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08.244.0013.2056 – ManutenÇÃo dos centros de referÊncia de assistÊncia
SOCIAL
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e Vantagens fiXas – Pessoal ciVil
20934 – Bloco financ da Prot social Basica(suas) – eXercÍcio corrente
r$
25.000,00

LEIS

total

LEI Nº 3088/2015
súMula: declara de utilidade Pública o Posto
de assistência cascata de luz.
a câMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º declara de utilidade Pública o Posto de assistência cascata de luz, rua
evangelina Madureira camargo, nº238, Jardim arapongas, neste Município, registrado com
cnPJ 14.103.987/0001-84.
art. 2º esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

da reduÇÃo

r$

25.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM Vigor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVogadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 07 de agosto
de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 27 de maio de 2015.
DECRETO Nº 626/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1º – eXonerar lucilene carneiro de souZa, portadora do cPf/
Mf n° 049.190.699-44 e ci/rg n° 9.205.054-8, do cargo de auxiliar de serviços, lotada
na secretaria Municipal de educação, por não ter tomado posse do exercício do cargo no
prazo legal.

REPUBLICADO EM VIRTUDE DE ERRO NA 1ª PUBLICAÇÃO

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

DECRETOS

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 07 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 625/2015
SUMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
suPleMentar no Valor
de
r$
25.000,00
(Vinte
e
cinco
Mil
reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI Nº
3034/2014 de 17/12/2014,
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$ 25.000,00 (Vinte e cinco Mil 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
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
20934 – Bloco financ da Prot social Basica(suas) – eXercÍcio corrente
r$
25.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando o contido no requerimento administrativo nº 13.219/2015,
resolve:
art. 1º alterar o artigo 1º do decreto nº 247/2015, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
“art. 1° designar os servidores abaixo nominados para comporem a
comissão especial, a fim de planejar, organizar e realizar concurso Público, para ingresso
no Quadro de servidores Públicos do Município de castro.
Presidente: siMone aParecida goMes
Vice-Presidente: ataÍse de liMa Vilas Boas MaroneZe
secretária: Jocélia rodrigues.”
art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 07 de agosto de 2015

25.000,00

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
20.003 – fundo MuniciPal da assistÊncia social

DECRETO 627/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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Portarias
PORTARIA Nº 819/2015
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:

PORTARIA Nº 816/2015
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 E3 306
Maria leocadia dos santos ferreira

art. 1° regulariZar a concessÃo de aVanÇo Por Mérito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de março de 2015, como a
seguir se descreve:
classe g1 104
gerson Madureira

24759-0

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

15539-0

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 07 de agosto 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, 07 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 820/2015

PORTARIA Nº 817/2015
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 e3 409
Marcia regina canha

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no
uso de suas atribuições, considerando o contido no ofício nº. 01/2015 da comissão de
Processo administrativo nº. 01/2015 da secretaria Municipal de obras e serviços Públicos,
resguardado do direito à ampla defesa e ao contraditório, resolve:
art. 1º. Prorrogar o Processo administrativo disciplinar nº. 01/2015 da
secretaria Municipal de obras e serviços Públicos, a que responde o servidor antonio
de oliVeira, Matrícula nº 27855-0, que ocupa o cargo de auxiliar de serviços gerais, pelo
prazo de 30 (trinta) dias.
art. 2º. esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário

11452-0

edifício da Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 07 de agosto 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, 07 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N° 821/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o erro contido no caput do art. 1º da Portaria nº 787/2015
de 31 de julho de 2015, resolve:

PORTARIA Nº 818/2015
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° retificar o erro.
onde consta:
“art. 1° - conceder licença por motivo de doença...”.

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:

considerar:
“art. 1º - Prorrogar licença por motivo de doença”.

classe e3 411
silVia aParecida Weinert

6319-1

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

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a
Portaria n.º 815/2015 e disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 07 de agosto de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 07 de agosto de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

atos oficiais - EXECUtivo
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SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
	Em tempo, retificamos o Edital na modalidade de Tomada de Preços n°
031/2015
NO EDITAL, ONDE CONSTA:
2 – DO OBJETO: O objeto da licitação é a escolha do menor
preço por lote para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE
PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E Pânico para o hospital anna
fiorillo menarim – RECURSOS: LIVRES - SECRETARIA MUNICIPAL DE saúde,
conforme especificados nos ANEXOS III, VI, VII E VIII.
CONSIDERE-SE:
2 – DO OBJETO: O objeto da licitação é a escolha do menor
preço por lote para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE
PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E Pânico para o hospital anna
fiorillo menarim – RECURSOS: LIVRES - SECRETARIA MUNICIPAL DE saúde,
conforme especificados nos ANEXOS III, VI.
	NO EDITAL, ITEM 3.2, ONDE CONSTA:
k) – Atestado de Visita Técnica – ANEXO XIII;
n) – Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador – ANEXO X;
o) – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente – ANEXO XI.
CONSIDERE-SE:
k) – Atestado de Visita Técnica – ANEXO X;
n) – Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador – ANEXO VIII;
o) – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente – ANEXO IX;
	NO EDITAL, ITEM 3.3, ONDE CONSTA:
t) – Atestado de Visita Técnica – ANEXO XIII;
w) – Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador – ANEXO V;
x) – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente – ANEXO XI.
CONSIDERE-SE:
t) – Atestado de Visita Técnica – ANEXO X;
w) – Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador – ANEXO VIII;
x) – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente – ANEXO IX;
	NO EDITAL, ITEM 8.3, ONDE CONSTA:
c) – Cotar valor superior ao estabelecido em qualquer dos itens da planilha de
serviços – ANEXO VII.
CONSIDERE-SE:
	Ficam eliminadas as exigências constantes no item acima.
NO EDITAL, ONDE CONSTA:
9.1 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor acima do
estabelecido no item 7.1 e seus subitens do Edital e no Anexo VII do Edital.
CONSIDERE-SE:
9.1 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor acima do
estabelecido no item 7.1 do Edital.
NO EDITAL, ONDE CONSTA:
10.1 - Prazo para execução dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias,
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, da seguinte forma:
10.1.1 – FASE 01
10.1.1.1 – Entrega do Produto 01;
a) – Prazo de entrega: 30 (trinta) dias;
b) – 01 via plotada de cada disciplina;
c) – Cópia em CD;
10.1.1.2 – Análise da fiscalização e posterior liberação para faturamento de
20% do valor do serviço após o aceite do mesmo:
a) – Prazo de análise: 05 (cinco) dias;
b) – Serviços não aceitos, no todo ou em parte, serão devolvidos acompanhados
de relatório de análise e deverão ser reapresentados com as devidas correções no prazo
de
05 (cinco) dias, (incluídos no prazo da análise acima);
c) – Para os serviços aceitos, as correções e adequações solicitadas pela
fiscalização deverão ser atendidas na próxima fase.
10.1.2 – FASE 02
10.1.2.1 – Entrega do Produto 02;
a) – Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias;
b) – 01 via plotada/impressa de todos os componentes do PRODUTO;
c) – 01 via adicional dos projetos geométricos e de paisagismo;
d) – via dos orçamentos por disciplina;
e) - Cópia em CD;
10.1.2.2 – Análise da fiscalização e posterior liberação para faturamento de
40% do valor do serviço após o aceite do mesmo:
a) – Prazo de análise: 05 (cinco) dias;
b) – Serviços não aceitos, no todo ou em parte, serão devolvidos acompanhados
de relatório de análise e deverão ser reapresentados com as devidas correções no prazo
de
05 (cinco) dias, (incluídos no prazo da análise acima);
c) – Para os serviços aceitos, as correções e adequações solicitadas pela
fiscalização deverão ser atendidas na próxima fase.

b) – 02 vias e cópia em mídia;
10.1.3.2 – Verificação do conteúdo do PRODUTO 03 e posterior liberação
para faturamento dos 40% restantes após o aceite dos serviços apresentados:
a) – Caso o serviços não seja aceito, ou ainda, caso não tenham sido atendidas
as correções solicitadas na Fase 02, serão aplicadas as penalidades previstas no contrato;
10.2 – Com relação à entrega dos serviços, serão aplicadas as penalidades previstas em
contrato quando houver:
a) – Descumprimento dos prazos de entrega e de reapresentação para
qualquer dos PRODUTOS;
b) – Não aceite de um mesmo PRODUTO;
CONSIDERE-SE:
10.1 – O serviço deverá ser entregue no prazo máximo de 60 dias após a
solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.
10.1.1 – O objeto deverá ser entregue na sede da Secretaria Municipal da
Saúde – Rua Francisco de Assis Andrade nº 47 – Vila Rio Branco – 84172-400 no horário das
08 h às 16h30 horas.
10.2 – A CONTRATADA deverá fornecer as plotagens, sendo entregue ao
CONTRATANTE após a aprovação dos projetos, 01 (uma) cópia carimbada e aprovada
pelo respectivo órgão competente, e 01 (uma) cópia dos arquivos eletrônicos de todo o
serviço.
	NO ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO, ONDE CONSTA:
	CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Prazo para execução dos serviços será de até 120 (cento
e vinte) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, da seguinte forma:
– FASE 01
	Entrega do Produto 01;
a) – Prazo de entrega: 30 (trinta) dias;
b) – 01 via plotada de cada disciplina;
c) – Cópia em CD;
d)– Análise da fiscalização e posterior liberação para faturamento de 20% do
valor do serviço após o aceite do mesmo:
e) – Prazo de análise: 05 (cinco) dias;
f) – Serviços não aceitos, no todo ou em parte, serão devolvidos acompanhados
de relatório de análise e deverão ser reapresentados com as devidas correções no prazo
de
05 (cinco) dias, (incluídos no prazo da análise acima);
g) – Para os serviços aceitos, as correções e adequações solicitadas pela
fiscalização deverão ser atendidas na próxima fase.
– FASE 02
– Entrega do Produto 02;
a) – Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias;
b) – 01 via plotada/impressa de todos os componentes do PRODUTO;
c) – 01 via adicional dos projetos geométricos e de paisagismo;
d) – via dos orçamentos por disciplina;
e) - Cópia em CD;
f) – Análise da fiscalização e posterior liberação para faturamento de 40% do
valor do serviço após o aceite do mesmo:
g) – Prazo de análise: 05 (cinco) dias;
h) – Serviços não aceitos, no todo ou em parte, serão devolvidos acompanhados
de relatório de análise e deverão ser reapresentados com as devidas correções no prazo
de
05 (cinco) dias, (incluídos no prazo da análise acima);
i) – Para os serviços aceitos, as correções e adequações solicitadas pela
fiscalização deverão ser atendidas na próxima fase.
– FASE 03
– Entrega do Produto 03
a) – Prazo de entrega 30 (trinta) dias, correspondendo ao prazo final de
entrega definido
da Ordem de Serviço;
b) - 02 vias e cópia em midia;
c) – Verificação do conteúdo do PRODUTO 03 e posterior liberação para
faturamento dos 40% restantes após o aceite dos serviços apresentados:
d) – Caso o serviços não seja aceito, ou ainda, caso não tenham sido atendidas
as correções solicitadas na Fase 02, serão aplicadas as penalidades previstas no contrato;
e) – Com relação à entrega dos serviços, serão aplicadas as penalidades
previstas em contrato quando houver:
f) – Descumprimento dos prazos de entrega e de reapresentação para
qualquer dos PRODUTOS;
g) – Não aceite de um mesmo PRODUTO;
CONSIDERE-SE:
	CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - O serviço deverá ser entregue no prazo máximo de 60
dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, da seguinte forma:
a) A CONTRATADA deverá fornecer as plotagens, sendo entregue ao
CONTRATANTE após a aprovação dos projetos, 01 (uma) cópia carimbada e aprovada
pelo respectivo órgão competente, e 01 (uma) cópia dos arquivos eletrônicos de todo o
serviço.
	Atendendo o disposto no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, a data da sessão
pública de abertura dos envelopes relativa ao presente processo licitatório resta designada
para as 16 (dezesseis) horas do dia 24 de agosto de 2015.
	Castro, 06 de agosto de 2015.

10.1.3 – FASE 03
10.1.3.1 – Entrega do Produto 03
a) – Prazo de entrega 30 (trinta) dias, correspondendo ao prazo final de
entrega definido da Ordem de Serviço;
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LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão de Licitações

