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EDITAIS
EDITAL Nº 55/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
o secretário de gestão Pública, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas, e tendo em vista a necessidade de suprir vagas de estágio nas secretarias
Municipais do Município de Castro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 191/2015
o secretário Municipal de gestão Pública, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal de saúde
do município, observado o disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso iV, da lei
responsabilidade fiscal,
conVoca
NOME

CARgO

CLASSIFICAçãO

rafael Martins Pereira

Médico da Família – Zona Rural
Rea.Deslocamento

04ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2014 –
a comparecer até o dia 03 de setembro de 2015, no horário das 08:30 às 11:30 e das
13:00 às 17:00 horas, no departamento de recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
castro, sito à Praça Pedro Kaled nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.
O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.

conVoca
Zona urBana
CLASSIFICAçãO

NOME

CURSO

1º

Hellynn christine Voss

Psicologia

candidato aprovado na 39ª seleção interna dos estagiários – edital 54/2015 a
comparecer até o dia 03 de setembro de 2015 no horário das 8:30 às 11:30 e das 13:00 às
17:00 horas no departamento de recursos Humanos da Prefeitura Municipal de castro,
sito à Praça Pedro Kaled, 22 para confirmar a aceitação da vaga.
O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação na referida
seleção interna.
castro, 20 de agosto de 2015.

departamento de recursos Humanos, 19 de agosto de 2015.
MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-0 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública
MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

DECRETOS

EDITAL DE ESTAGIÁRIOS Nº 54/2015

DECRETO Nº 670/2015

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA SELEÇÃO INTERNA DE
ESTAGIÁRIOS ABERTA PELO EDITAL Nº 01/2014
o secretário de gestão Pública, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas, torna PÚBlico para conhecimento dos interessados o resultado da 39ª
seleção interna dos estagiários, de conformidade com o edital de abertura nº 01/2014 –
seleção para estagiários de nível superior, técnico e ensino Médio, conforme segue:
Zona urBana
CLASSIFICAçãO
1º

suMula:
aBre crédito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 390.000,00
(treZentos e noVenta 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:

NOME

CURSO

Hellynn christine Voss Psicologia

castro, 20 de agosto de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-0 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

NOTA
8,09

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$ 390.000,00 (treZentos e noVenta Mil reais),
Para reforÇo na seguinte dotaÇão orÇaMentária:
09 - secretaria MuniciPal de desenVolViMento urBano
09.008 – suPerintendÊncia de PlaneJaMento territorial
04.122.0002.2082 – ManutenÇão e desenVolViMento da suPerintendÊncia
de PlaneJaMento territorial
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
390.000,00
total da suPleMentaÇão

r$

390.000,00

art. 2º - Para coBertura do crédito adicional suPleMentar,
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de conforMidade coM o art.1º deste decreto, será utiliZado o
suPeraVit financeiro - recursos não Vinculados do eXercÍcio de 2014,
relatiVo aos recursos liVres.

4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
5.600,00

art. 3º - este decreto entrará eM Vigor na data de sua
PuBlicaÇão, reVogadas as disPosiÇÕes eM contrário.

total

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 21 de agosto
DE 2015.

da

suPleMentaÇão

5.600,00

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:
19 – secretaria MuniciPal de seguranÇa PÚBlica
19.001 – gaBinete do secretário
04.122.0002.2053 – ManutenÇão das atiVidades da secretaria de
seguranÇa PÚBlica
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
1.600,00

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 671/2015
suMula:
aBre crédito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 136.000,00
(CENTO E TRINTA E SEIS 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$ 136.000,00 (cento e trinta e seis Mil reais),
Para reforÇo na seguinte dotaÇão orÇaMentária:

19 – secretaria MuniciPal de seguranÇa PÚBlica
19.002 – suPerintendÊncia de trânsito
06.181.0024.2051 – ManutenÇão das atiVidades de aPoio a seguranÇa
PÚBlica
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
4.000,00
total

da reduÇão

r$

r$

5.600,00

art. 3º - este decreto entrará eM Vigor na data de sua
PuBlicaÇão, reVogadas as disPosiÇÕes eM contrário.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 21 de agosto
DE 2015.

12 – secretaria MuniciPal de indÚstria, coMércio e turisMo
12.005 – fundo MuniciPal de turisMo
04.695.0022.2045 – fundo MuniciPal do turisMo
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
136.000,00
total da suPleMentaÇão

r$

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
136.000,00

art. 2º - Para coBertura do crédito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, será utiliZado o
suPeraVit financeiro - recursos não Vinculados do eXercÍcio de 2014,
relatiVo aos recursos liVres.

DECRETO Nº 673/2015
suMula: aBre crédito
adicional
esPecial no Valor de r$ 5.000,00 (cinco
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 21 de agosto
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 3147/2015 de 19/08/2015
d e c r e t a:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 672/2015
suMula: aBre crédito
adicional
suPleMentar no Valor de r$ 5.600,00
(CINCO MIL E SEISCENTOS 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 3146/2015 de 19/08/2015
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
suPleMentar no Valor de r$ 5.600,00 (cinco Mil e seiscentos 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

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$ 5.000,00 (cinco Mil reais), Para reforÇo na
seguinte dotaÇão orÇaMentária:
21 – secretaria MuniciPal de goVerno
21.006 – diretoria MuniciPal de cultura
13.392.0019.1011 – infraestrutura e aPoio logÍstico aos esPaÇos
CULTURAIS
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
5.000,00
total

do

crédito

esPecial

r$

5.000,00

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:
21 – secretaria MuniciPal de goVerno
21.006 – diretoria MuniciPal de cultura
13.392.0019.1011 – infraestrutura e aPoio logÍstico aos esPaÇos
CULTURAIS
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
5.000,00
total

da reduÇão

r$

5.000,00
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art. 3º - este decreto entrará eM Vigor na data de sua
PuBlicaÇão, reVogadas as disPosiÇÕes eM contrário.

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$ 75.000,00 (setenta e cinco Mil reais), Para
reforÇo na seguinte dotaÇão orÇaMentária:

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 21 de agosto
DE 2015.

21 – secretaria MuniciPal de goVerno
21.006 – diretoria MuniciPal de cultura
13.392.0019.1011 – infraestrutura e aPoio logÍstico aos esPaÇos
CULTURAIS
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
75.000,00

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

total

DECRETO Nº 674/2015
suMula: aBre crédito
adicional
suPleMentar no Valor de r$ 15.000,00
(QuinZe 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 e 3150/2015 de 19/08/2015
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
suPleMentar no Valor de r$ 15.000,00 (QuinZe Mil reais), Para reforÇo
na seguinte dotaÇão orÇaMentária:
21 – secretaria MuniciPal de goVerno
21.004 – diretoria MuniciPal do Meio aMBiente
17.511.0007.2016 – ManutenÇão e desenVolViMento do PrograMa de
SANEAMENTO RURAL
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
15.000,00
total da suPleMentaÇão

r$

do

crédito

r$

75.000,00

21 – secretaria MuniciPal de goVerno
21.006 – diretoria MuniciPal de cultura
13.392.0019.1011 – infraestrutura e aPoio logÍstico aos esPaÇos
CULTURAIS
4.4.90.61.00.00 – aQuisiÇão de iMóVeis
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
75.000,00
total

da reduÇão

r$

75.000,00

art. 3º - este decreto entrará eM Vigor na data de sua
PuBlicaÇão, reVogadas as disPosiÇÕes eM contrário.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 21 de agosto
DE 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

15.000,00

21 – secretaria MuniciPal de goVerno
21.004 – diretoria MuniciPal do Meio aMBiente
17.511.0007.2016 – ManutenÇão e desenVolViMento do PrograMa de
SANEAMENTO RURAL
3.3.71.70.00.00 – rateio Pela ParticiPaÇão eM consórcio PÚBlico
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
15.000,00
da reduÇão

r$

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:

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:

total

esPecial

DECRETO Nº 676/2015
suMula: aBre crédito
adicional
suPleMentar no Valor de r$ 9.800,00
(noVe Mil e oitocentos 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 3152/2015 de 19/08/2015
d e c r e t a:

15.000,00

art. 3º - este decreto entrará eM Vigor na data de sua
PuBlicaÇão, reVogadas as disPosiÇÕes eM contrário.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 21 de agosto

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$ 9.800,00 (noVe Mil e oitocentos reais), Para
reforÇo na seguinte dotaÇão orÇaMentária:

DE 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

19 – secretaria MuniciPal de seguranÇa PÚBlica
19.002 – suPerintendÊncia de trânsito
06.181.0024.2051 – ManutenÇão das atiVidades de aPoio a seguranÇa
PÚBlica
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
9.800,00
total

DECRETO Nº 675/2015
suMula: aBre crédito
adicional
esPecial no Valor de r$
75.000,00
(SETENTA 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 e 3151/2015 de 19/08/2015
d e c r e t a:

da

suPleMentaÇão

r$

9.800,00

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 dotaÇoes
orÇaMentárias, a seguir esPecificadas:
19 – secretaria MuniciPal de seguranÇa PÚBlica
19.002 – suPerintendÊncia de trânsito
06.181.0024.2051 – ManutenÇão das atiVidades de aPoio a seguranÇa
PÚBlica
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
7.000,00
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19 – secretaria MuniciPal de seguranÇa PÚBlica
19.003 – suPerintendÊncia de seguranÇa PÚBlica
06.181.0024.2052 – ManutenÇão das atiVidades da guarda MuniciPal
3.3.90.14.00.00 – diárias – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
2.800,00

(SETECENTOS 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 3154/2015 de 19/08/2015
d e c r e t a:

total

da reduÇão

r$

9.800,00

art. 3º - este decreto entrará eM Vigor na data de sua
PuBlicaÇão, reVogadas as disPosiÇÕes eM contrário.

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$ 700,00 (setecentos reais), Para reforÇo
nas seguintes dotaÇÕes orÇaMentárias:

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 21 de agosto
DE 2015.

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$
600,00

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 677/2015
suMula: aBre crédito
adicional
suPleMentar no Valor de r$ 40.000,00
(Quarenta 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 e 3153/2015 de 19/08/2015
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
suPleMentar no Valor de r$ 40.000,00 (Quarenta Mil reais), Para
reforÇo na seguinte dotaÇão orÇaMentária:
12 – secretaria MuniciPal de industria, coMercio e turisMo
12.003 – dePartaMento de turisMo
11.695.0022.2044 –desenVolViMento do turisMo
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 - recursos ordinários (liVres) - eXercÍcio corrente
r$
40.000,00
total

da

suPleMentaÇão

r$

19 – secretaria MuniciPal de seguranÇa PÚBlica
19.002 – suPerintendÊncia de trânsito
06.181.0024.2051 – ManutenÇão das atiVidades de aPoio a seguranÇa
PÚBlica
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
100,00
total

da

suPleMentaÇão

r$

700,00

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
3.3.90.14.00.00 – diárias – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
700,00
total

da reduÇão

r$

700,00

art. 3º - este decreto entrará eM Vigor na data de sua
PuBlicaÇão, reVogadas as disPosiÇÕes eM contrário.
40.000,00

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 21 de agosto
DE 2015.

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:
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

12 – secretaria MuniciPal de industria, coMercio e turisMo
12.003 – dePartaMento de turisMo
11.695.0022.2044 –desenVolViMento do turisMo
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 - recursos ordinários (liVres) - eXercÍcio corrente
r$
40.000,00
total

da reduÇão

r$

40.000,00

art. 3º - este decreto entrará eM Vigor na data de sua
PuBlicaÇão, reVogadas as disPosiÇÕes eM contrário.

Portarias

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 21 de agosto
DE 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 878/2015
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:

DECRETO Nº 678/2015
suMula: aBre crédito
adicional
suPleMentar no Valor de r$ 700,00

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora giselle
MarQues Kordel, Matrícula nº 19453-0 lotada na secretaria Municipal de saúde, no
período de 03 de agosto de 2015 a 02 de setembro de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
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disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21 de agosto de 2015.
PORTARIA Nº 882/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 879/2015
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:

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° regulariZar a concessão de aVanÇo Por Mérito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de abril de 2015, como a
seguir se descreve:
CLASSE g3 204
aurea aParecida rutHecosKi loPes

24988-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21 de agosto de 2015.

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora rosana do
rocio riBeiro, Matrícula nº 4634-0 lotada na secretaria Municipal de educação, no
período de 05 de agosto de 2015 a 04 de setembro de 2015.
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, 21 de agosto de 2015.
PORTARIA Nº 883/2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° regulariZar a concessão de aVanÇo Por Mérito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de abril de 2015, como a
seguir se descreve:

PORTARIA Nº 880/2015
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 Helena
furMann, Matrícula nº 25046-0 lotada na secretaria Municipal de gestão Pública, no
período de 17 de agosto de 2015 a 16 de setembro de 2015.

classe g3 407
cledson luiZ soares da silVa

11843-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21 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, 21 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 884/2015

PORTARIA Nº 881/2015
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 aurora de
Jesus dos santos, Matrícula nº 3751-1 lotada na secretaria Municipal de saúde, no
período de 10 de agosto de 2015 a 09 de setembro de 2015.
art. 2° 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, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° regulariZar a concessão de aVanÇo Por Mérito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de abril de 2015, como a
seguir se descreve:
CLASSE g3 306
estefano nalePa

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21 de agosto de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

13242-0

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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castro,13 de agosto de 2015.

PORTARIA Nº 885/2015
REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° regulariZar a concessão de aVanÇo Por Mérito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de abril de 2015, como a
seguir se descreve:
CLASSE g3 205
ronildo Valenga

21814-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21 de agosto de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 138/2015
KellY a d s Minioli coM. de Produtos – Me – cnPJ 21.782.356/0001-02
alesson e f santos e cia ltda – Me – cnPJ 07.213.924/0001-15
oficio 2 PaPelaria ltda – cnPJ 04.026.757/0001-05
gigi distriBuidora eireli – Me – cnPJ 20.494.992/0001-68
sulBoX coMercial ltda – cnPJ 07.051.750/0001-31
Va ottoni eQuiPaMentos – Me – cnPJ 18.770.897/0001-06
daniele Mello de caMargo & Bueno ltda-Me – cnPJ 17.525.457/0001-12
licitaMiX Mat. de escritório ltda – Me – cnPJ 12.903.455/0001-04
cVB constansKi & cia ltda-Me – cnPJ 17.394.513/0001-27
KleBer arraBaÇa BarBosa – Me – cnPJ 11.507.711/0001-73
tiago aleXandre BoegersHausen-Me – cnPJ 17.756.586/0001-88
noVotni & frigo ltda – Me – cnPJ 12.727.278/0001-44
unilog coMercial ltda – Me- cnPJ 03.408.450/0001-06
w.a.M. licitaÇÕes ltda – Me – cnP 20.973.477/0001-60

ITEM
1

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇão

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 134/2015
lci Produtos diagnósticos ltda-ePP – cnPJ 07.293.786/0001-21

ITEM Qtde UND descriÇão dos eQuiPaMentos MARCA
01
02

03

5.000 UND

CRAL

BoBina térMica Para
500 UND analisador HeMatológico LCIDIAg
wienerlaB 19
500

lâMina de Vidro laPidado
cX Para MicroscóPia coM Ponta
FOSCA – COM 100 UNIDADES

CRAL

5

MicroPiPeta VoluMe VariáVel
10 a 100 Microlitros – Para
UND uso coM Ponteiras do tiPo
uniVersal e disPenser de
Ponteiras

-

04

05

tuBo de ensaio de Vidro 12
X 0,75

Kit Para deterMinaÇão
de Beta Hcg eM urina e
soro eM tiras, Método
1.000 cX
Biocon
iMunocroMatográfico coM
sensiBilidade 25 ui/Ml – coM
100 UNIDADES

06

07

10

5

cX

esferas Metálicas (BilHas)
Para uso eM coaguloMetro
waMa coagMaster Br – coM
100 UNIDADES

wAMA

cX

cuBetas Para uso eM
COAgULAMETRO – wAMA
coagMaster Br – coM 160
UNIDADES

wAMA

PreÇo
UNIT.
DETENTORA
REgISTRO
0,09

LCI

3,15

LCI

3,33

-

52,00

130,90

LCI

69,00

KellY

2

8

cisPer

19,85

KellY

3

8

UND

garrafa térMica inoX
DE 1,8 LITROS

TERMOLAR

88,00

KellY

4

3

UND

faQueiro 48 PeÇas

MARTINAZZO

67,95

KellY

5

10

UND

taBua Para carne de
Vidro

MOR

39,50

KellY

6

8

UND

cHaleira de aluMÍnio
caP 2 litros

gENIAL

69,00

KellY

7

8

escorredor de Pratos
UND
inoX coM Porta Pratos

artHi

68,50

KellY

8

8

UND

Panela de Pressão 4,5 l
aluMÍnio

PaneluX

77,00

KellY

UND

suPorte Para tV lcd
led fiXo

gENIUS

103,89

ALESSON

Jarra Para suco coM
taMPa taM Médio

Plasutil

27,50

KellY

9

5

10

10

UND

11

200

UND coPo de Vidro 280 Ml

cisPer

4,85

KellY

12

20

UND

forMa eM aluMÍnio taM
Médio

gENIAL

35,85

KellY

13

10

cJt

XÍcaras Jogo coM 6
UNIDADES

NADIR

29,00

OFICIO 2

14

50

UND

tuPPerware de
Plástico caP 2 lt

Jaguar

7,78

KellY

15

50

esPaQuete de Piscina
UND tuBos de esPuMa de
Polietileno flutuador

cadPlast

9,80

OFICIO 2

16

200

UND

Bola infláVel eM Vinil
PlasMarQues
COM 61 CM

9,37

gIgI

17

110

M

CORDA DE FIO DE SEDA
EM MTS

CASA DO
BarBante

4,63

KellY

BrinoX

594,75

sulBoX

PaneluX

109,30

sulBoX

5

LCI

VALOR TOTAL: r$ 57.849,00 (cinqüenta e sete mil, oitocentos e quarenta e
PRAZO: o prazo para entrega dos equipamentos será de até 30 (trinta)
dias corridos, conforme solicitação da secretaria Municipal de saúde 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

Valor
UNIT.
DETENTORA
REgISTRO

Jarra de Vidro coM
UND taMPa, caPacidade 1,3
LITROS.

LCI

nove reais).

MARCA

UND faQueiro coM 24 PeÇas MARTINAZZO

LCI

-

descriÇão Produto

5

18

170,00

Qtd UND

conJunto de 5 Panelas
de fundo triPlo, aÇo
inoX, caÇarola rasa
cJt 3,8 LT, CAçAROLA FUNDA
2,8 LT, CAçAROLA COM
caBo 1,5 lt, coZiVaPore
E FRIgIDEIRA COM 1,80 LT

19

5

UND

Panela de Pressão
7 lts coMPosiÇão
eM aluMÍnio
coM aPlicaÇão
ANTIADERENTE
diMensÕes
aProXiMadas 25,5 X
24cM X 39,5 cM

20

50

UND

colcHonete eM naPa
taM 95X44X3

artesPuMa

66,90

Va ottoni

UND

Bola de BorracHa n°
12 diâMetro aProX.
65 fecHaMento
MATRIZADA

PenaltY

32,88

DANIELE

21

25
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22

23

24

TORNOZELEIRA 1 KG
CADA CONTEÚDO
INTERNO COM ESFERAS
DE FERRO SELADAS
PAR
EM EMBALAGEM DE
TARRAFIT NESS
ALTA RESISTÊNCIA,
REVESTIMENTO EXTERNO
EM NYLON E PVC COM
REGULAGEM EM VELCRO

25,00

30

BAMBOLÊ COM ARO
UND REFORÇADO EM PVC COM
DIMENSÕES 60X60X1 CM

BEZAVEL

5,95

40

UNIFORME DE BANDA
CONTENDO TÚNICA EM
OXFORD 100% POLIESTER,
CALÇA, BARRETINA COM
UND
ESTRUTURA RÍGIDA EM
PVC RECOBERTA EM
OXFORD DO MESMO TOM
E DESENHO DA TÚNICA

ARTES

25

273,80

BAQUETA PARA BUMBO
PELÚCIA OU BORRACHA

LIVERPOOL

15,40

OFICIO 2

26

8

UND

BAQUETA PARA SURDO

LIVERPOOL

6,45

OFICIO 2

16

BAQUETA PARA CAIXA DE
UND
GUERRA E REPIQUE

LIVERPOOL

6,45

OFICIO 2

RAIJ

12,45

OFICIO 2

28

8

UND

TALABARTE 1 GANCHO
SPANKING PRETO

29

2

UND

TALABARTE PARA LIRA

RAIJ

57,50

OFICIO 2

30

2

UND

BAQUETA PARA LIRA

LIVERPOOL

12,45

OFICIO 2

UND

Lavadora de pressão
220 libras, pistola de
alta pressão, lança
com bico regulável,
mangueira de
3mts, aplicador de
detergente engate
rápido, garantia 12
meses

32

33

34

35

1

Enceradeira material de alumínio,
capacidade em litros,
rotação da escova 190
rpm, possui rodinhas,
UND
voltagem 110, potência
550w, comprimento
do fio 15 metros,
acompanha escova de
lavar Garantia 12 meses

ELECTROLUX

772,30

CLEAN

1.747,50

5

PHILIPS

88,70

GIGI

3

TV 32" LED, conversor
digital integrada
entrada USB HDMI
entrada vídeo
UND
componente,
resolução HD 1366/768
controle remoto,
garantia 12 meses

LG

1.374,00

CVB

1

37

4

UND

Batedeira com
velocidade variável,
potência 300w, cor
preta , voltagem 110

40

ELETROLUX

535,04

TIAGO
ALEXANDRE

5

RADIO PORTATIL CD
PLAYER COM MP3 E
ENTRADA USB, VISOR
Und
DE LCD POTÊNCIA
100 W RMS - BIVOLT GARANTIAMINIMA DE 12
MESES

MIDEA

194,80

DANIELE

41

1

Impressora
multifuncional HP
Und DESKJET 2646, Impressora
/ scanner/ copiadora/
fax colorida

HP

483,00

NOVOTNI

42

1

Impressora
multifuncional HP
UnD DESKJET 1516 impressora
/ scanner / copiadora,
colorida

HP

358,00

NOVOTNI

1

CÂMERA FILMADORA HD
160 GB FULL HD ZOOM
UnD
ÓPTICO 40XLCD 2,7;
GARANTIA MÍNIMA 12
MESES

SAMSUNG

841,00

KLEBER
ARRABAÇA

2

Notebook com placa
de Vídeo integrada
HD 1 TB 6Gb Tipo de
memória DDR3 Tela
15,6 " conexões sem
fio wi-fi, entrada e
UnD saídas internet RJ 45,
HDMI, USB 2.0 e USB 3.0
VGA Mídias compatíveis,
DVD-RW leitor de
cartão de memória SD
Webcam Microfone
interno.

ACER

3.667,00

KLEBER
ARRABAÇA

45

1

Projetor LCD
luminosidade padrão,
2700 lumens tipo
de lâmpada UHW
UnD 200W com controle
remoto, alto falante
de 5w, bivolt, USB, vídeo
composto, S-Vídeo, VGA
HDMI, Áudio R/L

SONY

2.873,00

NOVOTNI

46

3

TELA DE PROJEÇÃO
UnD RETRÁTIL, FORMATO: 4:3
(VÍDEO) 100 (2,00 X 1,52).

NARDELLI

623,00

CVB

2

Lavadora de alta
pressão com sistema
by-pass motor de
indução reservatório
de shampoo
manômetro com
glicerina carrinho
UND para transporte com
porta acessório e
rodas emborrachadas,
enrolador de
mangueira bomba em
alumínio, potência
2500w pressão máxima
2900 PSI

VONDER

1.421,90

TIAGO
ALEXANDRE

VENTISOL

183,30

DANIELE

888,70

ALESSON

43

KELLY

Telefone Sem fio
-Discagem rápida para
10 números, aviso
UND sonoro, autonomia
da bateria de 96 horas
em modo repouso,
Garantia 12 meses

36

UnD

OFICIO 2

44

CALABRIA

Antena Parabólica
com receptor,
monoponto, sistema
banda analógico,
capacidade para
60 canais, saída de
UND
vídeo RCA, canal
VHF, programação
automática, controle
remoto para todas as
funções do receptor,
garantiA 12 meses

2

240,00

ALESSON

Forno Elétrico 44
lts função assar,
gratinar e aquecer,
grade cromada
removível de 2
UND alturas, bandeja para
resíduos, vidro duplo,
isolamento total
em fibra cerâmica,
potÊncia de 1750 w
garantia De 12 meses

1

39

ARNO

LICITAMIX

UND

2

4

DANIELE

8

31

38

Liquidificador - copo
2 litros, filtro de
grande capacidade,
UND
potência 600W,5
velocidades, função
pulsar, cor preto

DANIELE

25

27

7
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776,00

ALESSON

47

48

CENTURY

587,00

OFICIO 2

ARNO

379,00

KLEBER
ARRABAÇA

49

FORNO MICROONDAS
CAPAC. 20 LITROS

Ventiladores
oscilantes 60 cm
bivolt,3 velocidades
potência 170 w
rotação 1430

10

UnD

1

FORNO MICROONDAS
31 LITROS, BRANCO,
FUNÇÕES: AQUECE,
DESCONGELA E
COZINHA ALIMENTOS,
UnD
DISPLAY: DIGITAL.
ELECTROLUX
PRATO GIRATÓRIO,
TRAVA DE SEGURANÇA,
ALIMENTAÇÃO 127 V GARANTIA MINIMA DE 12
MESES
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50

51

52

53

54

55

56

57

3

BeBedouro de coluna,
Para garrafão de
20 l. Potencia: 70 w,
COM 2 TORNEIRAS,
AgUA NATURAL
E AgUA gELADA,
gaBinete eM cHaPa
UND DE AçO, TERMOSTATO
INTERNOAUTOMATICO,
Pingadeira MoVel,
REFRIgERAçãO
eletronica, cor:
Branca, VoltageM: 127
V - garantia MiniMa de
12 MESES.
cadeira Bistro eM PVc
Branco

40

UND

1

fogão de Piso eM
inoX coM 04 Bocas,
QueiMadores coM
cHaMa duPla,
ACENDIMENTO
autoMático, VálVula
DE SEgURANçA, FORNO
coM caPacidade
MÍniMa 62 litros,
autoliMPante, coM
SISTEMA DE ILUMINAçãO,
Porta de Vidro do
forno coM duPla
UND
ProteÇão térMica,
eficiÊncia energética
classe a, BiVolt,
Peso aProXiMado
do Produto 25
Kg, diMensÕes
aProXiMadas: largura
48 cM. altura 90 cM,
Profundidade 65 cM,
COM CERTIFICAçãO DO
INMETRO, gARANTIA
MÍniMa de 01 ano.

2

5

5

ESMALTEC

MUELLER

arQuiVo de aÇo cHaPa
26, Quatro gaVetas
coM cHaVe, Pintura
UND
eM ePoXi cinZa cristal
Medidas aProX.
1,30X,70X,50 aXPXl

w3

arQuiVo de aÇo cHaPa
26, cinco gaVetas coM
cHaVe, Pintura eM
UND
ePoXi cinZa cristal
Medidas aProX.
1,30X,70X,50 aXPXl

w3

arMário de Parede 2
Portas - cor Branca
coM 1,20 coMP. eM Mdf

3

liQuidificador - coPo
2 LITROS, FILTRO DE
grande caPacidade,
UND
PotÊncia 600w, 5
Velocidades, funÇão
Pulsar, cor Preto

58

5

UND

caiXa de soM
aMPlificada coM
ALTO FALANTE 12 C/ 2
Microfone e Bateria
INTERNA

59

5

UND

Microfone de laPela,
seM fio VHf

noVotni

5

61

1

UND

62

2

UND

27,90

873,00

OFICIO 2

Va ottoni

879,00

Va ottoni

refrigerador VoltageM
110 w caPacidade
aProXiMada 405l cor
Branca

CONSUL

2.519,00

gIgI

Balcão de coZinHa c/
taMPo

ITATIAIA

549,00

OFICIO 2

M

58,50

w. A. M.

64

2

UND

laVadora de 11,5,
rPM,filtro, 16
PrograMas taMPa de
Vidro teMPerado e
disPenser indiVidual

65

1

UND

FORNO MICROONDAS 31
lt Painel analógico
Profundidade
aProXiMada 45,5 cM

1

coMPressor de ar
MultiÚso trifásico
UND PotÊncia de 60 watts
Velocidade 1750 rPM
Pressão 250 Psi

MULTILASER

757,00

gIgI

7

Microfone duPlo seM
fi; aliMentaÇão: 12 a
16 Vdc, 300 Ma (MÍniMa)
caracterÍsticas da
fonte Que acoMPanHa
o Kit: 100 a 240 Vac, 12
Vdc, 300 Ma; faiXa de
UND traBalHo eM VHf H1
(freQuÊncia liVre) 174
a 216 MHZ. Painel de
aluMÍnio traBalHado;
cHassis de cHaPa
galVaniZada resPosta
de freQuÊncia de 80 a
1500 HZ a + ou - 3 dB

sKP

400,00

OFICIO 2

10

Poltrona Presidente
coM costura, esPuMa
inJetada 75 MM,
coM BraÇo corsa,
UND
MecanisMos relaX
coM traVa, regulageM
de altura á gás, Base
Preta, rodÍZios eM Pu.

sidifleX

659,50

TIAgO
aleXandre

66

68
1.560,00

200

ONEAL

Persianas Vertical
coM sanefa reVestida
MarQue luX
e suPorte Padrão Para
Persiana Vertical (Mts)

gIgI

67

fiscHer

UND

764,00

60

caiXa de soM
aMPlificada coM alto
falante de 15" , coM
UND
Bateria interna coM
2 MICROFONES SEM FIO
fM usB

63
Bell

forno elétrico 56
litros, cor Preto
e inoX, de eMButir,
coM Ventilador
ENTERNO, CONTROLE
DO TIMER ELETRôNICO
COM RELógIO
DIgITAL,DESLIgAMENTO
autoMático, sisteMa
DE RESFRIAMENTO
da Parte eXterna,
laMPada Para
UND
ILUMINAçãO INTERNA
DA CAMERA DE
aQueciMento, Porta
coM 3 Vidros, PuXador
eM aluMinio, 5 nÍVeis
de PosiÇão Para
grelHa e BandeJa.
funÇÕes: assa, grelHa,
DESCONgELA, gRATINA,
esQuenta, doura.
Possui 10 teMPeraturas.
gRILL, TIMMER,

1

8
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eletroluX

1.568,00

Va ottoni

MIDEA

733,00

ALESSON

VALOR TOTAL: r$ 115.774,23 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e
quatro reais e vinte e três centavos).
PRAZO: o prazo para entrega dos materiais será de até 20 (vinte) dias
ao recebimento pelo detentor da ata de registro de PreÇos, de cada pedido de
fornecimento representado pela correspondente nota de eMPenHo, no endereço e
horário determinado pela secretaria solicitante.

542,00

UNILOg

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, 14 de agosto de 2015.

650,00

UNILOg

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal
Vegel

489,90

KleBer
arraBaÇa

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ARNO

239,00

OFICIO 2

PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/15
OBJETO: PrestaÇão de serViÇos técnicos de sonoriZaÇão
e iluMinaÇão de festas Para as festiVidades do 16º dia de castro –
recursos: liVres.

ONEAL

700,50

Va ottoni

sKP

278,00

OFICIO 2

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

cnPJ nº

Valor

adM ProduÇÕes e eVentos ltda
iteM: 001.

11.251.679/0001-08

32.900,00

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO
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Valor total

32.900,00

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

castro, 18 de agosto de 2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/15
OBJETO: aQuisiÇão de Materiais e eQuiPaMentos diVersos –
secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social .

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2015

KellY a d s Minioli coM. de Produtos – Me
21.782.356/0001-02 8.130,45
itens: 01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,14,17,32.

ProPonente

PREGÃO PRESENCIAL 139/15

ALESSON E F SANTOS E CIA LTDA – ME
itens: 09,31,33,49,65.

DATA DO CONTRATO: 18 de agosto de 2015.

cnPJ nº

TOTAL

07.213.924/0001-15 4.461,75

oficio 2 PaPelaria ltda
04.026.757/0001-05 9.722,50
itens: 13,15,25,26,27,28,29,30,36,38,52,59,62,67.

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: a empresa: a.d.M ProduÇÕes e eVentos ltda
Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 11.251.679/0001-08, com
endereço na av. carlópolis, nº 253 Vl são carlos – Pr. ceP 86.800-330 cidade apucarana
- Pr, neste ato representada pelo seu representante legal sr. nilton cezar nacário,
empresário, portador da ci/rg nº 57614676/sesP-Pr e no cPf/Mf nº 783.591.209-00,
residente e domiciliado no mesmo endereço – apucarana -Pr.
OBJETO: PrestaÇão de serViÇos técnicos de sonoriZaÇão
e iluMinaÇão de festas Para as festiVidades do 16º dia de castro –
recursos liVres – sMict.
VALOR: Pela prestação dos serviços o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais),
condições esta da 1ª colocada.
EXECUÇÃO: os serviços deverão ser executados durante todo o evento que
terá início no dia 04 de setembro de 2015.
VIGÊNCIA: – a vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar
da data da assinatura do mesmo.

gigi distriBuidora eireli – Me
itens: 16,34,51,61,66.

20.494.992/0001-68 6.709,50

sulBoX coMercial ltda
itens: 18,19.

07.051.750/0001-31 3.520,25

Va ottoni eQuiPaMentos – Me
itens: 20,53,58,60,64.

18.770.897/0001-06 17.498,50

daniele Mello de caMargo & Bueno
LTDA-ME
itens: 21,22,23,40,48.

17.525.457/0001-12 4.432,50

licitaMiX Mat. de escritório ltda – Me
itens: 24.

12.903.455/0001-04 10.952,00

cVB constansKi & cia ltda-Me
itens: 35,46.

17.394.513/0001-27 5.991,00

KleBer arraBaÇa BarBosa – Me
itens: 37,43,44,56.

11.507.711/0001-73 10.180,90

tiago aleXandre BoegersHausen-Me
itens: 39,47,68.

17.756.586/0001-88 10.508,88

noVotni & frigo ltda – Me
itens: 41,42,45,50.

12.727.278/0001-44 6.006,00

UNILOg COMERCIAL LTDA – ME
itens: 54,55.

03.408.450/0001-06 5.960,00

w.a.M. licitaÇÕes ltda – Me
iteM: 63

20.973.477/0001-60 11.700,00
Valor total

115.774,23

castro, 14 de agosto de 2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

NILTON CEZAR NACARIO
A.D.M PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CONTRATADO

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
em tempo, retificamos o edital na modalidade de Pregão Presencial n°
145/2015

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/15
OBJETO: aQuisiÇão de Materiais Que serão utiliZados
no laBoratório MuniciPal – recursos: 496 atenÇão Média e alta
coMPleXidade aMBulatorial.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente
lci Produtos diagnósticos ltda-ePP
itens: 01,02,03,04,05,06,07.

cnPJ nº

Valor

07.293.786/0001-21 57.849,00
Valor total

castro, 13 de agosto de 2015

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

57.849,00

onde consta no item 6.3.1 do edital:
QualificaÇão técnica:
n) – certidão de registro de Pessoa Jurídica no crea
o) – certidão de registro do engenheiro responsável no crea;
p) – Comprovante de vínculo do responsável técnico com a empresa
proponente, podendo ser feito através da apresentação de cópia da carteira de trabalho,
cópia do contrato de prestação de serviços ou da apresentação do contrato social (no caso
de proprietário);
q) – apresentar certificado de treinamento de trabalhos em altura em
nome da licitante, atendendo a nr 35 do Ministério do trabalho, contendo os nomes dos
funcionários que realizaram o curso, e a respectiva varga horária.
r) – CAT – Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, em nome do
responsável técnico, referente a desempenho da atividade pertinente e compatível com o
objeto da licitação, por execução de obra em características semelhantes.
considere-se:
QualificaÇão técnica:
n) – certidão de registro de Pessoa Jurídica no crea (soMente Para as
eMPresas Que cotareM o iteM 02);
o) – certidão de registro do engenheiro responsável no crea (soMente
Para as eMPresas Que cotareM o iteM 02);
p) – Comprovante de vínculo do responsável técnico com a empresa
proponente, podendo ser feito através da apresentação de cópia da carteira de trabalho,
cópia do contrato de prestação de serviços ou da apresentação do contrato social
(soMente Para as eMPresas Que cotareM o iteM 02);
q) – ficam eliminadas as exigências;
r) – CAT – Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, em nome do
responsável técnico, referente a desempenho da atividade pertinente e compatível com o
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objeto da licitação, por execução de obra em características semelhantes (SOMENTE PARA
AS EMPRESAS QUE COTAREM O ITEM 02);
Onde consta no item 6.3.2 do edital:
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
q) – Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA;
r) – Certidão de Registro do Engenheiro Responsável no CREA;
s) – Comprovante de vínculo do responsável técnico com a empresa
proponente, podendo ser feito através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho,
cópia do contrato de prestação de serviços ou da apresentação do contrato social (no caso
de proprietário);
t) – Apresentar Certificado de Treinamento de Trabalhos em Altura em
nome da licitante, atendendo a NR 35 do Ministério do Trabalho, contendo os nomes dos
funcionários que realizaram o curso, e a respectiva varga horária.
u) – CAT – Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, em nome do
responsável técnico, referente a desempenho da atividade pertinente e compatível com o
objeto da licitação, por execução de obra em características semelhantes.
	Considere-se:
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
q) – Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA (SOMENTE PARA AS
EMPRESAS QUE COTAREM O ITEM 02);
r) – Certidão de Registro do Engenheiro Responsável no CREA (SOMENTE
PARA AS EMPRESAS QUE COTAREM O ITEM 02);
s) – Comprovante de vínculo do responsável técnico com a empresa
proponente, podendo ser feito através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho,
cópia do contrato de prestação de serviços ou da apresentação do contrato social
(SOMENTE PARA AS EMPRESAS QUE COTAREM O ITEM 02);
t) – Ficam eliminadas as exigências;
u) – CAT – Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, em nome do
responsável técnico, referente a desempenho da atividade pertinente e compatível com o
objeto da licitação, por execução de obra em características semelhantes (SOMENTE PARA
AS EMPRESAS QUE COTAREM O ITEM 02).
	Ficam mantidas as demais condições do Edital, inclusive quanto às datas e aos
horários, tendo em vista que as alterações acima não interferem na formulação da proposta
de preços, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93.
	Castro, 20 de agosto de 2015.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
	Em tempo, retificamos o Edital na modalidade de Pregão Presencial n°
147/2015
	Onde consta no item 6.3.1 do edital:
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
n) - Autorização para funcionamento bem como a revisão anual da autorização,
nos termos de Lei Federal nº 7.102/83 e alterações posteriores, regulamentada pelo
Decreto nº 89.056/83 e alterações posteriores e da Portaria nº 992 de 25/10/95, com
alterações da Portaria nº 227, de 13/04/95, ambas do Diretor do Departamento de Polícia
Federal;
o) - Comprovante de formação de no mínimo 10 (dez) seguranças no Curso
de Segurança de Grandes Eventos: Prevenção a Combate a Incêndios e Primeiros Socorros
e comprovar que integrarão a equipe de trabalho
	Considere-se:
	Ficam eliminadas as exigências acima citadas.
	Onde consta no item 6.3.2 do edital:
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
q) - Autorização para funcionamento bem como a revisão anual da autorização,
nos termos de Lei Federal nº 7.102/83 e alterações posteriores, regulamentada pelo
Decreto nº 89.056/83 e alterações posteriores e da Portaria nº 992 de 25/10/95, com
alterações da Portaria nº 227, de 13/04/95, ambas do Diretor do Departamento de Polícia
Federal;
r) - Comprovante de formação de no mínimo 10 (dez) seguranças no Curso de
Segurança de Grandes Eventos: Prevenção a Combate a Incêndios e Primeiros Socorros e
comprovar que integrarão a equipe de trabalho
	Considere-se:
	Ficam eliminadas as exigências constantes nos itens acima.
	Ficam mantidas as demais condições do Edital, inclusive quanto às datas e aos
horários, tendo em vista que as alterações acima não interferem na formulação da proposta
de preços, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93.
	Castro, 20 de agosto de 2015.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
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