DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO
ÓRGÃO OFICIAL - LEI Nº 2628/2013

castro, 23 de abril de 2015 • 796 • 06 PÁGinas
4.4.90.61.00.00 – aQuisiÇÃo de iMÓVeis
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
5.200,00

DECRETOS

total
DECRETO Nº 323/2015
SUMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
esPecial no Valor
de r$ 74.044,00
(SETENTA E QUATRO MIL E QUARENTA E
Quatro reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI Nº
3034/2014 de 17/12/2014 e 3063/2015 de 17/04/2015,
D E C R E T A:

10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.361.0027.1015 – infraestrutura e aPoio loGÍstico À rede escolar de
educ. fundaMental
4.4.90.61.00.00 – aQuisiÇÃo de iMÓVeis
00103 – 5% sobre as transf. constitucionais – eXercÍcios anteriores
r$
74.044,00
total

do

crÉdito

esPecial

r$

crÉdito

esPecial

r$

5.200,00

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional esPecial, de
conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÁ utiliZado o recurso
ProVeniente do cancelaMento de Parte da dotaÇÃo orÇaMentÁria,
a seGuir esPecificada:
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.003 – diretoria de Vias urbanas
15.451.0005.1008 – ProGraMa de PaViMentaÇÃo de bairros
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
5.200,00
total

art. 1º - fica aberto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2015, crÉdito adicional
esPecial no Valor de r$ 74.044,00 (setenta e Quatro Mil e Quarenta e
Quatro reais), Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:

do

da reduÇÃo

r$

5.200,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 23 de abril de
2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

74.044,00

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional esPecial, de
conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o suPeraVit
financeiro - recursos Vinculados do eXercÍcio de 2014, relatiVo aos
5% sobre as transf. constitucionais.

DECRETO Nº 325/2015
SUMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
suPleMentar no Valor de r$ 20.000,00
(Vinte Mil reais).

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 23 de abril de
2015.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI Nº
3034/2014 de 17/12/2014 e 3068/2015 de 17/04/2015,
D E C R E T A:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 324/2015
SUMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
esPecial no Valor de r$ 5.200,00 (cinco
Mil e duZentos reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI Nº
3034/2014 de 17/12/2014 e 3064/2015 de 17/04/2015,
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 2015, crÉdito adicional
esPecial no Valor de r$ 5.200,00 (cinco Mil e duZentos reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.003 – diretoria de Vias urbanas
15.451.0005.1008 – ProGraMa de PaViMentaÇÃo de bairros

art. 1º - fica aberto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2015, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 20.000,00 (Vinte Mil reais), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
19 – secretaria MuniciPal de seGuranÇa PÚblica
19.003 – suPerintendÊncia de seGuranÇa PÚblica
06.181.0024.2052 – ManutenÇÃo das atiVidades da Guarda MuniciPal
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
20.000,00
total

da

suPleMentaÇÃo

r$

20.000,00

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:
19 – secretaria MuniciPal de seGuranÇa PÚblica
19.001 – Gabinete do secretÁrio
04.122.0002.2053 – ManutenÇÃo das atiVidades da secretaria de
seGuranÇa PÚblica
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
20.000,00
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da reduÇÃo

r$

2

20.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 23 de abril de
DECRETO Nº 328/2015

2015.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1º - noMear ana claudia dos santos portadors do cPf/
Mf n° 066.251.079-80 e ci/rG n° 8.824.058-8, para o cargo em comissão de chefe do
departamento de assessoramento de Projetos, simbologia cc4, na secretaria Municipal
de educação.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

DECRETO Nº 326/2015
SUMULA: ABRE CRÉDITO
ADICIONAL
suPleMentar no Valor de r$ 53.178,00
(CINQUENTA E TRES MIL, E SETENTA E OITO
reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI Nº
3034/2014 de 17/12/2014,

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 23 de abril de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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 2015, crÉdito
adicional suPleMentar no Valor de r$ 53.178,00 (cinQuenta e tres
Mil, cento e setenta e oito reais), Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo
orÇaMentÁria:
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
20936 – coMPonente P/QualificaÇÃo GestÃo(suas) – eXercÍcio corrente
r$
53.178,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

53.178,00

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 ao
coMPonente P/QualificaÇÃo GestÃo(suas), celebrado coM o fundo
nacional de assistÊncia social.

DECRETO Nº 329/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar, a pedido, silMara PinHeiro, portadora do cPf/Mf
n° 826.634.089-72 e ci/rG n° 7.651.487-9 do cargo de Gari, lotada na secretaria Municipal
de obras e serviços Públicos, a partir de 17 de abril de 2015.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 23 de abril de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 23 de abril de
2015.
DECRETO Nº 330/2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar, a pedido, Jossineia rodriGues da silVa PitHan,
portadora do cPf/Mf n° 023.139.869-77 e ci/rG n° 6.193.969-5 do cargo de agente
administrativo, lotada na secretaria Municipal de saúde, a partir de 22 de abril de 2015.

DECRETO Nº 327/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 23 de abril de 2015.

art. 1º - noMear antHonY nelson stella portadors do cPf/
Mf n° 036.558.449-56 e ci/rG n° 7.703.061-1, para o cargo em comissão de chefe do
departamento de enfermagem, simbologia cc4, na secretaria Municipal de saúde.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 23 de abril de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 331/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO

Prefeitura MuniciPal de castro - 23 de abril de 2015 - 796

art. 1º – eXonerar, a pedido, claudia dos santos silVa oliVeira,
portadora do cPf/Mf n° 247.065.538-22 e ci/rG n° 12.491.429-9 do cargo de Professor,
lotada na secretaria Municipal de educação, a partir de 22 de abril de 2015.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 23 de abril de 2015.

3

Parágrafo 1º. a comissão nomeada ficará sediada junto à secretaria Municipal
de indústria, comércio e turismo, situada na Praça João José de farias, s/n, centro, castro
– Pr.
Parágrafo 2º. dentro de 30 (trinta) dias a comissão deverá apresentar
relatório final do Processo administrativo.
art. 2º. o processo administrativo seguirá as normas municipais e na falta de
disposição deve ser aplicada a lei federal nº 9.784/1999, a fim de garantir o contraditório e
a ampla defesa.
art. 4º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 23 de abril de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 337/2015
PORTARIA n° 335/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando o instruído no Processo administrativo disciplinar nº
2.322/2014 - Protocolo Geral, e, em especial, o relatÓrio final apresentado pela
comissão especial Processante, regularmente constituída, e o julgamento devidamente
fundamentado, resolve:
art. 1º deterMinar o arquivamento do Processo administrativo disciplinar
nº 2.322/2014, instaurado pela Portaria nº 1523/2014, alterada pela Portaria nº 92/2015,
deixando de aplicar penalidade administrativa ao servidor Jair de Mello, Matrícula
funcional nº 12.343-1, que ocupa o cargo de operador de Máquina b, por não ter sido
comprovada conduta funcional irregular do mesmo, no acidente ocorrido na estrada
municipal de Guararema, quando operava equipamento da frota municipal, conforme
apurado.
art. 2º esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

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 eloina alVes,
Matrícula nº 9407-1, lotada na secretaria Municipal de saúde, no período de 04 de maio de
2015 a 03 de junho de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 23 de abril de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 23 de abril de 2015.

PORTARIA Nº 338/2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 336/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o contido no requerimento administrativo nº 5.955/2015,
resolve:
art. 1º. noMear comissão especial para instrução de Processo
administrativo, a fim de apurar os fatos mencionados no requerimento administrativo
nº 5.955/2015, da secretaria Municipal de indústria, comércio e turismo, que relata o
não cumprimento das obrigações da empresa drial orGaniZaÇÃo de eVentos
esPortiVos ltda. - Me, cnPJ nº 95.409.611/0001-02, conforme estabelecido no edital
de Pregão nº 018/2015 e no contrato administrativo nº 031/2015, consistente em atraso
na montagem e instalação elétrica; falta de 02 (dois) banheiros químicos; falta de pessoal
especializado no local do evento para manutenção da estrutura; falta de pessoa responsável
pela guarda das estruturas; acabamento mal feito, com lonas furadas e mal condicionadas;
escada para camarote mal colocada, com risco de acidente; problemas com gerador e
ausência de pessoa para sua operação; falta de forro e chaves no camarim; e queda da lona
lateral do palco principal, reposta por pessoas da comunidade; caracterizando em tese a
inexecução contratual, conforme disposto no instrumento celebrado entre as partes e o
contido na lei nº 8.666/1993, artigo 77 e seguintes, ficando a referida comissão constituída
da seguinte forma:
- Presidente: Juliano José roberto – Matrícula nº 15865.
- Membro integrante: trajano dória Jorge – Matrícula nº 834254.
- secretária: thaisa roana cunningham Gomes – Matrícula nº 8411352.

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 ricardo
borGes correia, Matrícula nº 29408-0, lotado na secretaria Municipal de saúde, no
período de 18 de maio de 2015 a 17 de junho de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 23 de abril de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 339/2015
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 março de 2015, como a
seguir se descreve:

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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classe P1 309
doraci de Jose oliVeira carneiro

Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de março de 2015, como a
seguir se descreve:
11525-1
classe P1 510
MARIA GORETTI DE MEDEIROS GOMES WEIGERT

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 23 de abril de 2015.

11622-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 23 de abril de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 340/2015
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:

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de março de 2015, como a
seguir se descreve:
classe P1 409
Marcia cristina sViercosKi sancHeZ

11568-1

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 044/2015

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

dÉcio Pereira dos santos – Me - cnPJ 81.423.493/0001-74

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 23 de abril de 2015.
ITEM

QTDE UND

esPecificaÇÃo

Valor
unit.
REGISTRO

DETENTORA

01

500

M³

tora de eucaliPto coM
diÂMetro MÍniMo de 35 cM na
Ponta Mais fina e coMPriMento
MÍniMo de 08 Metros.

250,00

dÉcio P dos
SANTOS ME

02

500

M³

tora de eucaliPto coM
diÂMetro MÍniMo de 35 cM na
Ponta Mais fina e coMPriMento
MÍniMo de 04 Metros.

250,00

dÉcio P dos
SANTOS ME

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR TOTAL: r$ 250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais).
PORTARIA Nº 341/2015
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 março de 2015, como a
seguir se descreve:
classe P1 409
Maria Valdelice Pedroso da silVa

PRAZO: o prazo para entrega dos materiais será de até 15 (quinze) dias
corridos 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, 16 de abril de 2015.

11622-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 23 de abril de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/15
OBJETO: aQuisiÇÃo de toras de eucaliPto Para ManutenÇÃo
e conserVaÇÃo de Pontes – recursos: liVres – sMil.

PORTARIA Nº 342/2015
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

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

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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cnPJ nº

decio Pereira dos santos – Me
81.423.493/0001-74
itens: 001,002.
Valor total

Valor
250.000,00
250.000,00

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

castro, 16 de abril de 2015

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/15
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa de enGenHaria Para a
eXecuÇÃo da obra de recaPeaMento eM cbuQ nas ruas da Vila rio
branco - r. alcebÍades MarQues; r. rui barbosa; r. JosÉ bonifÁcio; r.
artHur GoMes MacHado; r. Prof. canderoY Mainardes e r. Wenceslau
braZ – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGÍstica.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/15

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

OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para
iMPlantaÇÃo de PaViMentaÇÃo asfÁltica eM cbuQ, na aVenida rio de
Janeiro – sMil.

cnPJ nº

Valor total

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

cnPJ nº

497.540,15

castro, 16 de abril de 2015

Valor

arena transPorte terraPlanaGeM e
PaViMentaÇÃo ltda
02.879.936/0001-60 379.384,44
lote: 001.
Valor total

Valor

arena transPorte terraPlanaGeM
e PaViMentaÇÃo ltda
02.879.936/0001-60 497.540,15
lote: 001.

379.384,44

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

castro, 16 de abril de 2015

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2015
REF: TP 011/2015
DATA DO CONTRATO: 16 DE ABRIL DE 2015

EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2015
REF: TP 010/2015
DATA DO CONTRATO: 16 DE ABRIL DE 2015
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: arena transP., terraPlanaGeM e PaViMentaÇÃo
ltda, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 02.879.936/0001-60,
com endereço na rua Paula Xavier, Vila estrela - ceP; 84050-000 – Ponta Grossa – Pr, neste
ato representada pelo seu representante legal sra, cintia Mara Hayar portadora da ci/rG
nº 5.404.832-7 e no cPf/Mf nº 003.579.359-77.
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para
iMPlantaÇÃo de PaViMentaÇÃo asfÁltica eM cbuQ, na aVenida rio de
Janeiro – sMil.
VALOR: Pela execução dos serviços, a contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 379.384,44(trezentos e setenta e nove mil, trezentos
e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro 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 270 (duzentos e setenta) dias
a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
CINTIA MARA HAYAR
ARENA TRANSP., TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CONTRATADA

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: arena transP., terraPlanaGeM e PaViMentaÇÃo
ltda, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 02.879.936/0001-60,
com endereço na rua Paula Xavier, Vila estrela - ceP; 84050-000, Ponta Grossa – Pr, neste
ato representada pela sua representante legal sra, cintia Mara Hayar portadora da ci/rG
nº 5.404.832-7 e no cPf/Mf nº 003.579.359-77.
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa de enGenHaria Para a
eXecuÇÃo da obra de recaPeaMento eM cbuQ nas ruas da Vila rio
branco - r. alcebÍades MarQues; r. rui barbosa; r. JosÉ bonifÁcio; r.
artHur GoMes MacHado; r. Prof. canderoY Mainardes e r. Wenceslau
braZ – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGÍstica.
VALOR: Pela execução dos serviços, a contratante pagará à
contratada o valor total de r$497.540,15 (quatrocentos e noventa e sete mil,
quinhentos e quarenta reais e quinze centavos), condições estas do 1º colocado, conforme
art. nº 64 parágrafo 2º.
EXECUÇÃO: Prazo para execução dos serviços é de até 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviços.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias a
contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
CINTIA MARA HAYAR
ARENA TRANSP., TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CONTRATADA
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PORTARIA Nº 35/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Castro, no uso de suas atribuições
RESOLVE

PORTARIA Nº 34/2015
	O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO
DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições da Lei
Complementar nº 13/2007, e ainda o disposto no Decreto nº 989/2010, resolve:

	Reenquadrar o funcionário Marcos Paulo de Oliveira, matrícula nº 40-1,
Técnico Financeiro, conforme determina a Lei nº 3065/2015 e a Resolução nº 03/2015, no
Nível XI, referência C da tabela da referida lei, com efeitos a partir de 1º de abril de 2015.
Gabinete da Presidência, em 23 de abril de 2015.

	Art. 1º - HOMOLOGAR o resultado final do Estágio Probatório, conforme
conclusão obtida no processo dos servidores abaixo relacionados:
SERVIDOR	
MATRÍCULA
BRUNA GORETI ALVES RAMOS	
37-1
BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA	 36-1
DANIEL MORAES PEDROSO	
39-1
PATRÍCIA SANTANA STOCKLER
34-1
PAULO RICARDO MARTINS
38-1
TATIANE MAINARDES DE OLIVEIRA35-1

PER. DE EST. PROB. CONCEITO	
16/04/2012 a 16/04/2015
APTA
02/04/2012 a 02/04/2015
APTO
16/04/2012 a 16/04/2015
APTO
02/04/2012 a 02/04/2015
APTA
16/04/2012 a 16/04/2015
APTO
02/04/2012 a 02/04/2015
APTA

Gerson Sutil
Presidente

PORTARIA Nº 36/2015
	O Presidente da Câmara Municipal de Castro, no uso de suas atribuições

	Art. 2º - DECLARAR ESTÁVEIS, por aprovação no Estágio Probatório os
servidores referidos no artigo 1º desta Portaria.

RESOLVE

	Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

	Reenquadrar a funcionária Patrícia de Mello Fontoura Selmer, matrícula nº 061, Procuradora Jurídica, conforme determina a Lei nº 3065/2015 e a Resolução nº 03/2015,
no Nível XVI, referência H, da tabela da referida lei, com efeitos a partir de 1º de abril de
2015.

Gabinete da Presidência, em 22 de Abril de 2.015.

Gabinete da Presidência, em 23 de abril de 2015.

Gerson Sutil
Presidente

Gerson Sutil
Presidente

