos
VeÍculos leVes, Pesados e eQuiPaMentos da frota MuniciPal e corPo de
boMbeiros – recursos: liVres e funreboM – sMil.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

GoMes e banisnKi ltda
lotes: 001,002.

07.203.984/0001-57

490.000,00

VALOR TOTAL

490.000,00

castro, 31 de março de 2016.

EMISSÃO: 04/04/2016.
ABERTURA: 25/04/2016.
HORÁRIO: 09:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 64.996,16 (sessenta e quatro mil, novecentos e
noventa e seis reais e dezesseis 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.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2016
OBJETO: aQuisiÇÃo de Pneus e cÂMaras Para os VeÍculos e
eQuiPaMentos da frota MuniciPal – recursos: liVres.
EMISSÃO: 04/04/2016.
ABERTURA: 20/04/2016.
HORÁRIO: 09:00 Horas.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

VALOR MÁXIMO: r$ 562.181,96 (Quinhentos e sessenta e dois mil, cento e
oitenta e um reais e noventa e seis 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

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do

Município de Castro

atos oficiais - EXECUtivo / LEGISLATIVO
Prefeitura Municipal de Castro - 05 DE abril DE 2016 - 1022
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, 04 de abril de 2016.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 05 DE
ABRIL DE 2016 ATÉ 20 DE ABRIL DE 2016.

PODER LEGISLATIVO

SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 014/2015
	Contrato que entre si celebram o a CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO e a
Empresa W. A. M. LICITAÇÕES.
Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital de
Pregão Presencial nº 008/15, de um lado, como o CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO,
Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ/MF nº
77.774.685/0001-58, com endereço, na Rua Coronel Jorge Marcondes, nº 501, Vila Rio
Branco, CEP 84-172-020, nesta cidade, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr.
GERSON SUTIL, brasileiro, casado, técnico contábil, portador da cédula de identidade RG
nº. 6.132.331-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº. 016.759.119-32, residente e domiciliado na
Chácara Sempre Verde, Castrolanda, nesta Cidade a seguir denominada CONTRATANTE,
e de outro lado a empresa: W. A. M. Licitações, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita
no CNPJ/MF nº 20.973.477/0001-60, com endereço na Rua Benjamin Constant, nº 921,
Centro, CEP 81910-240, Ponta Grossa/Pr., neste ato representada pelo seu Sr. William
Rafael da Costa de Lima, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI/
RG nº 7.772.273-4 SSP/PR e no CPF/MF nº 042.283.589-77, residente e domiciliado na
Rua Benjamin Constant, nº 921, Centro, CEP 81910-240, Ponta Grossa/Pr., doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO,conforme
abaixo estabelecido:
	As partes, devidamente qualificadas, conforme a precisão contratual, solicitação
da CONTRATANTE, justificativa, parecer Jurídico desta Casa e autorização superior, e,
com fulcro no artigo 57, inciso II da Lei n° 8.666/93, em comum acordo resolvem aditivar o
presente CONTRATO, objeto do Processo de Pregão n° 008/2015, conforme a seguir:
	CLÁUSULA ÚNICA – Por este Termo Aditivo ficam prorrogados os prazos de
execução e vigência do presente CONTRATO por 30 (trinta) dias, encerrando a execução
em 05 de maio e a vigência em 05 de junho de 2016. Sendo que as demais condições e
obrigações assumidas entre as partes no CONTRATO original permanecem inalteradas.
	O presente Termo Aditivo entra em vigor na data da publicação, 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 03
(três) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
	Castro, 05 de abril de 2016.

GERSON SUTIL
PRESIDENTE
CONTRATANTE
William Rafael da Costa de Lima
W. A. M. Licitações
CONTRATADA
FLÁVIO JOSÉ DOMINGUES
FISCAL
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