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DECRETOS

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 05 de seteMbro
de 2016.

DECRETO Nº 603/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 59, i, e artigos 60 a 62 da lei
complementar nº 13/2007 e nos decretos nº 374/2014 e nº 447/2016, resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1º. autoriZar o pagamento da primeira parcela da gratificação natalina,
mediante requerimento, junto com o vencimento do mês de setembo, tomando por base a
remuneração desse mês, na proporção de 50% (cinquenta por cento) desse valor.

DECRETO Nº 605/2016

art. 2º. este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial o decreto nº 447/2016.

suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 400.000,00
(Quatrocentos Mil reais).

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 02 de setembro 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 e 3292/2016 de 26/08/2016,

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

d e c r e t a:

DECRETO Nº 604/2016
suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 29.000,00
(Vinte e noVe 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 e 3291/2016 de 26/08/2016,
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$ 29.000,00 (Vinte e noVe Mil reais), Para
reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:
20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.003 – fundo MuniciPal da assistÊncia social
08.244.0013.2056 – ManutenÇÃo dos centros de referÊncia de assistÊncia
social 3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente
r$
9.000,00
20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.003 – fundo MuniciPal da assistÊncia social
08.244.0013.2056 – ManutenÇÃo dos centros de referÊncia de assistÊncia
social 3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente
r$
20.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

29.000,00

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:
20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.002– suPerintendÊncia de desenVolViMento social
08.243.0010.5001 – infraestrutura e aPoio loGistico aos centros de
conViVÊncia de assistÊncia social
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 – recursos ordinÁrios(liV) – eXercicio corrente
r$
29.000,00
total

da reduÇÃo

r$

29.000,00

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$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2092 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades de
atenÇÃo de MÉdia e alta coMPleXidade
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente
r$
400.000,00
total

da

suPleMentaÇÃo

r$

400.000,00

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 indÚstria, coMÉrcio e turisMo
12.002 – dePartaMento de indÚstria e coMÉrcio
11.662.0020.1012 – iMPlantaÇÃo do distrito industrial
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
200.000,00
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$
200.000,00
total

da reduÇÃo

r$

400.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 05 de seteMbro
de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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Portarias
PORTARIA Nº 905/2016
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 902/2016
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 P3 - 512
sueli das GraÇas de oliVeira barbosa

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora ana Glaci
aParecida barbosa matrícula nº 9652-0, lotada na secretaria Municipal de educação
no período de 29 de agosto de 2016 a 28 de setembro 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, 05 de setembro de 2016.

4928-0

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

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de setembro de 2016.
PORTARIA Nº 906/2016
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:

PORTARIA Nº 903/2016

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora iZilda bueno
silVa matrícula nº 18619-1, lotada na secretaria Municipal de educação no período de 15
de setembro de 2016 a 14 de dezembro de 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. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de setembro de 2016.

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 P3 - 513
tania reGina de oliVeira

4464-0

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

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 907/2016
o Prefeito MuniciPal de castro - estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando o instruído e deferido no Processo administrativo nº
12719/2016, e as disposições do estatuto do idoso – lei n.º 10741/2013 c.c estatuto dos
servidores Municipais – lei complementar nº 13/2007 e suas alterações, e as disposições
do decreto nº 498/2009, resolve:
art. 1° - reGulariZar licença por motivo de doença em pessoa da família,
da servidora andrea KacHinsKi benÇal, Matrícula n° 17809-0, lotada na secretaria
Municipal de educação, no período de 01 de agosto de 2016 a 15 de agosto de 2016, nos
termos do art. 3º da lei n.º 10741/2013 c.c art. 80 da lei complementar nº 13/2007 e suas
alterações, sem prejuízo de seus vencimentos.

PORTARIA Nº 904/2016
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. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 05 de setembro de 2016.

art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
março/2016, como a seguir se descreve:
classe P1 - 101
susana eManuelle carneiro GonÇalVes

566683-0

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

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 908/2016
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 erli rosario
teiXeira iarocHinsKi matrícula nº 10324-1, lotada na secretaria Municipal de saúde no
período de 01 de setembro de 2016 a 30 de setembro de 2016.

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de setembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 909/2016
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 Helda
aParecida da silVa matrícula nº 16438-0, lotada na secretaria Municipal de educação
no período de 01 de agosto de 2016 a 31 de agosto 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, 05 de setembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

13

5

serV.

serViÇo de recaPe 18,4 X 34 (tM95/sat)

1.069,00

M & M COM
de Pneus
LTDA

14

10

serV.

serViÇo de VulcaniZaÇÃo 14.9 X 28
(lateral - central)

60,00

FABI REC DE
Pneus ltda

15

10

serV.

serViÇo de VulcaniZaÇÃo 17.5 X 25
(lateral - central)

89,00

deniPotti

30,00

FABI REC DE
Pneus ltda

16

5

serV.

serViÇo de VulcaniZaÇÃo 12.5/80 r18
(lateral - central)

17

20

serV.

serViÇo de recaPe 1000 X 20 (liso- V8/
Vct65)

200,00

FABI REC DE
Pneus ltda

18

70

serV.

serViÇo de recaPe 1000 X 20
(borracHudo- Vcb)

200,00

deniPotti

19

6

serViÇo de recaPe 750 X 16 (borracHudo
serV.
- Vcb)

140,00

deniPotti

20

30

serV.

serViÇo de recaPe 900 X 20 (borracHudo
- Vcb)

200,00

deniPotti

21

10

serV.

serViÇo de recaPe 275/80 r 22,5 (liso - dVrl/
Velb/VlW)

244,00

M & M COM
de Pneus
LTDA

22

40

serV.

serViÇo de recaPe 275/80 r 22,5
(borracHudo - Vt100/VrtZ/Vrt1/Vset)

290,00

M & M COM
de Pneus
LTDA

23

20

serV.

serViÇo de VulcaniZaÇÃo 1000 X 20
(lateral - central)

40,00

FABI REC DE
Pneus ltda

24

10

serV.

serViÇo de VulcaniZaÇÃo 900 X 20
(lateral - central)

25,00

FABI REC DE
Pneus ltda

25

5

serV.

serViÇo de VulcaniZaÇÃo 900 X 16
aGrÍcola (lateral- central)

20,00

FABI REC DE
Pneus ltda

26

80

serV.

serVico de recaPe 1400X24

569,00

M & M COM
de Pneus
LTDA

27

12

serV. serViÇo de recaPe 17.5 X 25 (sG2/rl2+/XHa)

949,00

deniPotti

28

10

serV.

serViÇo de recaPe 17.5r X 25 (XHa/rl2+)

29

60

serV.

serViÇo de VulcaniZaÇÃo 1.400 X 24
(lateral - central)

30

40

serV.

serViÇo de recaPe Pneu 295/80 r 22,5

10

serViÇo de VulcaniZaÇÃo Pneu 295/80 r
serV.
22,5 (lateral central)

31

1.047,00

deniPotti

50,00

FABI REC DE
Pneus ltda

289,00

deniPotti

50,00

FABI REC DE
Pneus ltda

VALOR TOTAL DOS ITENS: r$ 165.993,00 (cento e sessenta e cinco mil,
novecentos e noventa e três reais).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 119/2016
M & M coM. de Pneus eireli ePP – cnPJ 02.966.816/0001-61
fabi recaPaGeM de Pneus ltda – cnPJ 01.846.805/0001-13
deniPotti & deniPotti coM e recaucHutaGeM de Pneus ltda – cnPJ
03.050.725/0001-82

ITEM Qtde und
01
02

10
5

descriÇÃo dos serViÇos

Valor
unit. DETENTORA
REGISTRO

serV.

serViÇo de recaPe 1.100 X 22 (liso- V8/
Vct65)

283,00

deniPotti

serV.

serViÇo de recaPe 1.100 X 22
(borracHudo- Vcb)

283,00

deniPotti
M & M COM
de Pneus
LTDA

PRAZO: o prazo para prestação dos serviços será de até 20 (vinte) dias
conforme solicitações das secretarias 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
castro, 01 de setembro de 2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

03

20

serV.

serViÇo de recaPe 900 X 20 (liso - V8/
Vct65)

270,00

04

10

serV.

serViÇo de VulcaniZaÇÃo 1.100 X 22
(lateral - central)

18,00

deniPotti

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/16

05

10

serV.

serViÇo de VulcaniZaÇÃo 275/80 r 22,5
(lateral - central)

15,00

M & M COM
de Pneus
LTDA

06

10

serV.

serViÇo de recaPe 750 X 16 (liso V8)

142,00

deniPotti

07

10

serV.

serViÇo de recaPe 14.9 X 28 (liso - V8)

575,00

M & M COM
de Pneus
LTDA

08

10

serV.

serVico de recaPe 12.5/80 r 18

312,00

M & M COM
de Pneus
LTDA

09

10

serV.

serViÇo de recaPe 900 X 16 (aGrÍcola/
raiado)

180,00

FABI REC DE
Pneus ltda

10

10

serV.

serViÇo de recaPe 900 X 16 (aGrÍcola/
tratorado)

170,00

deniPotti

11

5

serV.

serViÇo de recaPe 14.9 X 28 (tM95/sat)

575,00

M & M COM
de Pneus
LTDA

12

10

serV.

serVico de recaPe 16.9 X 28

990,00

M & M COM
de Pneus
LTDA

OBJETO: contrataÇÃo de serViÇos de transPorte de aniMais
Para o eVento “XX rodeio crioullo” – recursos: liVres – sMict.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente
aPc carneiro transPortes – Me
iteM: 001.

cnPJ nº

TOTAL

21.029.440/0001-41 12.663,00
Valor total

castro, 01 de setembro de 2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

12.663,00

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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abriGadas no ProGraMa casa lar - conVÊnio: 451/11 cedca/fia/casa lar
- secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social.
EMISSÃO: 02/09/2016.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2016
ABERTURA: 20/09/2016.
REF: PP 122/2016
HORÁRIO: 09:00 Horas.
DATA DO CONTRATO: 01 de setembro de 2016.
VALOR MÁXIMO: r$ 3.640,00 (trÊs Mil, seiscentos e Quarenta
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: aPc carneiro transPortes – Me. Pessoa Jurídica
de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 21.029.440/0001-41 com endereço comercial
à rua theófilo de castro, 710, socavão – ceP: 84.190-970, neste ato representada por
sua proprietária, sra. ana Paula de castro carneiro, empresária, portadora do ci/rG nº
10.184.298-3/Pr e no cPf/Mf nº 083.171.339-90, residente e domiciliada na travessa iapó,
apto 202, Jardim dos bancários – castro – Pr.,

reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados na superintendência de suprimentos, sito à
Praça Pedro Kaled, 22 – centro, fone: (42) 2122-5046 - site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ - e-mail: licitacao.castro@gmail.com.
castro, 02 de setembro de 2016.

OBJETO: contrataÇÃo de serViÇos de transPorte de aniMais
Para o eVento “XX rodeio crioullo” – recursos: liVres – sMict.
VALOR: Pela prestação dos serviços o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 12.663,00(doze mil, seiscentos e sessenta e três reais),
condições esta da 1ª colocada.
EXECUÇÃO: os serviços deverão ser executados durante o evento, que terá
início no dia 09 de setembro de 2016, no Parque de exposições dário Macedo.
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da assinatura do mesmo.

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

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2016
OBJETO: aQuisiÇÃo e instalaÇÃo de diVisÓrias e confecÇÃo
de iMPressos Para o ProJeto “PaPo cabeÇa” - recursos: contribuiÇÕes
e leGados de entidade nÃo GoVernaMental (eca/fMdca) - secretaria
MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social.

ANA PAULA DE CASTRO CARNEIRO
APC CARNEIRO TRANSPORTES ME
CONTRATADO

EMISSÃO: 02/09/2016.
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ABERTURA: 20/09/2016.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/16

HORÁRIO: 14:00 Horas.

OBJETO: PrestaÇÃo de serViÇos de recaPe e VulcaniZaÇÃo de
Pneus Para VeÍculos e eQuiPaMentos da frota MuniciPal – recursos:
liVres – sMil.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente
M&M coMÉrcio de Pneus ltda ePP
deniPotti & deniPotti coM e
recucHutaGeM de Pneus ltda
fabi recaPaGens de Pneus ltda

cnPJ nº

TOTAL

02.966.816/0001-61 92.100,00

VALOR MÁXIMO: r$ 5.355,00 (cinco Mil, treZentos e cinQuenta
e cinco reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados na superintendência de suprimentos, sito à
Praça Pedro Kaled, 22 – centro, fone: (42) 2122-5046 - site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ - e-mail: licitacao.castro@gmail.com.

03.050.725/0001-82 62.693,00
01.846.805/0001-13 11.200,00
Valor total

165.993,00

castro, 01 de setembro de 2016

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 133/2016

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 131/2016
OBJETO: aQuisiÇÃo de Pacotes de ViaGens Para crianÇas

OBJETO: serViÇos de ManutenÇÃo PreVentiVa e corretiVa,
coM forneciMento de PeÇas de rePosiÇÃo e MÃo de obra Para
MÁQuinas e eQuiPaMentos Pesados da frota MuniciPal – recursos
liVres - secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGÍstica.

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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EMISSÃO: 02/09/2016.
ABERTURA: 21/09/2016.
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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.

HORÁRIO: 09:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 1.040.000,00 (HuM MilHÃo e Quarenta Mil
reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

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.

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2016
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

OBJETO: aQuisiÇÃo de PassaGens aÉreas – recursos: 5% sobre
transf. constituc. - secretaria MuniciPal de educaÇÃo.
EMISSÃO: 02 de seteMbro de 2016.
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: atÉ 08H30 do dia 20 de
seteMbro de 2016.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H31 do dia 20 de seteMbro de
2016.

PREGÃO PRESENCIAL N° 134/2016
DISPUTA: 09H00 do dia 20 de seteMbro de 2016.
OBJETO: aQuisiÇÃo de carGas de oXiGÊnio Medicinal –
recursos: liVres – secretaria MuniciPal de saÚde.
EMISSÃO: 02/09/2016.

VALOR MÁXIMO: r$ 60.000,00 (sessenta Mil reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.

ABERTURA: 21/09/2016.
HORÁRIO: 14:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 252.000,00 (duZentos e cinQuenta e dois

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

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.

JUCINEI IANKE
Pregoeiro

EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2016
DATA DO CONTRATO: 26 de aGosto de 2016.
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 135/2016
OBJETO: aQuisiÇÃo de GÊneros aliMentÍcios (PÃo francÊs)
Para aÇÕes da secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento
social – recursos: bloco financ. Prot. social esPecial (suas).
EMISSÃO: 02/09/2016.
ABERTURA: 22/09/2016.

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: euGÊnio & MarQues ltda, Pessoa Jurídica de direito
Privado inscrita no cnPJ/Mf n° 01.600.153/0001-32, inscrição estadual nº 90.120.587-61,
P- 87020-750, neste ato representada por sua sócia Gerente, sra. edilaine caValcante
de Moraes, portadora da ci/rG nº 4.711.075-0/Pr, do cPf/Mf nº 885.061.009-25.
OBJETO: Prestar serViÇos Profissionais coM forneciMento
de PeÇas, ManutenÇÃo corretiVa e PreVentiVa do aParelHo de raio-X
Marca VMi coMPacto Plus, conforMe terMo de referÊncia adVindo da
secretaria MuniciPal de saÚde.

VALOR MÁXIMO: r$ 15.980,00 (QuinZe Mil, noVecentos e
oitenta reais).

VALOR: Pelo fornecimento de peças, o contratante pagará à
contratada o valor de r$ 3.910,00 (três mil e novecentos e dez reais), e pela prestação
de serviços o valor mensal e sem reajustes de r$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais),
totalizando o presente contrato o valor de r$ 24.310,00 (vinte e quatro mil e trezentos
e dez reais).

PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.

EXECUÇÃO: o prazo de execução dos serviços do presente contrato
terá início em 29 de agosto de 2016 a 29 de agosto de 2017.

HORÁRIO: 09:00 Horas.

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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MUNICÍPIO DE CASTRO

Prefeitura MuniciPal de castro - 05 de seteMbro de 2016 - 1125

VIGÊNCIA: o prazo de vigência do presente contrato será até 29 de
setembro de 2017.
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EXECUÇÃO: o show será realizado no dia 11 de setembro de 2016.
VIGÊNCIA: o presente contrato tem a vigência de 60 (sessenta) dias a
contar da data de sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
EDILAINE CAVALCANTE DE MORAES
EUGÊNIO & MARQUES LTDA
CONTRATADO

REINALDO CARDOSO
PREFEITO
CONTRATANTE
LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES
LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES E CIA LTDA
CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2016
DATA DO CONTRATO: 26 de aGosto 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: interPrise banda sHoW ss ltda-Me, Pessoa Jurídica
de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 04.493.879/0001-01, com endereço na rua
Goiás, 240 – Jardim carvalho – ceP: 84010-650 Ponta Grossa – Pr, neste ato representada
pelo seu sócio Proprietário sr. Jason batistel, portador da ci/rG nº 5.265.391-6 no
cPf/Mf nº 850.745.869-68.
OBJETO: por esta e na melhor forma de direito, responsabiliza-se a prestar
serviços profissionais de realização de show artístico, alusivos aos festejos do “17º dia de
castro”, coM a banda “interPrise”.
VALOR: Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o contratante
pagará à contratada o valor total e sem reajustes de r$ 8.000,00 (oito mil reais), que
será suportado através da seguinte dotação orçamentária: 12.003.2044 – 33390392200000
– fonte de recurso: 0 – recursos ordinários livres – cr: 309.
EXECUÇÃO: o show será realizado no dia 09 de setembro de 2016.
VIGÊNCIA: o presente contrato tem a vigência de 60 (sessenta) dias a
contar da data de sua assinatura.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2016
DATA DO CONTRATO: 29 de aGosto 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: luciano teiXeira GuiMarÃes e cia ltda,
Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 05.507.713/0001-60, situada
na rua anturio, nº 277, bairro contorno, ceP 84060-200, na cidade de Ponta Grossa Paraná, neste ato representada legalmente pelo sr. luciano teiXeira GuiMarÃes,
brasileiro, casado, empresário, portador da ci/rG nº 5.813.004-4/ssP Pr e do cPf/Mf nº
006.004.949-93.
OBJETO: por esta e na melhor forma de direito, responsabiliza-se a prestar
serviços profissionais de realização de show artístico, alusivos aos festejos do “17º dia de
castro” - sHoW infantil coM “cia de estÁculos sonHos e MaGia”.
VALOR: Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o contratante
pagará à contratada o valor total e sem reajustes de r$ 13.000,00 (treze mil reais), que
será suportado através da seguinte dotação orçamentária: 12.003.2044 – 33390392200000
– fonte de recurso: 0 – recursos ordinários livres – cr: 309.
EXECUÇÃO: o show será realizado no dia 10 de setembro de 2016.
VIGÊNCIA: o presente contrato tem a vigência de 60 (sessenta) dias a
contar da data de sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO
CONTRATANTE
JASON BATISTEL
INTERPRISE BANDA SHOW SS LTDA-ME
CONTRATADO

REINALDO CARDOSO
PREFEITO
CONTRATANTE
LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES
LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES E CIA LTDA
CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2016
DATA DO CONTRATO: 26 de aGosto de 2016.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2016
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: luciano teiXeira GuiMarÃes e cia ltda,
Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 05.507.713/0001-60, situada
na rua anturio, nº 277, bairro contorno, ceP 84060-200, na cidade de Ponta Grossa Paraná, neste ato representada legalmente pelo sr. luciano teiXeira GuiMarÃes,
brasileiro, casado, empresário, portador da ci/rG nº 5.813.004-4/ssP Pr e do cPf/Mf nº
006.004.949-93.
OBJETO: por esta e na melhor forma de direito, responsabiliza-se a prestar
serviços profissionais de realização de show artístico, alusivos aos festejos do “17º dia de
castro”, coM o GruPo GosPel “caMPeiros de cristo”.
VALOR: Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o contratante
pagará à contratada o valor total e sem reajustes de r$ 12.000,00 (doze mil reais), que
será suportado através da seguinte dotação orçamentária: 12.003.2044 – 33390392200000
– fonte de recurso: 0 – recursos ordinários livres – cr: 309.

DATA DO CONTRATO: 29 de aGosto 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: aJeca associacao cultural dos aMiGos do
Jeca, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 08.855.402/000180, situada na rua déa freire, nº 18, bairro Monção, ceP 12060-320, no município de
taubaté - sP, neste ato representada legalmente pelo sra. neusa Maria Miranda de
toledo, brasileira, casada, comerciaria, portadora da ci/rG nº 20.969.736 e do cPf/Mf
nº 098.693.178-04.
OBJETO: por esta e na melhor forma de direito, responsabiliza-se a
Prestar serViÇos Profissionais de realiZaÇÃo do eVento “teM uM Jeca
na cidade”, o Qual contarÁ coM a aPresentaÇÃo de sHoW artÍstico,
eXPosiÇÃo fotoGrÁfica e Mostra de cineMa, alusiVos aos festeJos do
“17º dia de castro”.

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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VALOR: Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o contratante
pagará à contratada o valor total e sem reajustes de r$ 10.000,00 (dez mil reais), que
será suportado através da seguinte dotação orçamentária: 12.003.2044 – 33390392200000
– fonte de recurso: 0 – recursos ordinários livres – cr: 309.
EXECUÇÃO: o evento será realizado entre os dias 02 à 07 de setembro de
2016, nas localidades de abapan, socavão e teatro Municipal bento Mossurunga.
VIGÊNCIA: o presente contrato tem a vigência de 60 (sessenta) dias a
contar da data de sua assinatura.
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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 079/2015, de 28 de maio de 2016, tomada de Preços nº.
019/2015, para execução de contrataÇÃo de eMPresa de enGenHaria Para a
eXecuÇÃo da obra de readeQuaÇÃo do esPaÇo dr. Vicente MacHado.
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:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO
CONTRATANTE
NEUSA MARIA MIRANDA DE TOLEDO
AJECA ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS DO JECA
CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2016

art. 1°. rescindir unilateralmente o contrato nº 076/2015, de 07 de maio de
2016, tomada de Preços nº. 019/2015, para execução de contrataÇÃo de eMPresa
de enGenHaria Para a eXecuÇÃo da obra de readeQuaÇÃo do esPaÇo
dr. Vicente MacHado, celebrado com a empresa flanKlin de Jesus Monteiro
- Me, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 15.703.799/0001-50, com
endereço à rua ozório ferreira de Melo, 05 Vila santo antônio – ceP:84.900-000 – cidade
ibaití - Pr, em razão do descumprimento das condições previstas no contrato administrativo
em questão.
este procedimento tem como base legal o artigo 77, artigo 78, incisos ii, iii e V
e artigo 79, inciso i c/c artigo 87, inciso iii, da lei federal no. 8.666/93.

DATA DO CONTRATO: 31 de aGosto 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: H3 entreteniMento ltda - Me, Pessoa Jurídica de
direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 13.539.078/0001-20, situada na rua imaculada
conceição, nº 122, Vila buarque, ceP 01226-020, na cidade de são Paulo - sP, neste ato
representada legalmente pelo sr. HerMar cruZ Mota, portador da ci/rG nº 39.43.9313
ssP sP e do cPf/Mf nº 021.629.779-66.
OBJETO: por esta e na melhor forma de direito, responsabiliza-se a prestar
serViÇos Profissionais de realiZaÇÃo de sHoW artÍstico, alusiVos aos
festeJos do “17º dia de castro”, com o cantor “leo rodriGueZ”.
VALOR: Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o
contratante pagará à contratada o valor total e sem reajustes de r$ 27.000,00
(vinte e sete mil reais), que será suportado através da seguinte dotação orçamentária:
12.003.2044 – 33390392200000 – fonte de recurso: 0 – recursos ordinários livres
– cr: 309.
EXECUÇÃO: o show será realizado no dia 10 de setembro de 2016.
VIGÊNCIA: o presente contrato tem a vigência de 60 (sessenta) dias a
contar da data de sua assinatura.

o Presente termo de rescisão será publicado em veículo de divulgação do
Município.
Município de castro, 24 de agosto de 2016.

REINALDO CARDOSO
Prefeito

CONTRATO Nº 050/2016
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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 84.165230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e a empresa fundaÇÃo
de aPoio ao desenVolViMento da uniVersidade estadual do centrooeste, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 03.757.610/0001-22,
com endereço à rua afonso botelho, 838, bairro trianon – ceP 85.012-030, Guarapuava
- Pr, neste ato representada pelo seu diretor Presidente, o sr. fernando franco
netto, portador do ci/rG nº 80617070 e no cPf/Mf nº 594.546.107-59, residente e
domiciliado na rua tiradentes, nº 416, centro, ceP 85010-310, Guarapuava – Pr, a seguir
denominada contratada, que ao final assinam.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO
CONTRATANTE

as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e a justificativa da
contratada, autorização da secretaria Municipal de educação e parecer jurídico com
fulcro no artigo 65, ii, “d” da lei 8.666/93, em comum acordo resolvem aditivar o presente
contrato, conforme a seguir:

LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES
LUCIANO TEIXEIRA GUIMARÃES E CIA LTDA
CONTRATADO

clÁusula PriMeira: através deste termo, fica acrescido ao valor do
contrato a importância de r$ 38.934,88 (trinta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais
e oitenta e oito centavos).

CONTRATO Nº 079/2015

o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.

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 84.165230, nesta cidade, a seguir denominada contratante, e a empresa flanKlin de
Jesus Monteiro - Me, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº
15.703.799/0001-50, com endereço à rua ozório ferreira de Melo, 05 Vila santo antônio
– ceP:84.900-000 – cidade ibaití - Pr, neste ato representada pelo sr. flanKlin de
Jesus Monteiro, empresário, portador do ci/rG nº 11.084.839-0/ssP-Pr e cPf/
Mf nº 076.005.259-09,residente e domiciliado na cidade de ibaití, a seguir denominada
contratada, pelos motivos a seguir expostos:

e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura de castro, em 24 de agosto de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO
CONTRATANTE
FERNANDO FRANCO NETTO
CONTRATADA

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 101/2012
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o presente termo aditivo entra em vigor na data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.

QUINTO TERMO ADITIVO
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 09 de agosto de 2016.
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 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, a seguir denominado contratante, e de outro lado
a empresa HYGea GestÃo & saÚde ltda - Me, pessoa jurídica de direito Privado,
inscrita no cnPJ/Mf nº 80.769.680/0001-41, com endereço na rua buenos aires, nº 444,
13º andar, conjunto 131, batel, ceP: 80.250-070, curitiba - Paraná, neste ato representada
pelo senhor tHiaGo GaYer Madureira, portador do ci/rG nº 6.622.237-3 e no cPf/
Mf nº 033.703.589-05, residente e domiciliado na rua tobias de Macedo Júnior, nº 601,
casa 25 e, bairro santo inácio, ceP: 82.010-340, curitiba - Paraná, a seguir denominada
contratada, que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a previsão contratual, a
solicitação e justificativa da secretaria Municipal de saúde, através do Memorando nº
534/2016, e da contratada, através do Processo nº 12831/2016 e parecer jurídico
com fulcro no artigo 57, § 1º, inciso iii, § 2º da lei 8.666/93, em comum acordo resolvem
aditivar o presente contrato, conforme segue:
clÁusula PriMeira:
Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de execução e vigência pelo
período de 12 (doze) meses, ou seja, até 07 de agosto de 2017, ficando prorrogada a
vigência do contrato até 07 de outubro de 2017.
clÁusula seGunda:
em virtude da prorrogação dos prazos acima, fica acrescido ao valor do
contrato a importância de r$ 4.086.720,00 (quatro milhões, oitenta e seis mil e setecentos
e vinte reais).
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura de castro, em 11 de agosto de 2016.

REINALDO CARDOSO
CONTRATANTE
PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL
CONTRATADA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 113/2014
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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, 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, nesta cidade, a seguir denominado contratante e de outro lado a empresa
reinaldo alVes de souZa - Me, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/
Mf nº 13.137.437/000113, com endereço na rua capivari de baixo s/n, bairro centro ceP
84.315-000 cidade tibagi-Pr, neste ato representada pelo seu Proprietario sr. reinaldo
de souZa, brasileiro, empresario, portador da ci/rG nº 8.372.041-7 e no cPf/Mf nº
027.242.489-70, residente e domiciliado no endereço rua Principal s/n tibagi-Pr, a seguir
denominada contratada, que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme solicitação da contratada,
através do processo nº 11680/2016, justificativa da secretaria Municipal de obras e serviços
Públicos, através do memorando n° 191/2016, a anuência da assessoria Jurídica com o
devido amparo no artigo 57, § 2º e artigo 55 inciso iii da lei 8666/93, em comum acordo
resolvem aditivar o presente contrato, objeto do Pregão Presencial nº 074/2014, conforme
a seguir:
clÁusula PriMeira: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
execução do presente contrato para 13 de agosto de 2018.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO
CONTRATANTE
THIAGO GAYER MADUREIRA
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA - ME
CONTRATADA

clÁusula PriMeira: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
vigência do presente contrato para 13 de outubro de 2018.
clÁusula terceira: através deste termo fica acrescido as mensalidades
referente a prorrogação de 24 (vinte e quatro) meses, juntamente com o reajuste do inPcibGe, no valor de r$ 223.158,72 (duzentos e vinte e três mil, cento e cinquenta e oito reais
e setenta e dois centavos).
o Presente termo aditivo entra em vigor nesta data, permanecendo inalteradas
as demais condições e obrigações assumidas, entre as partes, no contrato original.

CONTRATO Nº 002/2015

e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.

QUARTO TERMO ADITIVO
edifício da Prefeitura de castro, em 17 de agosto de 2016.
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 denominado contratante, e a empresa PGc
enGenHaria de obras ltda, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf
nº 18.091.212/0001-97 com endereço à rua Zilia Quadri Merhy, nº 295 – bairro cascatinha,
ceP: 82.025-230 - curitiba-Pr, neste ato representada por seu sócio diretor Paulo
GuilHerMe adaYr Moser cabral, eng.º civil, portador do ci/rG nº 7.059.9023 e cPf/Mf nº 053.175.459-60, residente e domiciliado no mesmo endereço, a seguir
denominada contratada, que ao final assinam.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO
CONTRATANTE
REINALDO ALVES DE SOUZA
REINALDO ALVES DE SOUZA - ME
CONTRATADA

as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
contratada, através do processo nº 5302/2016, autorização do fiscal de contrato,
através do memorando nº 066/2016 e parecer jurídico conforme o disposto no artigo 65,
alínea “b”, § 1º da lei 8.666/93, em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato,
objeto da tomada de Preços nº 001/2015, conforme a seguir:

SEGUNDO TERMO ADITIVO

clÁusula PriMeira: fica acrescido ao valor do contrato a importância de
r$ 4.422,70 (quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta centavos).

o MuniciPio de castro – estado do Paraná , Pessoa Jurídica de direito
Público interno , com sede na Praça Pedro Kaled n° 22 centro, inscrito no cnPJ/Mf n°

CONTRATO N° 122/2014
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77.001.311/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito 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,
de ora em diante denominado contratante e de outro lado a empresa seitec
enGenHaria e consultoria ltda – ePP, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita
no cnPJ/Mf nº 82.367.475/0001-85, com endereço na rua conselheiro Jesuino Marcondes
nº 1554, bairro Vila rio branco, castro-Pr., neste ato representada pelo seu proprietário,
sr. MaurÍcio ProenÇa, engenheiro eletricista, portador da ci/rG nº 2.200.323-2 e
no cPf/Mf nº 441.819.309-04, residente e domiciliado em castro-Pr, de ora em diante
denominada contratada, que ao final assina.

e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 25 de agosto de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

as partes devidamente qualificadas, conforme solicitação e justificativa da
contratada, a anuência da secretaria Municipal de obras e serviços Públicos, através
do memorando n° 306/2015 e o parecer jurídico conforme o disposto no artigo 57, § 1º, ii,
iii e § 2ºna lei 8.666/93, em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, objeto
do Pregão Presencial n° 083/2014, conforme a seguir:

SOLANGE APARECIDA STACHESKI
LOCADOR

clÁusula PriMeira: através deste termo aditivo, fica prorrogado o prazo
de execução do contrato para 10 de setembro de 2017.

CONTRATO Nº 187/2015

clÁusula seGunda: através deste termo aditivo, fica prorrogado o prazo
de vigência do contrato para 10 de novembro de 2017.
clÁusula terceira: em virtude da prorrogação da execução contratual,
fica acrescido ao valor do contrato a importância de r$ 187.238,88 (cento e oitenta e sete
mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).
o presente termo aditivo entra em vigor nesta, sendo que as demais condições
e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem inalteradas.
Por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02 (duas)
vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura de castro, em 26 de agosto de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO
CONTRATANTE
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SEGUNDO TERMO ADITIVO
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 84.165230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e a empresa terrassis
saneaMento Mnd ltda, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº
02.579.517/0001-57, com endereço à rua apucarana, nº 271–sítio cercado - ceP:81900430 – curitiba – Pr, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, sr. aGnaldo
iZeli, empresário, portador da ci/rG nº 718911 e no cPf/Mf nº 906.193.129-04, residente
e domiciliado no mesmo endereço comercial, a seguir denominada contratada, que ao
final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e a justificativa da
secretaria Municipal de infraestrutura e logística através do memorando nº 235/2016 e
parecer jurídico com fulcro no artigo 57, § 1º, inciso iii e § 2º, artigo 65, “b” e §1º da lei
8.666/93, em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, objeto da tomada de
Preços nº 033/2015, conforme a seguir:
clÁusula PriMeira: através deste termo, fica prorrogado o prazo de
execução pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 22 de outubro de 2016.

MAURÍCIO PROENÇA
SEITEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP
CONTRATADA

clÁusula seGunda: através deste termo, fica prorrogado o prazo de
vigência pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 19 de março de 2017.

CONTRATO DE LOCAÇÃO

claÚsula terceira: através deste termo, fica acrescido ao valor do
contrato a importância de r$ 12.234,77 (doze mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta
e sete centavos).

N° 109/2013
TERCEIRO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro - estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPJ/Mf sob nº 77.001.311/0001-08, sediado à Praça
Pedro Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, 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, nº 1123, ceP:
84.165-230, nesta cidade, de ora em diante denominado locatÁrio, de outro lado o
sra. solanGe aParecida stacHesKi, brasileira, portadora da ci/rG nº 9.942.160-6/
Pr e cPf n° 056.137.089-32, residente e domiciliado na av. rio de Janeiro, s/n° - ceP 84185-000 – distrito de abapan, nesta cidade, a seguir denominado locador, que ao
final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
secretaria Municipal da fazenda, através do Memorando nº 054/2016, parecer jurídico
conforme o disposto no artigo 55. 57, 58, 64 e 62 § 3º da lei 8666/93, em comum acordo
resolvem aditivar o presente contrato, conforme a seguir:

o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura de castro, em 24 de agosto de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO
CONTRATANTE
AGNALDO IZELI
TERRASSIS SANEAMENTO MND LTDA
CONTRATADA

clÁusula PriMeira: através deste termo, fica prorrogado o prazo de
locação para 1º de setembro de 2017.
clÁusula seGunda: através deste termo, fica prorrogado o prazo de
vigência do contrato para 30 de setembro de 2017.
clÁusula terceira: através deste termo aditivo, fica reajustado o valor
do contrato em 11,6509%, conforme previsão contratual, através do iGP-M (fGV).
clÁusula terceira: em virtude da prorrogação da execução contratual
e do reajuste previsto no contrato através iGP-M (fGV), fica acrescida ao contrato a
importância de r$ 6.045,60 (seis mil, quarenta e cinco reais e sessenta centavos), referente
a doze aluguéis mensais de r$ 503,80 (quinhentos e três reais e oitenta centavos).
o presente termo aditivo entra em vigor nesta, sendo que as demais condições
e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem inalteradas.

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 117/2016.
DATA: 26 de aGosto de 2016.
OBJETO: serViÇos esPecialiZados eM enerGia elÉtrica, Para
ManutenÇÃo do laboratÓrio MuniciPal do HosPital anna fiorillo
MenariM.
CONTRATADO: euGenio lauber - Me.
VALOR: r$ 2.600,00 (dois Mil e seiscentos reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 02/09/2016.
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EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 053/2016.
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 118/2016.
DATA: 26 DE AGOSTO DE 2016.
DATA: 30 DE AGOSTO DE 2016.
OBJETO: SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO
DAS 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA, MODELO 416E CATERPILLAR SÉRIE
CAT0416EPEFG09722.

OBJETO: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REALIZAÇÃO DE SHOW
ARTÍSTICO, ALUSIVOS AOS FESTEJOS DO “17º DIA DE CASTRO”, COM A BANDA
“INTERPRISE”.
CREDENCIADO: INTERPRISE BANDA SHOW SS LTDA ME.

CONTRATADO: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
VALOR: R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
VALOR: R$ 2.206,57 (DOIS MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA
E SETE CENTAVOS).

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 02/09/2016.

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 02/09/2016.
EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 054/2016.
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 119/2016.
DATA: 31 DE AGOSTO DE 2016.
OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM UTI MÓVEL DA PACIENTE
ANA DE SOUZA ANDRADE.

DATA: 26 DE AGOSTO DE 2016.
OBJETO: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REALIZAÇÃO DE SHOW
ARTÍSTICO, ALUSIVOS AOS FESTEJOS DO “17º DIA DE CASTRO”, COM O GRUPO
GOSPEL “CAMPEIROS DE CRISTO”.
CREDENCIADO: LUCIANO TEIXEIRA GUIMARAES & CIA LTDA – ME.

CONTRATADO: HUMANIZA SERVICOS PARA SAUDE E BELEZA LTDA –
VALOR: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

ME.
VALOR: R$ 1.166,20 (HUM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E
VINTE CENTAVOS).

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 02/09/2016.

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 02/09/2016.
EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 055/2016.
DATA: 29 DE AGOSTO DE 2016.
EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2016.
OBJETO: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REALIZAÇÃO DE SHOW
ARTÍSTICO, ALUSIVOS AOS FESTEJOS DO “17º DIA DE CASTRO” - SHOW INFANTIL
COM “CIA DE ESTÁCULOS SONHOS E MAGIA”.

DATA: 25 DE AGOSTO DE 2016.
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SEMÁFAROS.

CREDENCIADO: LUCIANO TEIXEIRA GUIMARAES & CIA LTDA – ME.
CREDENCIADO: FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA.
VALOR: R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS).
VALOR: R$ 1.060,00 (HUM MIL E SESSENTA REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 02/09/2016.
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 02/09/2016.

EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 056/2016.
EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 051/2016.
DATA: 29 DE AGOSTO DE 2016.
DATA: 25 DE AGOSTO DE 2016.
OBJETO: SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO APARELHO DE RAIO-X DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.

OBJETO: PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REALIZAÇÃO DO
EVENTO “TEM UM JECA NA CIDADE”, O QUAL CONTARÁ COM A APRESENTAÇÃO
DE SHOW ARTÍSTICO, EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA E MOSTRA DE CINEMA,
ALUSIVOS AOS FESTEJOS DO “17º DIA DE CASTRO”.

CREDENCIADO: EUGENIO & MARQUES LTDA.

CREDENCIADO: AJECA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS DO
JECA.

VALOR: R$ 24.310,00 (VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E DEZ
VALOR: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 02/09/2016.

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 02/09/2016.

EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 052/2016.

EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 057/2016.

DATA: 26 DE AGOSTO DE 2016.

DATA: 31 DE AGOSTO DE 2016.

OBJETO: TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO ESTADUAL SOBRE
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PRIMEIRA INFÂNCIA.

OBJETO: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE REALIZAÇÃO DE SHOW
ARTÍSTICO, ALUSIVOS AOS FESTEJOS DO “17º DIA DE CASTRO”, COM O CANTOR
“LEO RODRIGUEZ”.

CREDENCIADO: UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
EDUCACAO DO PARANA.
VALOR: R$ 740,00 (SETECENTOS E QUARENTA REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 02/09/2016.
Assinado de forma digital por ALESSANDRO
FERRAO SANDRINI:01788577930
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado por AR FACIAP,
cn=ALESSANDRO FERRAO SANDRINI:01788577930
'Dados: 2016.09.05 17:17:44 -03'00

CREDENCIADO: H3 ENTRETENIMENTO LTDA – ME.
VALOR: R$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 02/09/2016.

