DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO
ÓRGÃO OFICIAL - LEI Nº 2628/2013

castro, 08 de abril de 2016 • 1025 • 08 PÁGinas
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

diretoria MuniciPal de Meio aMbiente

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 08 de abril de
2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

SÚMULA DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
o Município de castro, cnPJ 77.001.311/0001-08, torna público que requereu
ao instituto ambiental do Paraná, autorização florestal para o corte de 06 (seis) árvores de
araucária (araucaria angustifolia) na estrada Municipal de acesso a col. santa leopoldina,
coordenadas 22 J 595619.55 m e 7257109.91 m s, Município de castro, estado do Paraná.

DECRETO Nº 263/2016
SUMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
suPleMentar no Valor de r$ 25.000,00
(Vinte e cinco Mil reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI Nº
3208/2015 de 09/12/2015,

DECRETOS

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 2016, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 25.000,00 (Vinte e cinco Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:

DECRETO Nº 0262/2016
SUMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
suPleMentar no Valor de r$ 21.000,00
(Vinte e uM Mil reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI Nº
3208/2015 de 09/12/2015,
D E C R E T A:
art. 1º - fica aberto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2016, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 21.000,00 (Vinte e uM Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
19 – secretaria MuniciPal de seGuranÇa PÚblica
19.002 – suPerintendÊncia de trÂnsito
06.181.0024.2051 – ManutenÇÃo das atiVidades de aPoio a seGuranÇa
PÚblica
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente
r$
21.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

12 – secretaria MuniciPal de indÚstria, coMÉrcio e turisMo
12.002 – dePartaMento de indÚstria e coMÉrcio
11.662.0020.1012 – iMPlantaÇÃo do distrito industrial
4.4.90.51.00.00 – obras e instalaÇÕes
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
25.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
suPeraVit financeiro - recursos nÃo Vinculados do eXercÍcio de 2015,
relatiVo a relatiVo aos recursos liVres.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 08 de abril de
2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

21.000,00

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:

Portarias

19 – secretaria MuniciPal de seGuranÇa PÚblica
19.002 – suPerintendÊncia de trÂnsito
06.181.0024.2051 – ManutenÇÃo das atiVidades de aPoio a seGuranÇa
PÚblica
3.3.90.33.00.00 – PassaGens e desPesas coM locoMoÇÃo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente
r$
21.000,00

PORTARIA N° 369/2016

total

da reduÇÃo

25.000,00

r$

21.000,00

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 301/2016
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de 21 de março de 2016, resolve:

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

art. 1° retificar o havido:
Onde consta:
“ ..., no período de 01 de abril de 2016 a 31 de julho de 2016. ”
Considerar:
“ ..., 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, 08 de abril de 2016.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 036/2016
nelson Kirian – cnPJ 07.282.162/0001-09

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ITEM QTDE UND

PORTARIA Nº 370/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de julho de 2015, como a
seguir se descreve:
classe G3 409
JoÃo Maria dos santos

10600-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 08 de abril de 2016.

01

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 371/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de julho de 2015, como a
seguir se descreve:
classe M3 204
neuZi carneiro da silVa

25879-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 08 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

esPecificaÇÃo dos serViÇos

coffee breaK tiPo 3:
2 tiPos de bebidas Quentes 400 Ml (cafÉ,
leite Quente, cHocolate, cHÁs Variados
eM sacHÊ (coM Garrafa tÉrMica coM
ÁGua Quente) MÍniMo 6 tiPos);
1 tiPo de bebida Gelada 400 Ml (suco
SABOR A ESCOLHER, REFRIGERANTE,
cHocolate Gelado, ÁGua Mineral);
3 tiPos de salGados 7 unidades, MÍniMo
de 25 G cada (sanduÍcHe Misto frio,
sanduÍcHe de Peito de Peru no PÃo de
centeio, sanduÍcHe de salaMinHo no
BRIOCHE, MINI CACHORRO QUENTE, MINI
PÃo de QueiJo, Mini folHado de QueiJo
e Presunto, Mini folHado d e franGo,
Mini folHado de QueiJo, Mini folHado
de PalMito, trouXinHa de franGo,
trouXinHa de carne MoÍda, Mini risoles
de QueiJo e Presunto, Mini risoles de
carne MoÍda, Mini risoles de PalMito,
Mini coXinHa de franGo, Mini Quibe
frito, Mini Pastel assado de franGo,
Mini Pastel assado de QueiJo e Presunto,
Pastel frito de carne MoÍda, Pastel
frito de PalMito, bolinHa de QueiJo,
olHo de PerdiZ, Mini PiZZa de QueiJo e
Presunto, Mini PiZZa de Mussarela, Mini
PiZZa de calabresa, barQuete, Mini X);
1 tiPo de doce 2 unidades, MÍniMo 25 Gr
(folHado de cHocolate, boMboM de
MORANGO, MINI SONHO DE GOIABADA, MINI
SONHO DE DOCE DE LEITE, MINI SONHO DE
8.500 UND creMe, boMboM de uVa, caJuZinHo, beM
casado, briGadeiro, beiJinHo, carolina
de cHocolate, cuPcaKe de cHocolate,
cuPcaKe de baunilHa, esPelHado,
tortinHas de liMÃo, tortinHas de aVelÃ,
tortinHas de reQueiJÃo, tortinHas de
coco);
1 tiPo de bolo 1 PedaÇo ou unidade,
MÍniMo de 60 G (bolo de cHocolate,
bolo de coco, bolo de fubÁ, bolo
DE LIMÃO, BOLO FORMIGUEIRO, BOLO DE
MoranGo, bolo de frutas),
GuardanaPo de PaPel (5 unidades),
sacHÊ de aÇÚcar (2 unidades),
sacHÊ de adoÇante (2 unidades),
MeXedores Para cHÁ ou cafÉ (2
unidades),
coPo de Vidro, 300 a 500 Ml (2 unidades),
XÍcara, 200 a 350 Ml (2 unidades),
Pires (2 unidades),
colHer de cHÁ /cafÉ (2 unidades),
Prato de sobreMesa (2 unidades),
Garfo de sobreMesa (2 unidades),
faca de sobreMesa (2 unidades),
colHer de sobreMesa (2 unidades),
coPos descartÁVeis Para cHÁ ou cafÉ 50
Ml (2 unidades),
coPos descartÁVeis Para sucos e
refriGerantes 200 Ml (3 unidades),
bandeJa de inoX (uMa a cada 50
unidades),
3 toalHas de Mesa eM Pano branca
(Medidas aProXiMadas 1,28 X 2,20 M).

Valor
unit. DETENTORA
REGISTRO

14,95

NELSON
KIRIAN

VALOR TOTAL DOS ITENS: r$ 127.075,00 (cento e vinte e sete mil e
setenta e cinco reais).
PRAZO: os serviços deverão ser prestados conforme as condições estipuladas
no item 8 do edital, nos locais determinados pelas secretarias Municipais, 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)
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meses, contados da data de publicação no Órgão oficial de divulgação do Município de
castro, estado do Paraná
castro, 22 de março de 2016
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/16
OBJETO:
concessÃo onerosa de locaÇÃo Para uso e
eXPloraÇÃo de esPaÇo PÚblico do MuniciPio – boXes localiZados no
interior do terMinal rodoViÁrio da Vila rio branco – situado Á rua
dr. JaVert Madureira, s/n – Vila rio branco.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 037/2016
arena transPorte, terraPlanaGeM e PaViMentaÇÃo ltda – cnPJ
02.879.936/0001-60

ITEM QTDE UND

esPecificaÇÃo

01

5.000

CONCRETO BETUMINOSO
usinado a Quente – cbuQ faiXa
TO
a dnit.
OBS: RETIRADO NA USINA

02

5.000

CONCRETO BETUMINOSO
TO USINADO A QUENTE - CBUQ OBS:
Material aPlicado na obra

Valor
unitÁrio
REGISTRO
232,00

305,00

03 100.000 M²

cM-30 aPlicado na Pista na
taXa de 1 l/M²
obs: Material aPlicado na obra

4,95

04 100.000 M²

rr-2c aPlicado na Pista na taXa
de 0,5 l/M²
obs: Material aPlicado na obra

1,58

DETENTORA

HAYAR
PaViMentaÇÃo
LTDA - ME

ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

JosÉ sidnei Pedroso da silVa
lote: 001.

14.169.345/0001-88

680,00

osMÁrio rodriGues da silVa – Me
lote: 002.

82.032.863/0001-05

1.300,00

doMinGos JosÉ dos reis
lote: 003.

23.739.727/0001-90

300,00

JosÉ MiGuel Pereira
lote: 004.

22.510.121/0001-16

605,00

Valor total

2.885,00

castro, 05 de abril de 2016

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

VALOR TOTAL DOS ITENS: r$ 3.338.000,00 (três milhões, trezentos e
trinta e oito mil reais).
PRAZO: o prazo para entrega e aplicação dos produtos será de até 24 (vinte
e quatro) horas ao recebimento pelo detentor da ata de reGistro de reÇos, 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, 05 de abril de 2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO DE CONSESSÃO Nº 032/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2016
DATA DO CONTRATO: 05 de abril de 2016
CONCEDENTE: 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.
CONCESSIONÁRIA: JosÉ sidneY Pedroso da silVa 02555269975,
pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 14.169.345/0001-88, com
endereço á rua dr. Javert Madureira, s/n – bairro Vila rio branco, ceP: 84172-060 – cidade
castro - Pr, neste ato representada pelo senhor José sidney Pedroso da silva, portador do
ci/rG nº 71171620 ssP/Pr e cPf/Mf nº 025.552.699-75.
OBJETO: concessÃo onerosa de locaÇÃo Para uso e
eXPloraÇÃo de esPaÇo PÚblico do MuniciPio – boXes localiZados no
interior do terMinal rodoViÁrio da Vila rio branco – situado Á rua
dr. JaVert Madureira, s/n – Vila rio branco - sMa.

TERMO DE REVOGAÇÃO
castro, 06 de abril de 2016.
ref.: tomada de Preços nº 005/2016.
o Prefeito, no uso de suas atribuições, reVoGa, nos termos do artigo 49 da
lei federal nº 8.666/93, o procedimento licitatório – tomada de Preços nº 005/2016, o
qual tem por objeto construÇÃo de residÊncias MultifaMiliares, em vista da
necessidade de alterações técnicas no edital e seus anexos.

REINALDO CARDOSO
Prefeito

VALOR: Pela locação do espaço licitado a concessionÁria, pagará ao
MunicÍPio o valor mensal de r$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) no 10° (décimo) dia
útil de cada mês, após a assinatura deste termo contratual, conforme cláusula editalícia.
EXECUÇÃO: o prazo máximo para assinatura do presente contrato
será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da homologação desta concorrência Pública.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta)
meses, a contar de sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONCEDENTE
JOSÉ SIDNEY PEDROSO DA SILVA
JOSÉ SIDNEY PEDROSO DA SILVA 02555269975
CONSESSIONÁRIA
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VIGÊNCIA: o prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta)
meses, a contar de sua assinatura.

EXTRATO DO CONTRATO DE CONSESSÃO Nº 033/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2016
DATA DO CONTRATO: 05 de abril de 2016
CONCEDENTE: 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.
CONCESSIONÁRIA: osMÁrio rodriGues da silVa - Me, pessoa
Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 82.032.863/0001-05, com endereço á
rua dr. Javert Madureira, s/n – bairro Vila rio branco, ceP: 84172-060 – cidade castro Pr, neste ato representada pelo senhor osmário rodrigues da silva, portador do ci/rG nº
3.741.684-3 ssP/Pr e cPf/Mf nº 306.175.539-04.
OBJETO: concessÃo onerosa de locaÇÃo Para uso e
eXPloraÇÃo de esPaÇo PÚblico do MuniciPio – boXes localiZados no
interior do terMinal rodoViÁrio da Vila rio branco – situado Á rua
dr. JaVert Madureira, s/n – Vila rio branco - sMa.
VALOR: Pela locação do espaço licitado a concessionÁria, pagará ao
MunicÍPio o valor mensal de r$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) no 10° (décimo) dia
útil de cada mês, após a assinatura deste termo contratual, conforme cláusula editalícia.
EXECUÇÃO: o prazo máximo para assinatura do presente contrato
será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da homologação desta concorrência Pública.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta)
meses, a contar de sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONCEDENTE
DOMINGOS JOSÉ DOS REIS
DOMINGOS JOSÉ DOS REIS 24493562900
CONSESSIONÁRIA

EXTRATO DO CONTRATO DE CONSESSÃO Nº 035/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2016
DATA DO CONTRATO: 05 de abril de 2016
CONCEDENTE: 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.
CONCESSIONÁRIA: JosÉ MiGuel Pereira 28564642972, pessoa Jurídica
de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 22.510.121/0001-16, com endereço á rua dr.
Javert Madureira, s/n – bairro Vila rio branco, ceP: 84172-060 – cidade castro - Pr, neste
ato representada pelo senhor José Miguel Pereira, portador do ci/rG nº 1687283-0 ssP/
Pr e cPf/Mf nº 285.646.429-72.
OBJETO: concessÃo onerosa de locaÇÃo Para uso e
eXPloraÇÃo de esPaÇo PÚblico do MuniciPio – boXes localiZados no
interior do terMinal rodoViÁrio da Vila rio branco – situado Á rua
dr. JaVert Madureira, s/n – Vila rio branco - sMa.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONCEDENTE
OSMÁRIO RODRIGUES DA SILVA
OSMÁRIO RODRIGUES DA SILVA - ME
CONSESSIONÁRIA

VALOR: Pela locação do espaço licitado a concessionÁria, pagará ao
MunicÍPio o valor mensal de r$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), no 10° (décimo) dia útil
de cada mês, após a assinatura deste termo contratual, conforme cláusula editalícia.
EXECUÇÃO: o prazo máximo para assinatura do presente contrato
será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da homologação desta concorrência Pública.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta)
meses, a contar de sua assinatura.

EXTRATO DO CONTRATO DE CONSESSÃO Nº 034/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2016
DATA DO CONTRATO: 05 de abril de 2016
CONCEDENTE: 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.
CONCESSIONÁRIA: doMinGos JosÉ dos reis 24493562900, pessoa
Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 23.739.727/0001-90, com endereço á
rua dr. Javert Madureira, s/n – bairro Vila rio branco, ceP: 84172-060 – cidade castro
- Pr, neste ato representada pelo senhor domingos José dos reis, portador do ci/rG nº
6770113-sP e cPf/Mf nº 244.935.629-00.
OBJETO: concessÃo onerosa de locaÇÃo Para uso e
eXPloraÇÃo de esPaÇo PÚblico do MuniciPio – boXes localiZados no
interior do terMinal rodoViÁrio da Vila rio branco – situado Á rua
dr. JaVert Madureira, s/n – Vila rio branco - sMa.
VALOR: Pela locação do espaço licitado a concessionÁria, pagará ao
MunicÍPio o valor mensal de r$ 300,00 (trezentos reais), no 10° (décimo) dia útil de
cada mês, após a assinatura deste termo contratual, conforme cláusula editalícia.
EXECUÇÃO: o prazo máximo para assinatura do presente contrato
será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da homologação desta concorrência Pública.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONCEDENTE
JOSÉ MIGUEL PEREIRA
JOSÉ MIGUEL PEREIRA 28564642972
CONSESSIONÁRIA

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/16
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa Para eXecuÇÃo da obra
de reforMa do Museu do troPeiro – dMc.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

ARQUIBRASIL ARQUITETURA E RESTAURAÇÃO LTDA
02.995.031/001-55 318.023,63
iteM: 001.
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Valor total

318.023,63

castro, 05 de abril r de 2016.

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, nº 22, centro, fone: (42) 2122 -5046 - email: licitacao.castro@gmail.
com

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

JUCINEI IANKE
Pregoeiro
EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2016
TOMADA DE PREÇOS 003/2016
DATA DO CONTRATO: 05 de abril de 2016
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: arQuibrasil arQuitetura e restauraÇÃo ltda.
pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 02.995.031/0001-55, com
endereço comercial à rua Padre francisco auling, nº 172 – bairro bom retiro, ceP:80520330 – cidade curitiba - Pr, neste ato representada pelo senhor roberto Martins, sócio
administrador, portador do ci/rG nº 9/r-319.769 ssP/Pr e cPf/Mf nº 283.999.519-00
VALOR: Pela execução dos serviços, a contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 318.023,63 (trezentos e dezoito mil, vinte e três reais
e sessenta e três centavos), condições estas do 1º colocado, conforme art. nº 64 parágrafo
2º.
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa Para eXecuÇÃo da obra de
reforMa do Museu do troPeiro – dMc.
EXECUÇÃO: Prazo para execução da obra será de até 180 (cento e oitenta)
dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.
VIGÊNCIA: – Prazo de vigência do contrato é de 08 (oito) meses, a
partir de sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
ROBERTO MARTINS
ARQUIBRASIL ARQUITETURA E RESTAURAÇÃO LTDA
CONTRATADA

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/16
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa Para forneciMento de
coffee breaK Para diVersas secretarias MuniciPais – recursos: liVres.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:

ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

NELSON KIRIAN
iteM: 001.

07.282.162/0001-09

127.075,00

Valor total

127.075,00

castro, 05 de abril de 2016

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2016
OBJETO: serViÇos de transPorte funerÁrio e translado
de Pessoas carentes coM cadastro no centro de referÊncia de
assistÊncia social (cras) – recursos: liVres - secretaria MuniciPal da
faMÍlia e desenVolViMento social.
EMISSÃO: 07/04/2016.
ABERTURA: 26/04/2016.

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2016
OBJETO: aQuisiÇÃo de Material Para aValiaÇÃo PsicolÓGica
a sereM realiZadas eM alunos da rede MuniciPal de ensino – recursos:
fundeb 40% - secretaria MuniciPal de educaÇÃo.
EMISSÃO: 07 de abril de 2016.
ACOLHIMENTO PROPOSTAS: ATÉ 08H30 DO DIA 28 DE ABRIL DE
2016.

HORÁRIO: 14:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil 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.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H31 do dia 28 de abril de 2016.
DISPUTA: 09H00 do dia 28 de abril de 2016.
VALOR MÁXIMO: r$ 25.005,00 (Vinte e cinco mil e cinco reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada

ANTONIO CARLOS SILVA
Pregoeiro

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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utiliZado Para as atiVidades dos alunos da escola relindis b. caPillÉ.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

VALOR: o Valor aJustado da locaÇÃo É de r$ 300,00 (treZentos
reais) Mensais, totaliZando o MesMo eM r$ 3.000,00 (trÊs Mil reais), Que
serÃo suPortados atraVÉs da seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria: 10
002 1015 333903910000– fonte de recursos: 104 – deMais iMPostos Vinc.
educaÇÃo – cÓdiGo reduZido 453.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/16
OBJETO: aQuisiÇÃo de cbuQ, cM-30 e rr-2c, Para construÇÃo
e ManutenÇÃo de Vias urbanas do MuniciPio – recursos: ordinÁrios
(liVres) – sMil.

PRAZOS: o PraZo de locaÇÃo do iMÓVel terÁ seu inÍcio eM
17 de MarÇo de 2016 e tÉrMino eM 17 de Janeiro de 2017, sendo Vedada a
sublocaÇÃo.

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

cnPJ nº

TOTAL

HaYar PaViMentaÇÃo ltda – Me
itens: 001,002,003,004.

03.560.771/0001-21

3.338.000,00

Valor total

3.338.000,00

castro, 05 de abril de 2016

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
LOCATÁRIO
PE. JOSÉ DONIZETTI DE FARIA
AÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
LOCADORA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2016
CHAMAMENTO Nº 004/2015
DATA DO CONTRATO: 18 de março de 2016.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/16
OBJETO: aQuisiÇÃo de cbuQ, cM-30 e rr-2c, Para construÇÃo
e ManutenÇÃo de Vias urbanas do MuniciPio – recursos: ordinÁrios
(liVres) – sMil.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

HaYar PaViMentaÇÃo ltda – Me
itens: 001,002,003,004.

03.560.771/0001-21

3.338.000,00

Valor total

3.338.000,00

CREDENCIANTE: MunicÍPio de castro – estado do Paraná, com
endereço na Praça Pedro Kaled, nº 22, inscrito no cnPJ/Mf nº 77.001.311/0001-08, neste
ato representado pelo seu Prefeito sr. reinaldo cardoso, portador do ci/rG nº
369.982/Pr, cPf/Mf nº 005.603.839-91.
CREDENCIADO: banco do brasil s/a, pessoa jurídica de direito
privado, sediada no st saun setor de autarquias norte, asa norte, Quadra 05, bloco b –
torre i, ceP 70.040-912, município de brasília, neste ato representado pelo Gerente Geral
da agência castro - Pr, o sr. luciano auGusto neia de oliVeira, portador do rG/
ci nº 3.410.985-0 sesP-Pr, e do cPf n° 597.491.729-49.
OBJETO:
credenciamento de instituições financeiras (bancárias) pré
qualificadas, que preencherem os requisitos impostos pela administração Pública Municipal
para prestação de serviços de concessão de empréstimos consignados em folha de
pagamento aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de castro
PRAZOS: o prazo para prestação dos serviços terá seu início em 21 de março
de 2016 com término em 21 de março de 2017, podendo ser prorrogado nos termos do
art. 57 da lei nº 8.666/93.

castro, 05 de abril de 2016

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2016
DATA DO CONTRATO: 16 DE MARÇO DE 2016
LOCATÁRIO: 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.
LOCADORA: AÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO
rosÁrio, direito PriVado, inscrita no cnPJ/Mf nº 97.397.676/0001-69, coM
endereÇo na rua canderoi Mainardes, nº 53, Vila rio branco, ceP 84.172000, castro – ParanÁ, neste ato rePresentada Pelo Pe. JosÉ doniZetti de
faria, Portador da ci/rG nº 15.505.145-3 e do cPf/Mf nº 413.784.746-00.
OBJETO: locaÇÃo de iMÓVel constituÍdo de duas salas
localiZadas na caPela sÃo Pedro, colÔnia castrolanda, Medindo
a sala 01: 4,25 Metros de larGura X 8,00 Metros de coMPriMento; e a
sala 02: 3,90 Metros de larGura X 8,30 Metros de coMPriMento, Que serÁ

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANO AUGUSTO NEIA DE OLIVEIRA
BANCO DO BRASIL S/A

EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2016
DATA DO CONTRATO: 22 de março de 2016.
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 Prefeito sr. reinaldo
cardoso, 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.
CONTRATADA: sYsteMa ltda. Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita
no cnPJ/Mf nº01.487.225/0001-87 com endereço à rua João Mosele, nº 58 – bairro ceP:89700-000 – concórdia sc, neste ato representada pela sra. rosane tereZinHa
Gotardo, brasileira, solteira, empresária, portadora do ci/rG nº14/r-2.630.662 e no
cPf/Mf nº769.787.459-87, residente e domiciliada na cidade de concórdia – sc.
OBJETO: contrataÇÃo eMerGencial de eMPresa esPecialiZada
Para serViÇos de iMPlantaÇÃo de softWare na Área de saÚde Para
atendiMento dos serViÇos do HosPital anna fiorillo MenariM, conforme

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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nos termos do art. 57 da lei nº 8.666/93.

VALOR: Pela execução dos serviços, a contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 6.000,00 (seis mil reais).
EXECUÇÃO: o prazo de execução e entrega dos serviços será de 04
(quatro) meses a partir do dia 28 de março de 2016.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses a
partir de sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANO AUGUSTO NEIA DE OLIVEIRA
BANCO DO BRASIL S/A

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 022/2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO
CONTRATANTE
ROSANE TEREZINHA GOTARDO
SYSTEMA LTDA
CONTRATADA

DATA: 16 de MarÇo de 2016.
OBJETO: aQuisiÇÃo eMerGÊncial de torneiras e cHuVeiros
Que serÃo utiliZados na reforMa da Maternidade do HosPital anna
fiorillo MenariM.
CONTRATADO: draco coMercio e serVico eireli – ePP.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2016
CHAMAMENTO Nº 002/2016
DATA DO CONTRATO: 22 de março de 2016.

VALOR: r$ 3.207,72 (trÊs Mil e duZentos e sete reais e setenta e
dois centaVos).
CONTRATADO: BALAROTI COM DE MAT CONST LTDA
VALOR: r$ 3.468,20 (trÊs Mil, Quatrocentos e sessenta e oito
reais e Vinte centaVos).

CREDENCIANTE: MunicÍPio de castro – estado do Paraná, com
endereço na Praça Pedro Kaled, nº 22, inscrito no cnPJ/Mf nº 77.001.311/0001-08, neste
ato representado pelo seu Prefeito sr. reinaldo cardoso, portador do ci/rG nº
369.982/Pr, cPf/Mf nº 005.603.839-91.

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 21/03/2016.

CREDENCIADO: sr. arno Mainardes Knor, portador da ci/rG
n° 85729 e cPf/Mf n° 161.083.459-34, residente e domiciliado na rua Visconde do rio
branco, 308, centro, ceP 84.165-470, município de castro – Pr.

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 023/2016.

CONTRATADO: cristiane ZaMPieri nuZda – Me

OBJETO: credenciaMento de Pessoa fÍsica esPecialiZadas eM
serViÇos coMPleMentares eM saÚde de consultas esPecialiZadas eM
PsQuiatria, no MunicÍPio de castro”.

DATA: 23 de MarÇo de 2016.

VALOR: Pela prestação dos serviços abaixo citados, o credenciado,
receberá o valor de até r$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

CONTRATADO: KuGler VeÍculos ltda

PRAZOS: o prazo de execução do presente contrato será de 28 de
março de 2016 até 28 de março de 2017.

OBJETO: reVisÃo dos 20.000 KM do VeÍculo s10 Placas aZV 6389.

VALOR: r$ 2.011,33 (dois Mil e onZe reais e trinta e trÊs
centaVos).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 29/03/2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIANTE
ARNO MAINARDES KNOR
CREDENCIADO

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 024/2016.
DATA: 29 de MarÇo de 2016.
OBJETO: aQuisiÇao eMerGÊncial de Materias Que serÃo
utiliZados nos serViÇos de nutriÇÃo e lactÁrio do HosPital anna
fiorillo MenariM.
CONTRATADO: UNILOG COMERCIAL LTDA - ME

EXTRATO DO CONTRATO Nº 254/2015
CHAMAMENTO Nº 007/2014
DATA DO CONTRATO: 17 de dezembro de 2013.
CREDENCIANTE: MunicÍPio de castro – estado do Paraná, com
endereço na Praça Pedro Kaled, nº 22, inscrito no cnPJ/Mf nº 77.001.311/0001-08, neste
ato representado pelo seu Prefeito sr. reinaldo cardoso, portador do ci/rG nº
369.982/Pr, cPf/Mf nº 005.603.839-91.

VALOR: r$ 10.048,10 (deZ Mil e Quarenta e oito reais e deZ
centaVos).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 29/03/2016.

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 025/2016.
DATA: 30 de MarÇo de 2016.

CREDENCIADO: banco do brasil s/a, pessoa jurídica de direito
privado, sediada no st saun setor de autarquias norte, asa norte, Quadra 05, bloco b –
torre i, ceP 70.040-912, município de brasília, neste ato representado pelo Gerente Geral
da agência castro - Pr, o sr. luciano auGusto neia de oliVeira, portador do rG/
ci nº 3.410.985-0 sesP-Pr, e do cPf n° 597.491.729-49.

OBJETO: PrestaÇÃo de serViÇos coM forneciMento de
Materias Para reParos na instalaÇÃo elÉtrica do HosPital anna
fiorillo MenariM.

OBJETO: credenciamento de instituições financeiras para prestação de
serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais,
através de daM, em padrão febraran, por intermédio de suas agências, com prestação
de contas por meio magnético dos valores arrecadados.

VALOR: r$ 18.072,20 (deZoito Mil e setenta e dois reais e Vinte
centaVos).

PRAZOS: o prazo para prestação dos serviços terá seu início em 14 de
dezembro de 2015 com término em 14 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado

CONTRATADO: EUGENIO LAUBER - ME

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 01/04/2016.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do
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EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2016.
DATA: 18 DE MARÇO DE 2016.
OBJETO: CURSO DE DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE
TREINAMENTO DO SOFTWARE REVIT, PARA OS PROFISIONAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO.
CONTRATADO: TKS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME.
VALOR: R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 23/03/2016.

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital de Pregão
Presencial nº 002/15, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO - Estado do Paraná,
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF nº 77.001.311/000108, com endereço à Praça Pedro Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo
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. 016.759.11932, residente e domiciliado na Chácara Sempre Verde, Castrolanda, nesta Cidade a seguir
denominada CONTRATANTE, e o INSTITUTO PROE Pessoa Jurídica de Direito Privado
de fins não econômicos, inscrita no CNPJ/MF nº 06.993.363/0001-51, com endereço à
Rua Vereador Basílio Sautchuk, nº 388 – Centro, CEP:87013-190 – Maringá/Pr, neste ato
representada por o Sr(ª). Eduardo José Daibert de Araújo, brasileiro, casado, empresário,
portador do CI/RG nº 3.730.172-8 SSP-PR e no CPF/MF Nº 668.695.529-91, residente
e domiciliado na Rua XV de agosto, 221 - Jardim Alamar, CEP 87014-480, Maringá/Pr, a
seguir denominada CONTRATADA, as partes devidamente qualificadas e acordadas firmam
o presente contrato, nos termos da Lei nº 8666/93 e suas alterações, assim como pelas
condições do Edital supra citado e pelos termos da proposta da CONTRATADA, conforme
cláusulas a seguir:

EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 017/2016.
DATA: 18 DE MARÇO DE 2016.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
(BANCÁRIAS) PRÉ QUALIFICADAS, QUE PREENCHEREM OS REQUISITOS IMPOSTOS
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO AOS
SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO.
CREDENCIADO: BANCO DO BRASIL S/A

	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° 002/2015, conforme a seguir:
	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
	O prazo de execução do Contrato nº 004/2015, com vencimento em
12/04/2016, de comum acordo entre as partes fica prorrogado, mediante ao presente
aditamento, a contar da data de publicação, sendo o prazo de execução dos serviços de 12
(doze) meses e o prazo de vigencia do contrato de 13 (treze) meses.

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 23/03/2016.
	CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018/2016.
DATA: 23 DE MARÇO DE 2016.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADAS
EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAÚDE DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS,
PROCEDIMENTOS E OUTROS EXAMES DE DIAGNÓSTICOS, NO MUNICÍPIO DE
CASTRO”.

	As partes ajustam que não haverá alteração da taxa de administração
correspondendo a 5% (cinco por cento), sobre o valor das bolsas de estágios, com isso a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor anual máximo de R$ 22.056,00 (Vinte e
dois mil e cinquenta e seis reais), compondo o valor das bolsas, auxilio transporte e taxa de
administração. Sendo R$ 936,00 (Novecentos e trinta e seis reais) a taxa de adminitração
correspondendo a 5% (Cinco por cento), sobre o valor das bolsas estágios.

CREDENCIADO: ARNO MAINARDES KNOR

	Sendo estabelecido os seguintes valores aos estagiários, valor unitário de
R$780,00 (setecentos e oitenta reais), acrescido de R$100,00 (cem reais), para auxílio
transporte, lembrando que não incide a taxa de administração de 5% a CONTRATADA
para os valores de auxílio transporte.

VALOR: DE ATÉ R$ 210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL REAIS).

	CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 29/03/2016.

	As despesas oriundas deste aditamento contratual serão empenhadas na
seguinte dotação do exercício de 2016:01.031.00012-002 3.3.90.36.00.00 - Outros Serv.
Terc. Pessoa Física
Natureza da despesa: 33.90.36.07.00 – Estagiários

EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2016.
	CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DATA: 30 DE MARÇO DE 2016.
OBJETO: INSCRIÇÃO DE CURSO DE GERENCIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE FORMA EFICAZ, PARA OS FUNCIONÁRIOS
DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.
CONTRATADO:
HABILIDADES LTDA - ME

	Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do Contrato
originário que não tenham sido modificadas pelo presente Termo Aditivo.
	E por estarem em pleno acordo, as partes assinam o presente termo, por si
e seus sucessores, em 2 (duas) vias igual teor e rubricadas para todos os fins de direito, na
presença das testemunhas abaixo.

IDEHA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE
	Castro, 21 de março de 2016.

VALOR: R$ 4.780,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 01/04/2016.
GERSON SUTIL
PRESIDENTE
CONTRATANTE

PODER LEGISLATIVO

EDUARDO JOSÉ DAIBERT DE ARAÚJO
INSTITUTO PROE
Contratada
DANIEL MORAES PEDROSO
FISCAL

PRIMERIO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 004/2015
	Contrato que entre si celebram o a CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO e o
INSTITUTO PROE.

