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DECRETOS
DECRETO Nº 767/2016
suMula: abre crÉdito
suPleMentar no valor
76.000,00
(setenta
e
reais).

DECRETO Nº 763/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º deterMinar ponto facultativo aos servidores públicos municipais no
dia 14 de novembro, durante todo o expediente, em alusão às comemorações do dia da
Proclamação da república, que ocorre em 15 de novembro.
art. 2º no interesse da administração pública, visando a prestação de serviços
essenciais, eXcetuaM-se os seguintes setores, que PerManeceM eM atividades
normais:
secretaria Municipal de administração
estação e terminal rodoviário;
cemitérios Municipais;
aeroporto.
secretaria Municipal de segurança Pública
Guarda Municipal;
Guarda Patrimonial.
secretaria Municipal da família e desenvolvimento social
casa lar;
conselho tutelar.
secretaria Municipal de indústria, comércio e turismo
em regime de plantão para atendimento ao turista.

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$ 76.000,00 (setenta e seis Mil reais), Para
reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:
12 – secretaria MuniciPal de industria, coMercio e turisMo
12.005 – fundo MuniciPal de turisMo
04.695.0022.2045 –fundo MuniciPal do turisMo
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 - recursos ordinÁrios (livres) - eXercÍcio corrente
r$
26.000,00
12 – secretaria MuniciPal de industria, coMercio e turisMo
12.005 – fundo MuniciPal de turisMo
04.695.0022.2045 –fundo MuniciPal do turisMo
3.3.90.39.00.00 – outros serviÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 - recursos ordinÁrios (livres) - eXercÍcio corrente
r$
50.000,00
total da suPleMentaÇÃo

secretaria Municipal de saúde
departamento de logística;
Hospital anna fiorillo Menarim;
unidade de Pronto atendimento – uPa;
farmácia básica Municipal;
saMu.
art. 3º este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 09 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 766/2016
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 a
funcionária tatiane Guerreiro matrícula 8505535-0, 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.

adicional
de
r$
seis
Mil

r$

76.000,00

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÃo utiliZados os
recursos Provenientes do cancelaMento de Parte das dotaÇÕes
orÇaMentÁrias, a seGuir esPecificadas:
12 – secretaria MuniciPal de industria, coMercio e turisMo
12.003 – dePartaMento de turisMo
11.695.0022.2044 –desenvolviMento do turisMo
3.1.90.11.00.00 – venciMentos e vantaGens fiXas – Pessoal civil
00000 - recursos ordinÁrios (livres) - eXercÍcio corrente
r$
15.000,00
12 – secretaria MuniciPal de industria, coMercio e turisMo
12.003 – dePartaMento de turisMo
11.695.0022.2044 –desenvolviMento do turisMo
3.3.90.39.00.00 – outros serviÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 - recursos ordinÁrios (livres) - eXercÍcio corrente
r$
61.000,00
total da reduÇÃo

r$

76.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 10 de
noveMbro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 10 de novembro de 2016.
DECRETO Nº 768/2016
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 304.339,54
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(treZentos e Quatro Mil, treZentos
e trinta e nove reais e cinQuenta e
Quatro centavos).
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PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 10 de
noveMbro de 2016.

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$ 304.339,54 (treZentos e Quatro Mil,
treZentos e trinta e nove reais e cinQuenta e Quatro centavos), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGÍstica
17.003 – diretoria das vias urbanas
15.451.0005.1008 –ProGraMa de PaviMentaÇÃo de bairros
4.4.90.51.00.00 - obras e instalaÇÕes
00717 – conv cidades/PaviMentaÇÃo ctr 278400-07/2008 – eXercÍcio
CORRENTE
r$
304.339,54
total da suPleMentaÇÃo

r$

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

304.339,54

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
eXcesso de arrecadaÇÃo – recursos vinculados, relativo a convÊnio
MinistÉrio das cidades/PaviMentaÇÃo - ctr rePasse 278400-07/2008,
celebrado coM o MinistÉrio das cidades.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 10 de
noveMbro de 2016.

PORTARIA Nº 1387/2016
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 luciMara
MoroZ Pereira matrícula nº 9377-0, lotada na secretaria Municipal de educação no
período de 17 de novembro 2016 a 16 de dezembro de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 10 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 769/2016
suMula:
abre crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 1.935,00
(uM Mil, novecentos e trinta e cinco
reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3208/2014 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$ 1.935,00 (uM Mil, novecentos e trinta e
cinco reais), Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
20 – secretaria MuniciPal da faMilia e desenvolviMento social
20.003 – fundo MuniciPal da assistÊncia social
08.243.0026.6008 – ManutenÇÃo do serviÇo de ProteÇÃo social a
adolescentes eM cuMPriMento a Medida socioeducativa de liberdade
ASSISTIDA
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
20935 – bloco financ Prot social esPecial(suas) – eXercÍcios anteriores
r$
1.935,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

PORTARIA Nº 1388/2016
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 nelci Maria
Martins PinHeiro matrícula nº 7099-0, lotada na secretaria Municipal de saúde no
período de 03 de novembro 2016 a 02 de dezembro de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 10 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

1.935,00
PORTARIA Nº 1389/2016

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
suPeravit financeiro - recursos vinculados do eXercÍcio de 2015,
relativo ao bloco de financiaMento de ProteÇÃo esPecial(suas),
celebrado coM o fundo nacional de assistÊncia social.

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. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua

art. 1° conceder licença especial remunerada ao servidor francisco

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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GoMes do nasciMento matrícula nº 24287-0, lotado na secretaria Municipal de
infraestrutura e logística no período de 01 de novembro 2016 a 31 de janeiro de 2017.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.

art. 3° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 10 de novembro de 2016.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 10 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1393/2016
PORTARIA Nº 1390/2016
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 edson
roberto MenariM de liMa matrícula nº 9296-0, lotado na secretaria Municipal de
administração no período de 16 de novembro 2016 a 28 de novembro de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 10 de novembro de 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 à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de abril de 2016, como a
seguir se descreve:
classe G3 410
Marcia fanHa rosa

8419-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 10 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 1391/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando instruído e deferido no Processo administrativo nº
13642/2016, considerando a lei n° 2287/2011, resolve:
art. 1° - conceder Progressão por Qualificação Profissional à servidora
anGelina carla fluGel Mara, matrícula n° 8484163-0, lotada na secretaria Municipal
de educação – classe “P3 – 000”, a partir do mês subsequente ao da protocolização
do pedido devidamente documentado, observado disposto no §4º do art. 09 da lei n.º
2287/2011.
art. 2° - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1394/2016
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 março de 2016, como a
seguir se descreve:
classe G3 410
edson roberto MenariM de liMa

9296-0

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 10 de novembro 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, 10 de novembro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 1392/2016
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:

PORTARIA Nº 1395/2016

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora Gislaine
aYaKo tanaKa GonÇalves matrícula nº 23108-0, lotada na secretaria Municipal de
saúde no período de 24 de outubro 2016 a 23 de dezembro de 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. 2º
a licença especial remunerada será usufruída no período da tarde,
com redução de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, conforme disposto
no art. 5.º da lei complementar n.º 51/2016 que altera as disposições do art. 95 da lei
complementar n.º 13/2007.

art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de agosto de 2016, como a
seguir se descreve:

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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classe G1 512
elisa Mara scuruPa correa da silva

disposições em contrário.
5967-1
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 10 de novembro 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, 10 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PORTARIA Nº 1396/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2016

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:

OBJETO: serviÇos de reProduÇÃo de cÓPias do Plano
decenal dos direitos HuManos da crianÇa e do adolescente –
recursos: livres – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenvolviMento
social.

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora Manira
Wassouf PlocHarsKi matrícula nº 21210-0, lotada na secretaria Municipal de educação
no período de 03 de outubro 2016 a 02 de dezembro de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 10 de novembro de 2016.

torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente
d. W. renaldin - Me
iteM: 01

cnPJ nº

VALOR TOTAL

24.215.591/0001-82 r$ 14.000,00

VALOR TOTAL

r$ 14.000,00

castro, 25 de outubro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 181/2016
Ref. Pregão Eletrônico nº 128/2016
PORTARIA Nº 1397/2016
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 roseMeri
coradiM matrícula nº 19836-0, lotada na secretaria Municipal de educação no período
de 17 de outubro 2016 a 16 de dezembro de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 10 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DATA DO CONTRATO: 25 de outubro 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.
CONTRATADA: d. W. renaldin - Me, Pessoa Jurídica de direito Privado,
inscrita no cnPJ/Mf nº 24.215.591/0001-82, com endereço na rua: balduíno vidal n°
699, bairro: Jardim busmayer - ceP: 83.606-160, cidade de campo largo – Pr., neste ato
representada pelo seu procurador sr. Maurício de oliveira, brasileiro, solteiro, portador da
ci/rG nº 6.472.133-0-ssP/Pr e no cPf/Mf nº 945.298.179-20, residente e domiciliado na
rua: angêlo bini n° 26, loteamento são Jerônimo na cidade de campo largo – Pr.
OBJETO: serviÇos de reProduÇÃo de cÓPias do Plano
decenal dos direitos HuManos da crianÇa e do adolescente –
recursos: livres – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenvolviMento
social.
VALOR: Pela aquisição dos materiais o contratante pagará à
contratada o valor total para o item: (01) de r$ 14.000,00 (quatorze mil reais),
condições esta da vencedora.
PRAZO: os materiais deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias corridos
a partir do envio da nota de empenho via e-mail.

PORTARIA Nº 1398/2016
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 analia de
Jesus toni santos matrícula nº 16578-0, lotada na secretaria Municipal de saúde no
período de 07 de novembro 2016 a 06 de dezembro de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as

VIGÊNCIA: o prazo de vigência deste contrato será de 90 (noventa) dias a
partir de sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
MAURÍCIO DE OLIVEIRA
D. W. RENALDIN - ME
CONTRATADA

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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instalaÇÃo de enfeites natalinos – recursos: livres – sMict.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 153/2016
KuboiaMa & KuboiaMa ltda ePP – cnP 02.518.484/0001-90
ITEM descriÇÃo das PeÇas e serviÇos

Percentual de
DESCONTO

01

serviÇos de MecÂnica eM Geral
Para veÍculos leves.

5%

02

PeÇas oriGinais conforMe
PlanilHa de PreÇo, aneXo viii.

5%

03

PeÇas Paralelas conforMe
PlanilHa de PreÇo, aneXo viii.

5%

DETENTORA

VALOR: Pela aquisição dos produtos o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 15.090,00 (quinze mil e noventa reais), condições esta
da vencedora.
EXECUÇÃO: os produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias a
partir do envio da nota de empenho via e-mail.
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, a contar da
data da assinatura do mesmo.

KuboiaMa &
KuboiaMa ltda
ePP

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

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
EUGENIO LAUBER
EUGENIO LAUBER - ME
CONTRATADA

castro, 08 de novembro de 2016 .
EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2016
PREGÃO PRESENCIAL 157/16
REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

DATA DO CONTRATO: 08 de novembro de 2016.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/16
OBJETO: aQuisiÇÃo de Materiais Que serÃo utiliZados na
instalaÇÃo de enfeites natalinos – recursos: livres – sMict.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente
euGÊnio lauber – Me
itens:
001,002,003,004,006,007,008,009,10.

cnPJ nº

TOTAL

03.092.628/0001-52 15.090,00

WluX coM. de Materiais elÉtricos
ltda ePP
78.794.591/0001-03 23.850,00
iteM: 005.
VALOR TOTAL

38.940,00

castro, 08 de novembro de 2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2016

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: WluX coM. de Mat. elÉtricos ltda ePP, Pessoa
Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 78.794.591/0001-03, com endereço
na rua 24 de Maio, 570, ceP: 80220-060, rebouças – curitiba-Pr, neste ato representada
pelo seu representante legal, sr. João adilson carvalho, portador da ci/rG nº 5.900.522-7
e no cPf/Mf nº 027.061.029-42, residente e domiciliado a rua Jardim alegre, 728, sítio
cercado, ceP: 81.935-030 – curitiba - Pr.
OBJETO: aQuisiÇÃo de Materiais Que serÃo utiliZados na
instalaÇÃo de enfeites natalinos – recursos: livres – sMict.
VALOR: Pela aquisição dos produtos o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 23.850,00 (vinte e três mil, oitocentos e cinqüenta
reais), condições esta da vencedora.
EXECUÇÃO: os produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias a
partir do envio da nota de empenho via e-mail.
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, a contar da
data da assinatura do mesmo.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
JOÃO ADILSON CARVALHO
WLUX COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP
CONTRATADA

PREGÃO PRESENCIAL 157/16
DATA DO CONTRATO: 08 de novembro 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: euGenio lauber - Me, Pessoa Jurídica de direito
Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 03.092.628/0001-52, com endereço na rua Major otávio
novaes, nº 245, centro, ceP 84.165-230, nesta cidade, neste ato representada pelo seu
representante legal sr. euGenio lauber, brasileiro, casado, portador da ci/rG nº
1.475.951 e no cPf/Mf nº 285.642.519-49.
OBJETO: aQuisiÇÃo de Materiais Que serÃo utiliZados na

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 159/16
OBJETO: contrataÇÃo de serviÇos de iluMinaÇÃo e
sonoriZaÇÃo Para esPetÁculos natalinos – recursos: livres – sMict.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO
eventus led ltda – Me
iteM: 001.

6

Prefeitura MuniciPal de castro - 10 de noveMbro de 2016 - 1168
05.894.224/0001-08 12.900,00
VALOR TOTAL

12.900,00

castro, 08 de novembro de 2016

09

20

und

Ponto de Ônibus PrÉFABRICADO
obs: conforMe ProJeto –
aneXo X.

1.790,00

J. turecK

VALOR TOTAL DOS ITENS: 526.250,00 (QuinHentos e vinte e seis
Mil, duZentos e cinQuenta reais).

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PRAZO: o prazo para entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias 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.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 180/2016

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

PREGÃO PRESENCIAL 159/16

castro, 08 de novembro de 2016

DATA DO CONTRATO: 08 de novembro 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: eventus led ltda Me, Pessoa Jurídica de direito
Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 05.894.224/0001-08, com endereço na rua lauro
bittencourt neto, ceP: 84.016-735, Jardim carvalho – Ponta Grossa Pr., neste ato
representada pelo seu sócio Proprietário sr. leonardo de andrade, empresário, portador
da ci/rG nº 9.713.717-0 ssP/Pr e no cPf/Mf nº 090.781.229-51, residente e domiciliado
á rua lauro bittencourt neto, ceP: 84.016-725, núcleo baraúna – Ponta Grossa - Pr.
OBJETO: contrataÇÃo de serviÇos de iluMinaÇÃo e
sonoriZaÇÃo Para esPetÁculos natalinos – recursos: livres – sMict.
VALOR: Pela prestação dos serviços o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), condições esta
da 1ª colocada.
EXECUÇÃO: os serviços serão prestados de acordo com as datas e
equipamentos contidas nas especificações técnicas, item 4 do termo de referência,
aneXo i do edital. toda estrutura de iluminação, sonorização, incluindo microfones,
deverá estar montada com 01 (uma) hora de antecedência ao horário previsto para o início
do evento, conforme especificações técnicas do termo de referência – aneXo i
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, a contar da
data da assinatura do mesmo.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 161/16
OBJETO: aQuisiÇÃo de artefatos de ciMento Para
ManutenÇÃo e conservaÇÃo de vias e PaviMentos – recursos: livres,
roYalties, cide, verbas de convÊnio e contrato de rePasse – sMil.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

tubos PalMeira eireli – ePP
itens:

TOTAL

12.097.090/0001-60 185.000,00

J. turecK artefatos de ciMento ltda
00.794.451/0001-48 194.250,00
itens:
bruna rodriGues alMeida
itens:

15.189.149/0001-38 147.000,00
VALOR TOTAL

526.250,00

castro, 08 de novembro de 2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
LEONARDO DE ANDRADE
EVENTUS LED LTDA ME
CONTRATADA

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 161/2016

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

tubos PalMeira eireli – ePP – cnPJ 12.097.090/0001-60
J. turecK artefatos de ciMento ltda – cnPJ 00.794.451/0001-48
bruna rodriGues alMeida – cnPJ 15.189.149/0001-38

PREGÃO PRESENCIAL 153/16

VALOR
unit.
REGISTRO

DETENTORA

01 2.000 und

ManilHa de concreto 0,40
cM – (P 1)

23,90

bruna rodriGues

02 1.000 und

MANILHA DE CONCRETO 0,30
cM – (P 1)

18,00

J. turecK

03

MANILHA DE CONCRETO 0,20
cM – (P 1)

16,00

J. turecK

04 1.500 und

MANILHA DE CONCRETO
arMado 0,60 cM – (Pa 1)

69,00

J. turecK

05

800 und

MANILHA DE CONCRETO
arMado 0,80 cM – (Pa 1)

124,00

bruna rodriGues

06 1.000 und

MANILHA DE CONCRETO
arMado 1,00 M – (Pa 1)

185,00

tubos PalMeira

GRELHA DE CONCRETO
arMado 0,70 X 0,47 X 0,10 M.

43,50

J. turecK

Meio fio coM sarJeta

15,90

J. turecK

ITEM Qtde und esPecificaÇÃo dos Produtos

07

500 und

300 und

08 1.000 und

OBJETO: serviÇos de ManutenÇÃo de veÍculos leves da
frota MuniciPal e corPo de boMbeiros, coM forneciMento de PeÇas –
recursos: livres e funreboM.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

Perc. de desconto

KuboiaMa & KuboiaMa ltda ePP
itens: 001,002,003

02.518.484/0001-90

5%

castro, 08 de novembro de 2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do

Município de Castro

atos oficiais - EXECUtivo
Prefeitura Municipal de Castro - 10 DE novembro DE 2016 - 1168

SECRETARIA MUN DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria M. da Família e Desenvolvimento Social
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2016
RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

A Comissão de Avaliação nomeada pelo Decreto municipal nº 729/2015,
nos termos do item nº 11.1 do edital de Chamamento Público para seleção de
Propostas nº 003/2016 da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento
Social, torna público o resultado final das propostas apresentadas:
Associação Antônio e Marcos Cavanis – Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes
CNPJ nº 75.637.256.0005-37
Fonte de Recurso: Orçamento Municipal e Recurso Federal
Parecer favorável
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Serviço de Proteção
Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias
CNPJ nº 75.638.437.0001-54
Fonte de Recurso: Orçamento Municipal e Recurso Federal
Parecer favorável
Associação de Assistência Social de Castrolanda – Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes
CNPJ nº 01.592.677.0001-29
Fonte de Recurso: Orçamento Municipal e Recurso Federal
Parecer favorável
Obras Sociais Mariliana Barbosa – Serviço de Acolhimento Institucional
CNPJ nº 76.110.873/0001-19
Fonte de Recurso: Orçamento Municipal
Parecer favorável
Unidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – São Vicente
de Paulo;
CNPJ nº: 76.111.244/0001-03
Fonte de Recurso: Orçamento Municipal
Parecer favorável
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Município de Castro

atos oficiais - EXECUtivo
Prefeitura Municipal de Castro - 10 DE novembro DE 2016 - 1168

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria M. da Família e Desenvolvimento Social
• Unidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – São Vicente
de Paulo;
CNPJ nº: 76.111.244/0001-03
Fonte de Recurso: Recurso Federal
Parecer favorável
Castro, 09 de novembro de 2016.

ATAISE VILAS BOAS MARONEZE
CI/RG: 5.914.697-1

ROSMERI APARECIDA DALAZOANA GEBELUKA
CI/RG:4.424.029-7

CLEIDE MARIA KRET
CI/RG:4.452.884-3

BRUNA TAIZE DE MENDONÇA
CI/RG:9.224.058-4
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8

