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CONTRATOS - TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 08/2016 – REGIME ESPECIAL
1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 04/2016 – REGIME ESPECIAL
Pelo presente instrumento de contrato, o Município de castro – pessoa
jurídica de direito público, inscrita no cnPj sob n° 77.001.311/0001-08, com endereço
na Praça Pedro Kaled, nº 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr e
cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº 1.123,
centro, ceP 84.165-230, nesta cidade, aqui denominado “contratante”, e BoliVar
BriZola, rG nº 893.494/Pr e cPf nº 340.035.339-68, residente na rua emílio Kugler,
nº 337, castro-Pr, aqui denominado “contratado”, celebram o presente terMo
aditiVo ao contratado Por teMPo deterMinado eM reGiMe esPecial,
nos termos do artigo 37, iX, da constituição federal e mediante as cláusulas abaixo
discriminadas.
clÁusula PriMeira – da ProrroGaÇÃo
Prorroga-se a vigência do presente contrato até 19 de agosto de 2016.
clÁusula seGunda – da ratificaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais condições contratuais.
e por estarem assim justo e contratados, firmam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
castro, 20 de julho de 2016.

Pelo presente instrumento de contrato, o Município de castro – pessoa
jurídica de direito público, inscrita no cnPj sob n° 77.001.311/0001-08, com endereço
na Praça Pedro Kaled, nº 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr e
cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº 1.123,
centro, ceP 84.165-230, nesta cidade, aqui denominado “contratante”, e roselete
de anhaia liMa, rG nº 5.132.640-7/Pr e cPf nº 900.240.019-53, residente na
rua Vicente solek, nº 133, Bairro Victor de luca, Piraí do sul-Pr, aqui denominado
“contratado”, celebram o presente terMo aditiVo ao contratado Por
teMPo deterMinado eM reGiMe esPecial, nos termos do artigo 37, iX, da
constituição federal e mediante as cláusulas abaixo discriminadas.
clÁusula PriMeira – da ProrroGaÇÃo
Prorroga-se a vigência do presente contrato até 19 de agosto de 2016.
clÁusula seGunda – da ratificaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais condições contratuais.
e por estarem assim justo e contratados, firmam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
castro, 20 de julho de 2016.

REINALDO CARDOSO
Contratante

REINALDO CARDOSO
Contratante

Contratado

contratado

1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 09/2016 – REGIME ESPECIAL

1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 07/2016 – REGIME ESPECIAL
Pelo presente instrumento de contrato, o Município de castro – pessoa
jurídica de direito público, inscrita no cnPj sob n° 77.001.311/0001-08, com endereço
na Praça Pedro Kaled, nº 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr e
cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº 1.123,
centro, ceP 84.165-230, nesta cidade, aqui denominado “contratante”, e calina
do rocio Melo, rG nº 9.808.500-9/Pr e cPf nº 074.912.069-05, residente na rua
Prefeito josé torres netto, nº 282, Bairro fidelis Maciel, Piraí do sul-Pr, aqui denominado
“contratado”, celebram o presente terMo aditiVo ao contratado Por
teMPo deterMinado eM reGiMe esPecial, nos termos do artigo 37, iX, da
constituição federal e mediante as cláusulas abaixo discriminadas.
clÁusula PriMeira – da ProrroGaÇÃo
Prorroga-se a vigência do presente contrato até 19 de agosto de 2016.
clÁusula seGunda – da ratificaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais condições contratuais.
e por estarem assim justo e contratados, firmam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Pelo presente instrumento de contrato, o Município de castro – pessoa
jurídica de direito público, inscrita no cnPj sob n° 77.001.311/0001-08, com endereço
na Praça Pedro Kaled, nº 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr e
cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº 1.123,
centro, ceP 84.165-230, nesta cidade, aqui denominado “contratante”, e solanGe
aParecida Galdino GaBriel, rG nº 3.889.827-2/Pr e cPf nº 900.505.179-53,
residente na rua teolindo carneiro do amaral, nº 55, conjunto nectta ciofbe, Piraí do
sul-Pr, aqui denominado “contratado”, celebram o presente terMo aditiVo ao
contratado Por teMPo deterMinado eM reGiMe esPecial, nos termos do
artigo 37, iX, da constituição federal e mediante as cláusulas abaixo discriminadas.
clÁusula PriMeira – da ProrroGaÇÃo
Prorroga-se a vigência do presente contrato até 19 de agosto de 2016.
clÁusula seGunda – da ratificaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais condições contratuais.
e por estarem assim justo e contratados, firmam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
castro, 20 de julho de 2016.

castro, 20 de julho de 2016.
REINALDO CARDOSO
Contratante
REINALDO CARDOSO
Contratante
Contratado

Contratado
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1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 11/2016 – REGIME ESPECIAL
Pelo presente instrumento de contrato, o Município de castro – pessoa
jurídica de direito público, inscrita no cnPj sob n° 77.001.311/0001-08, com endereço
na Praça Pedro Kaled, nº 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr e
cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº 1.123,
centro, ceP 84.165-230, nesta cidade, aqui denominado “contratante”, e lilian
fernandes antonio, rG nº 6.874.871-2/Pr e cPf nº 302.401.778-00, residente
na rua florentino telles, nº 129, jardim das araucárias, castro-Pr, aqui denominado
“contratado”, celebram o presente terMo aditiVo ao contratado Por
teMPo deterMinado eM reGiMe esPecial, nos termos do artigo 37, iX, da
constituição federal e mediante as cláusulas abaixo discriminadas.

“contratado”, celebram o presente terMo aditiVo ao contratado Por
teMPo deterMinado eM reGiMe esPecial, nos termos do artigo 37, iX, da
constituição federal e mediante as cláusulas abaixo discriminadas.
clÁusula PriMeira – da ProrroGaÇÃo
Prorroga-se a vigência do presente contrato até 19 de agosto de 2016.
clÁusula seGunda – da ratificaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais condições contratuais.
e por estarem assim justo e contratados, firmam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
castro, 20 de julho de 2016.

clÁusula PriMeira – da ProrroGaÇÃo
Prorroga-se a vigência do presente contrato até 19 de agosto de 2016.
clÁusula seGunda – da ratificaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais condições contratuais.

REINALDO CARDOSO
Contratante

e por estarem assim justo e contratados, firmam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Contratado

castro, 20 de julho de 2016.

Portarias
REINALDO CARDOSO
Contratante
Contratado

1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 12/2016 – REGIME ESPECIAL
Pelo presente instrumento de contrato, o Município de castro – pessoa jurídica
de direito público, inscrita no cnPj sob n° 77.001.311/0001-08, com endereço na Praça
Pedro Kaled, nº 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito, sr. reinaldo
cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr e cPf/Mf n°
005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº 1.123, centro,
ceP 84.165-230, nesta cidade, aqui denominado “contratante”, e anGelica
lisBoa dos santos, rG nº 10.071.971-1/Pr e cPf nº 063.749.409-11, residente
na rua cid danton Kiel, nº 71, jardim social Primavera i, castro-Pr, aqui denominado
“contratado”, celebram o presente terMo aditiVo ao contratado Por
teMPo deterMinado eM reGiMe esPecial, nos termos do artigo 37, iX, da
constituição federal e mediante as cláusulas abaixo discriminadas.
clÁusula PriMeira – da ProrroGaÇÃo
Prorroga-se a vigência do presente contrato até 19 de agosto de 2016.

PORTARIA N° 737/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
fevereiro/2016, como a seguir se descreve:
classe P2-306
jaQueline aParecida stocKler

19887-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício
de julho de 2016.

da

Prefeitura

Municipal

de

castro,

em
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clÁusula seGunda – da ratificaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais condições contratuais.
e por estarem assim justo e contratados, firmam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

castro, 20 de julho de 2016.

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo
REINALDO CARDOSO
Contratante
Contratado

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/16

1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO Nº 13/2016 – REGIME ESPECIAL
Pelo presente instrumento de contrato, o Município de castro – pessoa
jurídica de direito público, inscrita no cnPj sob n° 77.001.311/0001-08, com endereço
na Praça Pedro Kaled, nº 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador da ci/rG n° 369.982/Pr
e cPf/Mf n° 005.603.839-91, residente e domiciliado na rua Major otávio novaes, nº
1.123, centro, ceP 84.165-230, nesta cidade, aqui denominado “contratante”, e
caMila de farias, rG nº 11.147.300-5/Pr e cPf nº 081.523.849-50, residente na
rua Major candido cruz, nº 354, jardim dos Bancários, castro-Pr, aqui denominado

OBJETO: confecÇÃo de uniforMes Para funcionÁrios da
secretaria de GoVerno – recursos: liVres.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPj nº

TOTAL

tania Mara Pinheiro – ePP
05.834.259/0001-51 7.191,00
lotes: 001,002,003.
VALOR TOTAL

7.191,00

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 098/2016
tania Mara Pinheiro – ePP – cnPj 05.834.259/0001-51
lote 01 – caMisa social
ITEM QTDE UND

01

02

12

15

3
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descriÇÃo dos serViÇos

CAMISA FEMINIMA SOCIAL MANGA
3/4 coM 06 BotÕes transParente,
MODELAGEM FEMININA, NA COR
Branca, tecido tricoline coM
strech, Bordado no Peito do
lado esQuerdo o BrasÃo da
Prefeitura coM aProXiMadaMente
UND
05 X 08 cM e aBaiXo secretaria
MuniciPal de GoVerno coM
aProXiMadaMente 01 cM de
altura, acaBaMento coM
costuras na Parte frontal e
costas faZendo ModelaGeM, e
ManGas coM acaBaMento.
CAMISA MASCULINA SOCIAL
MASCULINA MANGA CURTA, COR
Branca, Gola colarinho
(entretelado), BotÃo na Gola
eMButido, Bainha estreita,
Pala e caVa reBatida na reta,
fechaMento coM BotÕes
UND transParentes, tecido: tricoline
coM strech, Bordado no Peito
do lado esQuerdo o BrasÃo da
Prefeitura coM aProXiMadaMente
05 X 08 cM e aBaiXo secretaria
MuniciPal de GoVerno coM
aProXiMadaMente 01 cM de
altura.

Valor unit.
DETENTORA
P/ reGistro

63,00

02

10

jaQueta feMinina MatelassÊ
AJUSTADO E ALONGADO, TECIDO
suPerfino coM leVe Brilho,
Manta interna eM esPessura Que
ProPorciona uM aQueciMento
ADEQUADO E MANGAS REMOVÍVEIS
Que transforMaM a PeÇa
UND
nuM colete. coM o BrasÃo
da Prefeitura eM Bordado
aProXiMadaMente 08 X 05 cM do
lado esQuerdo do Peito e aBaiXo
secretaria MuniciPal de GoVerno
coM aProXiMadaMente 01 cM de
altura.

155,00

jaQueta Masculino MatelassÊ
alonGado, tecido suPerfino
coM leVe Brilho, Manta interna
eM esPessura Que ProPorciona
UM AQUECIMENTO ADEQUADO
E MANGAS REMOVÍVEIS QUE
UND transforMaM a PeÇa nuM colete.
coM o BrasÃo da Prefeitura eM
Bordado aProXiMadaMente 08 X
05 cM do lado esQuerdo do Peito
e aBaiXo secretaria MuniciPal de
GoVerno coM aProXiMadaMente
01 cM de altura.

155,00

TANIA MARA
Pinheiro
- ePP

VALOR TOTAL DOS ITENS: r$ 7.191,00 (sete Mil, cento e noVenta
e uM reais).

TANIA MARA
Pinheiro
- ePP

PRAZO: o prazo para entrega dos produtos será de até 20 (vinte) dias
conforme solicitação da secretaria Municipal de Governo e imediato ao 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.

63,00

castro, 18 de julho de 2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

lote 02 – caMisa Gola PÓlo
ITEM QTDE UND

01

02

24

05

UND

UND

descriÇÃo dos serViÇos
caMisa feMinina - Blusa
Gola Polo coM 02 BotÕes,
MODELAGEM FEMININA, NA COR
Branca, Malha PiQuet 50%
PoliÉster e 50% alGodÃo, coM
o BrasÃo da Prefeitura eM
Bordado aProXiMadaMente
08 X 05 cM do lado esQuerdo
do Peito e aBaiXo secretaria
MuniciPal de GoVerno coM
aProXiMadaMente 01 cM de
altura, acaBaMento Plus e
Punho nas ManGas.
caMisa Masculina - Blusa
Gola Polo coM 02 BotÕes,
MODELAGEM MASCULINA, NA
cor Branca, Malha PiQuet 50%
PoliÉster e 50% alGodÃo, coM
o BrasÃo da Prefeitura eM
Bordado aProXiMadaMente
08 X 05 cM do lado esQuerdo
do Peito e aBaiXo secretaria
MuniciPal de GoVerno coM
aProXiMadaMente 01 cM de
altura, acaBaMento Plus e
Punho nas ManGas.

Valor unit.
DETENTORA
P/ reGistro

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/16
OBJETO: aQuisiÇÃo de reaGentes/testes Para realiZaÇÃo
de eXaMes heMoGloBina Glicada (hba1c) coM forneciMento de
eQuiPaMentos eM forMa de coModato coM MetodoloGia de afinidade
Por Borato – totalMente autoMatiZados – secretaria MuniciPal de
saÚde.

45,00

torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
TANIA MARA
Pinheiro
- ePP

ProPonente

cnPj nº

VALOR TOTAL
45,00

TOTAL

suPrilaB suPriMentos Para laBoratÓrio ltda
95.393.278/0001-82 25.272,00
iteM: 001.
25.272,00

castro, 18 de julho de 2016

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

LOTE 03 - JAQUETA
ITEM QTDE UND

descriÇÃo dos serViÇos

Valor unit.
DETENTORA
P/ reGistro

EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2016
PREGÃO 96/2016
DATA DO CONTRATO: 18 de julho 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

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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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: suPrilaB suPriMentos Para laBoratorios ltda,
Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no cnPj/Mf nº 95.393.278/0001-82, com sede
na rua terra rica, 855, ceP: 83.324-195 – Bairro emiliano Perneta, Pinhais – Pr., neste ato
representada pelo seu sócio Proprietário, sr. Valdeir santos da silva, empresário, portador
do ci/rG nº 6.032.589-8 e no cPf/Mf nº 876.557.309-97, residente e domiciliado na rua
oswald de andrade, 15, Parque Monte castelo, ceP: 83.409-060 - colombo – Pr.
OBJETO: aQuisiÇÃo de reaGentes/testes Para realiZaÇÃo
de eXaMes heMoGloBina Glicada (hba1c) coM forneciMento de
eQuiPaMentos eM forMa de coModato coM MetodoloGia de afinidade
Por Borato – totalMente autoMatiZados – secretaria MuniciPal de
SAÚDE
VALOR: Pela prestação dos serviços o contratante pagará à
contratada o valor de até r$ 25.272,00 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e dois
reais), condições esta da vencedora.
EXECUÇÃO: - o prazo para execução do contrato será de 12 (doze)
meses a partir da instalação do equipamento.
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses, a
contar da data da assinatura do mesmo.

4

VALOR: Pela execução dos serviços, a contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 493.458,01 (quatrocentos e noventa e três mil,
quatrocentos e cinqüenta e oito reais e um centavos), condições estas do 1º colocado,
conforme art. nº 64 parágrafo 2º.
EXECUÇÃO: Prazo para execução dos serviços é de até 180 (cento e oitenta)
dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviços.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do contrato é de 240 (duzentos e quarenta)
dias a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
LUIZ HENRIQUE ZANELLO PUNDEK
CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA-EPP
CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2016
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2016
DATA DO CONTRATO: 13 de julho de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
VALDEIR SANTOS DA SILVA
SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CONTRATADO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/16
OBJETO: aMPliaÇÃo do cMei Padre lÍVio donati – secretaria
MuniciPal de educaÇÃo
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPj nº

TOTAL

construtora Monte carlo ltda - ePP
82.510.371/0001-88 438.105,29
iteM: 001.
VALOR TOTAL

438.105,29

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 sr. reinaldo cardoso, portador do ci/rG nº
369.982/Pr, cPf/Mf nº 005.603.839-91.
CREDENCIADO: laBoratÓrio roBerto de PrÓtese dental
sociedade siMPles ltda - ePP, inscrita no cnPj/Mf sob nº 66.851.577/0001-15, com
endereço na rua Mesquita, n° 133, Vila deodoro, ceP: 01.544-010, são Paulo - sP, neste ato
representada por eu representante legal o sr. roBerto haddad, portador da ci/rG n°
15.505.599-9 e cPf/Mf n° 085.811.058-07.
OBJETO: “credenciaMento, de Pessoa jurÍdica da Àrea
da saÚde, Para PrestaÇÃo de serViÇos de confecÇÃo de PrÓteses
dentÁrias, no MunicÍPio de castro.
VALOR: Pela prestação dos serviços abaixo citados, o credenciado,
receberá o valor de até r$ 240.348,00 (duzentos e quarenta mil e trezentos e quarenta e
oito reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato
será de 13 de julho de 2016 até 13 julho de 2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será
de 13 (treze) meses a contar da sua assinatura.

castro, 18 de julho de 2016

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADO
ROBERTO HADDAD
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
- EPP
CREDENCIADO

REF: TP 013/2016
DATA DO CONTRATO: 18 de julho 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: construtora Monte carlo ltda-ePP, pessoa
jurídica inscrita no cnPj nº 82.510.371/0001-88, com endereço na rua conselheiro
laurindo, 825, centro, ceP – 80060-100, curitiba - Pr, neste ato representada pelo sr. luiz
henrique Zanello Pundek, brasileiro, empresário, portador do rG nº 3.591.106-5 i.i.Pr e
cPf nº 610.383.429-53, residente e domiciliado no mesmo endereço comercial.
OBJETO: aMPliaÇÃo do cMei Padre lÍVio donati – secretaria
MuniciPal de educaÇÃo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2016
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2016
DATA DO CONTRATO: 18 de julho de 2016.
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 sr. reinaldo cardoso, portador do ci/rG nº
369.982/Pr, cPf/Mf nº 005.603.839-91.
CREDENCIADO: fontanella PrÓteses odontolÓGicas ltda Me, inscrita no cnPj/Mf sob nº 09.676.788/0001-25, com endereço na rua Paulo Milek,
n° 52, Vila santa cruz – ceP: 84168-040 – castro - Paraná, neste ato representada por sua
sócia Proprietária a sra. eliane fontanella, brasileira, técnica em prótese dentária,
portadora da ci/rG n° 3.973.647-0 ssP/Pr e cPf/Mf n° 643.505.179-87.
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OBJETO: credenciaMento, de Pessoa jurÍdica da Àrea
da saÚde, Para PrestaÇÃo de serViÇos de confecÇÃo de PrÓteses
dentÁrias, no MunicÍPio de castro.
VALOR: Pela prestação dos serviços abaixo citados, o credenciado,
receberá o valor de até r$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo de execução do presente contrato
será de 18 de julho de 2016 até 18 julho de 2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será
de 13 (treze) meses a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CREDENCIADO
ELIANE FONTANELLA
FONTANELLA PRÓTESES ODONTOLÓGICAS LTDA – ME
CREDENCIADO

CONTRATO Nº 076/2015
TERMO DE RESCISÃO
o MunicÍPio de castro – estado do Paraná, Pessoa jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPj/Mf nº 77.001.311/0001-08, com endereço à Praça Pedro
Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal sr. reinaldo
cardoso, brasileiro, casado, médico, portador do ci/rG nº 369.982/Pr, cPf/Mf
nº 005.603.839-91, residente e domiciliado à rua Major otávio novaes, 1123, ceP
84.165-230, nesta cidade, a seguir denominada contratante, e a empresa doMus
incorPoradora ltda, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no cnPj/Mf nº
10.540.776/0001-58 com endereço à av. caetano Munhoz da rocha, 1.242 – centro, ceP;
83.750-000 – lapa – Pr, neste ato representada pelo seu pelo seu representante legal sr.
GilBerto KoloGe GonÇalVes, portador da ci/rG nº 6.911.044-4 e no cPf/Mf nº
015.175.879-48, residente na colônia Marafigo, Zona rural, lapa-Pr, a seguir denominada
contratada, pelos motivos a seguir expostos:
considerando a justificativa, da secretaria Municipal de obras e serviços
Públicos e o Parecer jurídico, elaborado pela Procuradoria jurídica do Município de castro.
considerando a situação de inadimplência da contratada no que tange
às cláusulas do contrato nº 076/2015, de 07 de maio de 2016, tomada de Preços nº.
015/2015, para execução de oBra de construção do centro de referência de assistência
social – cras, no abapan.
considerando que a contratada foi notificada do descumprimento
das cláusulas contratuais por meio de notificações, nos quais foi solicitado proceder ao
cumprimento integral das cláusulas do contrato retromencionado, que não ocorreu até a
presente data.
resolVe:
art. 1°. rescindir unilateralmente o contrato nº 076/2015, de 07 de maio de
2016, tomada de Preços nº. 015/2015, para execução de oBra de construção do centro
de referência de assistência social – cras, no abapan, celebrado com a empresa doMus
incorPoradora ltda, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no cnPj/Mf nº
10.540.776/0001-58 com endereço à av. caetano Munhoz da rocha, 1.242 – centro, ceP;
83.750-000 – lapa – Pr, em razão do descumprimento das condições previstas no contrato
administrativo em questão.
este procedimento tem como base legal o artigo 78, incisos ii e iii e artigo 79,
inciso i c/c artigo 87, inciso iii, da lei federal no. 8.666/93.
o Presente termo de rescisão será publicado em veículo de divulgação do
Município.
Município de castro, 13 de julho de 2016.

REINALDO CARDOSO
Prefeito
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conselho Municipal de Assistência Social
Lei Municipal nº 1.561/07 alterado pela lei nº 2583/2013

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 19 DE JULHO DE 2016
Aprova o Plano de Ação referente ao Piso
Paranaense de Assistência Social – PPAS IV –
Acolhimento Institucional.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião
ordinária realizada no dia 19 de julho de 2016, no uso da competência conferida pela Lei
Municipal nº 1561 de 15 de março de 2007 e suas alterações dada pela lei nº 2583/2013.
Considerando a Resolução Nº 145, de 15 de outubro de 2004, do CNAS, que aprova a
Política Nacional de Assistência Social;
Considerando a Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela lei 12.435 de 06 de
julho de 2011, que em seus artigos 13, 30, 30-A e 30-B, regulamenta a competência dos
Estados e a condição para repasses de recursos do Fundo Estadual para Municípios;
Considerando a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social NOB/SUAS, disposta na Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012;
Considerando a Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS, que aprova a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Resolução N° 90, de 7 de junho de 2016, da SEDS, que define repasses
do Piso Paranaense de Assistência Social IV – Acolhimento.
RESOLVE
Art. 1.º – Aprovar por unanimidade o Plano de Ação referente ao Piso Paranaense de
Assistência Social – PPAS IV – Acolhimento Institucional;
Art. 2.º – O repasse do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV – Acolhimento
Institucional custeará a Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Serviço de
Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens de até 21 anos;
Art. 3º – O repasse será efetuado na modalidade fundo a fundo no valor mensal de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e será aplicado em despesas de custeio e capital;
Art. 4.º – A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal
de Assistência Social
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