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DECRETOS

DECRETO Nº 053/2015
DECRETO N° 051/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando os decretos Municipais números 20, 21, 26, 27 e 30 do
corrente ano de 2015, que declararam de utilidade pública para fins de desapropriação
bens móveis do instituto daXa, bem como o contido na lei Municipal 3042/2015, que
autorizou a quitação de débitos, mediante a desapropriação dos bens referidos nos já
citados decretos Municipais resolve:
art. 1°. deterMinar ao departamento de Patrimônio que tome as
providências para a incorporação dos bens móveis descritos nos decretos números 20,
21, 26, 27 e 30 de 2015, considerando a concordância do expropriado na desapropriação
amigável, conforme ofício 22010926/15 juntado no Processo administrativo nº 19623/2014.
art. 2º. deterMinar ao departamento de tributação que promova
a extinção dos débitos do instituto daXa lançados em dívida ativa, em virtude da
desapropriação amigável referida no artigo 1º deste decreto.
art. 3º. revoGar o artigo 5º do decreto Municipal nº 641/2014, que
declarou a inidoneidade do instituto daXa, em razão da quitação do débito existente pelo
descumprimento do contrato de concessão nº 158/2013.
Parágrafo Único: a presente revogação não implica em revisão da penalidade
de impedimento de contratar com o Município de castro, prevista no art. 4º do decreto
Municipal nº 641/2014, a qual permanece inalterada.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ,
considerando o disposto pela lei 2287/2011, em especial em seu art. 23 e seguintes,
considerando as eleições realizadas para a função das unidades municipais de
ensino, conforme disposto pelo art. 31 da lei 2287/2011, resolve,
art. 1º – noMear para o exercício da função de direÇÃo da unidade de
ensino cMei desPertar Para o Mundo, para o período de 02 de fevereiro de 2015 a
31 de dezembro de 2015, a professora sandra Mara rodriGues, portadora da ci/rG
nº 3.500.594-3, e do cPf/Mf nº 633.626.199-91, estando por este decreto formalmente
investido nos deveres e prerrogativas de seu cargo.
art. 2º – nos termos do art. 24 da lei 2287/2011, concede-lhe gratificação
de função de 35% (trinta e cinco por cento), sobre seus vencimentos.
art. 3º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 02 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 4º. este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado
expressamente o decreto nº 36/2015, permanecendo inalteradas as demais disposições do
decreto Municipal nº 641/2014.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de janeiro de 2015.

DECRETO Nº 054/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2012, classificação
16° lugar, no cargo de agente administrativo, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:

DECRETO Nº 052/2015

art. 1º - noMear daniele cristine Martins, portadora do cPf/Mf nº
027.660.769-48 e ci/rG nº 7.235.120-7, para o cargo de agente administrativo, com carga
horária de quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de saúde.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ,
considerando o disposto pela lei 2287/2011, em especial em seu art. 23 e seguintes,
considerando as eleições realizadas para a função das unidades municipais de
ensino, conforme disposto pelo art. 31 da lei 2287/2011, resolve,
art. 1º – noMear para o exercício da função de direÇÃo da unidade
de ensino cMei Profª MarlY roliM, para o período de 02 de fevereiro de 2015 a
31 de dezembro de 2015, a professora Joseli de Brito ianK, portadora da ci/rG nº
4.488.691-0, e do cPf/Mf nº 911.900.969-00, estando por este decreto formalmente
investido nos deveres e prerrogativas de seu cargo.

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 02 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2º – nos termos do art. 24 da lei 2287/2011, concede-lhe gratificação
de função de 35% (trinta e cinco por cento), sobre seus vencimentos.
art. 3º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 02 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 055/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 01/2013, classificação
75° lugar, no cargo de Professor – Zona urbana, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:
art. 1º - noMear Patricia ferraZ saeKi, portadora do cPf/Mf n°
045.767.109-23 e ci/rG n° 7.926.155-6, para o cargo de Professor P3-000, com carga
horária de vinte horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de educação.
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art. 2º - este decreto 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, revogadas as
disposições em contrário.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 02 de fevereiro de 2015.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 02 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 079/2015
DECRETO Nº 056/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2011, classificação
67° lugar, no cargo de auxiliar de serviços, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:
art. 1º - noMear silMara Pereira da cruZ, portadora do cPf/Mf nº
018.663.21935 e ci/rG nº 7.217.442-9, para o cargo de auxiliar de serviços, com carga
horária de quarenta horas semanais, lotando-o na secretaria Municipal de saúde.
art. 2º - este decreto 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 à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de outubro de 2014, como
a seguir se descreve:
CLASSE G3 001
sonia salete BraGa 31224-0
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 02 de fevereiro de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 02 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 080/2015

Portarias

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as disposições da lei complementar n° 13/2007, e ainda o
disposto no decreto nº 989/2010, resolve:
art. 1° HoMoloGar o resultado final do estágio Probatório, conforme
conclusão obtida no processo dos servidores abaixo relacionados:

PORTARIA Nº 077/2015
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 ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de outubro de 2014, como
a seguir se descreve:
CLASSE G3 001
luciano fidelis Pereira

31160-0

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

Jordana rafaelle regulski de Matos 738034-0 19/12/2011 a 18/12/2014 aPto
Julio cezar Zonatto da silva

487716-0 19/09/2011 a 18/09/2014 aPto

Marilda alves

722316-0 19/12/2011 a 18/12/2014 aPto

Paulo iank neto

21792-3 02/12/2011 a 01/12/2014 aPto

tatiana laroca Moroz

336882-0 05/12/2011 a 04/12/2014 aPto

Zilda de lourdes lopes de oliveira 30627-1 19/12/2011 a 18/12/2014 aPto

art. 2º declarar estÁveis, por aprovação no estágio Probatório, os
servidores referidos no artigo 1º desta Portaria.
art. 3° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 02 de fevereiro de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 02 de fevereiro de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 078/2015

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

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 outubro de 2014, como
a seguir se descreve:
CLASSE G3 001
valdeMar da luZ Medeira

31232-0

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/15
oBJeto: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para
forneciMento de coffee BreaK - secretaria MuniciPal de educaÇÃo.
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castro, estado do Paraná.

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

cnPJ nº

TOTAL

nelson Kirian refeiÇÕes
iteM: 001

07.282.192/0001-09

49.500,00

VALOR TOTAL

49.500,00

castro, 30 de janeiro de 2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

castro, 30 de janeiro de 2015
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 035/14
REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

oBJeto: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada eM
elaBoraÇÃo de Plano decenal dos direitos HuManos de crianÇas e
adolescentes – secretaria MuniciPal da faMÍlia e do desenvolviMento
SOCIAL,
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 001/2015
nelson Kirian refeiÇÕes - 07.282.192/0001-09

iteM QTDE und esPecificaÇÃo dos serviÇos

01

VALOR
unit.
DETENTORA
REGISTRO

coffee BreaK tiPo 3 - 2 tiPos de BeBidas
Quentes 400 Ml (cafÉ, leite Quente,
cHocolate, cHÁs variados eM sacHÊ (coM
Garrafa tÉrMica coM ÁGua Quente) MÍniMo
6 tiPos); 1 tiPo de BeBida Gelada 400 Ml (suco
saBor a escolHer, refriGerante, cHocolate
Gelado, ÁGua Mineral); 3 tiPos de salGados
7 unidades, MÍniMo de 25 G cada (sanduÍcHe
Misto frio, sanduÍcHe de Peito de Peru no
PÃo de centeio, sanduÍcHe de salaMinHo no
BriocHe, Mini cacHorro Quente, Mini PÃo de
QueiJo, Mini folHado de QueiJo e Presunto,
Mini folHado d e franGo, Mini folHado de
QueiJo, Mini folHado de PalMito, trouXinHa
de franGo, trouXinHa de carne MoÍda, Mini
risoles de QueiJo e Presunto, Mini risoles de
carne MoÍda, Mini risoles de PalMito, Mini
coXinHa de franGo, Mini QuiBe frito, Mini
Pastel assado de franGo, Mini Pastel assado
de QueiJo e Presunto, Pastel frito de carne
MoÍda, Pastel frito de PalMito, BolinHa
de QueiJo, olHo de PerdiZ, Mini PiZZa de
QueiJo e Presunto, Mini PiZZa de Mussarela,
Mini PiZZa de calaBresa, BarQuete, Mini
X); 1 tiPo de doce 2 unidades, MÍniMo 25
G (folHado de cHocolate, BoMBoM de
MoranGo, Mini sonHo de GoiaBada, Mini
3.000 und
sonHo de doce de leite, Mini sonHo de
16,20
creMe, BoMBoM de uva, caJuZinHo, BeM
casado, BriGadeiro, BeiJinHo, carolina
de cHocolate, cuPcaKe de cHocolate,
cuPcaKe de BaunilHa, esPelHado, tortinHas
de liMÃo, tortinHas de avelÃ, tortinHas de
reQuiJÃo, tortinHas de coco) 1 tiPo de Bolo
1 PedaÇo ou unidade, MÍniMo de 60 G (Bolo
de cHocolate, Bolo de coco, Bolo de fuBÁ,
Bolo de liMÃo, Bolo forMiGueiro, Bolo de
MoranGo, Bolo de frutas), GuardanaPo
de PaPel (5 unidades), sacHe de aÇÚcar (2
unidades), sacHe de adoÇante (2 unidades),
MeXedores Para cHÁ ou cafÉ (2 unidades),
coPo de vidro, 300 a 500 Ml (2 unidades),
XÍcara, 200 a 350 Ml (2 unidades), Pires (2
unidades), colHer de cHÁ /cafÉ (2 unidades),
Prato de soBreMesa (2 unidades), Garfo de
soBreMesa (2 unidades), faca de soBreMesa (2
unidades), colHer de soBreMesa (2 unidades)
coPos descartÁveis Para cHÁ ou cafÉ 50 Ml (2
unidades), coPos descartÁveis Para sucos e
refriGerantes 200 Ml (3 unidades), BandeJa de
inoX (uMa a cada 50 unidades), 3 toalHas de
Mesa eM Pano Branca (Medidas aProXiMadas
1,28 X 2,20 M).

ProPonente

cnPJ nº

roMPenuve consult. socioaMBiental
LTDA
07.989.930/0001-69
lote: 001
VALOR TOTAL

TOTAL
49.996,26
49.996,26

castro, 30 janeiro de 2015

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2015
TOMADA DE PREÇOS 035/14
DATA DO CONTRATO: 30 de janeiro 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.

NELSON
Kirian

VALOR : r$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)
PRAZO: os serviços deverão ser prestados conforme as condições
estipuladas no item 8 do edital, nos locais determinados pela secretaria Municipal
de educação 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

CONTRATADO: roMPenuve consultoria socioaMBiental
ltda, pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 07.989.930/0001-69,
com endereço à rua Geraldo nogueira cobra, 251 – Previdência, ceP: 05531-050 – são
Paulo-sP, neste ato representada pelo seu sócio diretor Marco José domenici Maida,
portador da rG 17.474.946 ssP/sP e do cPf 131.332.668-29, residente e domiciliado à
rua Padre Bartolomeu tadei, 398 Bairro alto – ceP: 13311-020 – itú – são Paulo sP.
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada eM
elaBoraÇÃo de Plano decenal dos direitos HuManos de crianÇas e
adolescentes – secretaria MuniciPal da faMÍlia e do desenvolviMento
SOCIAL,
VALOR: Pela execução dos serviços, a contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 49.996,26(quarenta e nove mil, novecentos e noventa
e seis reais e vinte e seis centavos), condições estas do 1º colocado, conforme art. nº 64
parágrafo 2º.
EXECUÇÃO: o prazo de execução e entrega dos serviços será de 60
(sessenta) dias a partir da emissão da ordem se serviços.
VIGÊNCIA: o prazo de vigência deste contrato será de 90 (noventa) dias a
partir de sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
MARCO JOSÉ DOMENICI MAIDA
ROMPENUVE CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA
CONTRATADA

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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consolidaÇÃo dos editais

edital nº. 006/2015 - sMfa
01

13/01/2015 fns/nucleos de aPoio a saÚde da faMÍlia – nasf

02

13/01/2015 fns/saÚde da faMÍlia – sf

03

13/01/2015 fns/saÚde Bucal – sB

40.920,00

04

fns – ProGraMa de MelHoria do acesso e da
13/01/2015
Qualidade – PMaQ (raB-PMaQ-sM)

75.700,00

o Prefeito Municipal de castro, no uso de suas atribuições, de conformidade
ao que determina a lei federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, artigo 2º faz saber a
todos quantos virem e haja de pertencer o conhecimento deste edital que a Prefeitura
Municipal de castro obteve, de entidade da administração federal, durante o mês de
Janeiro de 2015 de acordo com os editais números: 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015,
05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015
publicados no Mural do Paço Municipal a liberação dos seguintes recursos:

fns – serviÇos de atendiMento Movel Às urGÊncias
saMu 192 (rau-saMu) – MuniciPal

16/01/2015 Mc/-PaviMentaÇÃo vila araPonGas - contrato
de rePasse n. 257133-29/2008

1.996,41

02

16/01/2015 Mc/Pav ctr 278400-07/2008- aGua suJa/JardiM dos
Bancarios e vila rio Branco

456.405,83

edital nº. 008/2015 - sMfa

02

02/01/2015 fns – Piso fiXo de viGilÂncia eM saÚde(Pfvs)

02/01/2015 fns – Piso fiXo de viGilÂncia sanitÁria – Parte anvisa 685,58

04

02/01/2015 fns – Piso fiXo de viGilÂncia sanitÁria – Parte anvisa 685,58

496,63

edital nº. 002/2015 - sMfa
05/01/2015 fnde/Pnate – transPorte escolar - infantil

1.021,43

02

05/01/2015 fnde/Pnate – transPorte escolar - MÉdio

10.086,96

03

05/01/2015 fnde/Pnate – transPorte escolar – fundaMental

46.235,58

19/01/2015

fns/incentivos Pontuais Para aÇÕes de
serviÇos de viGilÂncia eM saÚde – iPvs

20.267,84

edital nº. 009/2015 - sMfa

625,00

03

01

01

01

edital nº. 001/2015 - sMfa
02/01/2015

40.000,00
105.995,00

edital nº. 007/2015 - sMfa

CONSOLIDAÇÃO DOS EDITAIS Nº 01/2015 - SMFA

01
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01

20/01/2015 fnde/Qse – salario educaÇÃo

182.876,48

edital nº. 010/2015 - sMfa
01

22/01/2015 fns - teto MuniciPal liMite uPa – Po 00098585

02

fns – teto MuniciPal rede saÚde Mental
22/01/2015
(rsMe)

03

fns – teto MuniciPal rede Brasil seM MisÉria
22/01/2015
(Bsor-sM)

300.000,00
28.305,00
9.604,37

edital nº. 011/2015 - sMfa

04

05/01/2015 fnde/ProGraMa Merenda escolar - eJa

05

05/01/2015 fnde/ProGraMa Merenda escolar – crecHe

16.320,00

06

05/01/2015 fnde/ProGraMa Merenda escolar – Pre - escola

18.900,00

07

fnde/ProGraMa nacional de aliMentaÇÃo
05/01/2015
escolar – Mais educaÇÃo - fundaMental

4.596,00

08

05/01/2015 fnde/ProGraMa Merenda escolar – aee

1.330,00

09

05/01/2015 fnde/Qse – salario educaÇÃo

10

05/01/2015 fnas/ fMasPfMc

2.200,00

11

05/01/2015 fnas/ fMasPfMc

2.200,00

12

05/01/2015 fnas/ fMasPaci-asilo

3.400,00

13

05/01/2015

fns/inc. Para iMPlant. e Manut. aÇÕes serv. PuBlic.
estrat.de viG.(Pvvs)

14

05/01/2015

fns/inc. as aÇÕes de viG. Prev e cont das dst/aids e
HePatite virais(Pvvs)

15

05/01/2015 fns –Piso fiXo de viGilÂncia eM saÚde(Pfvs)

13.578,26

16

fns/inc. Para iMPlant. e Manut. aÇÕes serv. PuBlic.
05/01/2015
estrat.de viG.(Pvvs)

10.000,00

06

30/01/2015 fns/saÚde Bucal – sB

17

05/01/2015 fns –Piso fiXo de viGilÂncia eM saÚde(Pfvs)

14.074,89

07

30/01/2015

fns/inc. as aÇÕes de viG. Prev e cont das dst/
aids e HePatite virais(Pvvs)

6.250,00

18

05/01/2015

08

30/01/2015

05/01/2015 fns/Piso fiXo de viGilÂncia sanitÁria Parte - fns

fns – teto MuniciPal rede Brasil seM MisÉria
(Bsor-sM)

7.204,36

19
20

05/01/2015

09

30/01/2015

fns – teto MuniciPal rede Brasil seM MisÉria
(Bsor-sM)

7.204,36

10

fns – teto MuniciPal rede Brasil seM MisÉria
30/01/2015
(Bsor-sM)

7.204,36

fns/inc. Para iMPlant. e Manut. aÇÕes serv. PuBlic.
estrat.de viG.(Pvvs)

648,00

10.000,00
6.250,00

10.000,00

fns – ceo – centro de esPecialidades
odontolÓGicas – MuniciPal

13.200,00

22

05/01/2015 ProGraMa Merenda escolar – fundaMental

01

42.312,00

edital nº. 003/2015 - sMfa
01

06/01/2015 fnas/fMasscfv

02

06/01/2015 fnas/ fMasPtMc-aPae

28.000,00

03

06/01/2015 fnas/ fMasPBfi

24.000,00

04

06/01/2015 fnas/ fMasPBfi

24.000,00

05

06/01/2015 fnas/fMasiGdBf

17.147,50

1.332,39

fns – teto MuniciPal da MÉdia e alta
coMPleXidade aMBulatorial e HosPitalar

26/01/2015 fns – PaB fiXo

01

30/01/2015 fnas/fMasiGd-suas

02

30/01/2015 fnas/ fMasPfMc

03

30/01/2015 fns/aGentes coMunitÁrios de saÚde – acs

01

07/01/2015

fns - teto MuniciPal liMite uPa – Po 00098585

07/01/2015

fns – teto MuniciPal da MÉdia e alta
coMPleXidade aMBulatorial e HosPitalar

90.480,00
1.538,16

03

07/01/2015

fns – teto MuniciPal rede saÚde Mental (rsMe)

8.536,79

04

07/01/2015

fns – teto MuniciPal rede Brasil seM MisÉria
(Bsor-sM)

2.896,68

edital nº. 005/2015 - sMfa
01 12/01/2015 fns/aGentes coMunitÁ rios de saÚde – acs

116.610,00

146.494,83

04

30/01/2015 fns/nucleos de aPoio a saÚde da faMÍlia – nasf

05

30/01/2015 fns/saÚde da faMÍlia – sf

3.672,15
8.000,00
116.610,00
40.000,00
105.995,00
40.920,00

de forma especial fica consignado ciência/conhecimento, da obtenção dos
benefícios supracitados, especialmente os Partidos e ou agremiações Políticas, os sindicatos
de trabalhadores e as entidades empresariais, estas congregadas pelo cdl – câmara de
dirigentes lojistas de castro e a câmara Municipal de castro.
e, para que não seja alegado desconhecimento, todos os dados descritos estão
disponíveis no prédio do Paço Municipal, setor de contabilidade, para conferência
castro, 30 de Janeiro de 2015.

edital nº. 004/2015 - sMfa

02

5.100,00

edital nº. 013/2015 - sMfa

2.818,72
12.500,00

05/01/2015

23/01/2015

edital nº. 012/2015 - sMfa

171.243,53

fns – serviÇos de atendiMento Movel Às
urGÊncias- saMu 192 (Mac) –MuniciPal
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PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 18/2015
	O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições,
	RESOLVE:	CONCEDER ao servidor PAULO RICARDO MARTINS, matrícula 38-1,
Gratificação de Função de 20%, ante o disposto no Anexo II da Resolução nº. 02/2013, com
efeitos a partir de 20 de janeiro de 2015.
Gabinete da Presidência, em 30 de janeiro de 2.015.

Gerson Sutil
Presidente

PORTARIA N° 19/2015
	O Presidente da Câmara Municipal de Castro, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais;
	R E S O L V E:	Nomear FRANCISCO MICHALSKI, portador do CIRG sob n° 799.755 e CPF:
sob n° 135.416.999-68, para o Cargo de Assessor Parlamentar, CC 4, a partir de 02 de
fevereiro de 2015.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 02 de fevereiro de 2015.

Gerson Sutil
Presidente

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS.
	Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento
licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto para o proponente:
PROPONENTE

CNPJ Nº

KLMORAIS IMPRESSÕES LTDA - ME

06.339.216/0001-62

VALOR TOTAL R$

VALOR MENSAL R$
1.450,00
17.400,00

	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001.01.031.0001-2002
33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
	Castro, 30 de Janeiro de 2015.

GERSON SUTIL
Presidente
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