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EDITAIS

DECRETOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 78/2015

DECRETO Nº 059/2015

o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga de reposição existente na secretaria Municipal
de educação do município, observado o disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso iV, da
lei responsabilidade fiscal,
conVoca
NOME

CARGO

Elaine Cristina da Silva

Professor – Zona urbana

CLASSIFICAÇÃO
109ª

Gisele Goltz Sais de Farias

Professor – Zona urbana

110ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 01/2013 – a
comparecer até o dia 24 de março 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.
departamento de recursos Humanos, 09 de março de 2015.

suMula:
adicional
Valor de
reais).

r$

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$ 30.000,00 (trinta 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) – eXercÍcio corrente
r$
30.000,00
total da suPleMentaçÃo

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 79/2015
o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga de reposição existente na secretaria Municipal
de Gestão Pública do município, observado o disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso
iV, da lei responsabilidade fiscal,

aBre
crÉdito
suPleMentar
no
30.000,00 (trinta Mil

r$

30.000,00

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
19.003 – 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) – eXercÍcio corrente
r$
30.000,00
total

da reduçÃo

r$

30.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaçÃo, reVoGadas as disPosiçÕes eM contrÁrio.

CONVOCA
NOME

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

Zeila da silva de freitas

auxiliar de serviços

95ª

regiane Mendes ribeiro

auxiliar de serviços

96ª

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 10 de Março
de 2015.

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2011 – a
comparecer até o dia 24 de março 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.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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.

DECRETO Nº 060/2015
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 2.480,00
(dois Mil, Quatrocentos e oitenta
reais).

departamento de recursos Humanos, 09 de março de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68

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:
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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$ 2.480,00 (dois Mil, Quatrocentos e oitenta
reais), Para reforço na seGuinte dotaçÃo orçaMentÁria:
10– secretaria MuniciPal de educaçÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaçÃo
12.122.0002.2061 – ManutençÃo e desenVolViMento das atiVidades da
GestÃo da educaçÃo
3.3.90.39.00.00 – outros serViços de terceiros – Pessoa Juridica
00104 – deMais iMPostos Vinc. educaçÃo – eXercÍcios anteriores
r$
2.480,00
total da suPleMentaçÃo

r$

2.480,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado
o suPeraVit financeiro - recursos Vinculados do eXercÍcio de
2014, relatiVo aos deMais iMPostos Vinculados a educaçÃo(25%).
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaçÃo, reVoGadas as disPosiçÕes eM contrÁrio.

local do objeto

objeto

Estrada do
caxambú, bairro
Santo Antônio

Pavimentação em cBuQ

Quantidade e unidade Prazo de execução
de Medida
(dias)
14.880,00m²

210

a Pasta técnica, com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinado no endereço acima indicado a partir do dia 11 de
março de 2015, no horário comercial e será fornecida mediante a apresentação de recibo
de pagamento no valor de r$40,00(quarenta reais).
no caso de empresa com sede fora do Município de castro, a Pasta técnica
poderá ser adquirida através do correio, mediante o depósito do valor supracitado à
conta n° 73003-3, agência 0485-5 do Banco do Brasil, castro – Paraná – Brasil. Quando
da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o comprovante de depósito efetuado.
informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à
comissão de licitação no endereço acima mencionado – telefone (42)3906 2059 – fax
(42)3906 2055 – e-mail: licitação.castro@gmail.com
castro, 09 de março de 2015.

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 10 de Março
de 2015.
LINCOLN CESAR SCHMITKE
PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2015

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaçÃo

OBJETO: contrataçÃo de eMPresa esPecialiZada Para
PrestaçÃo de serViços de HosPedaGeM eM PensÃo Para Pacientes Que
realiZaM trataMento de saÚde nas cidades de curitiBa e caMPo larGo
– recursos: saÚde rec. Vinc. (ec29/00-15%) – secretaria MuniciPal de
saÚde.
EMISSÃO: 09/03/2015

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 013/2015

ABERTURA: 25/03/2015

coMÉrcio de Gases industriais tHoMaZ & oliVeira ltda - cnPJ:
05.601.552/0001-79

HORÁRIO: 09:00 Horas

ITEM

01

Qtde und

1.500

und

esPecificaçÃo dos
MARCA
Produtos
CARGA DE
oXiGÊnio c/ 10 M³

LINDE

Valor
unit.
REGISTRO

DETENTORA

r$ 72,00

coM. de Gases
ind. tHoMaZ &
oliVeira ltda.

VALOR TOTAL: r$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).
PRAZO: o prazo para entrega dos materiais será conforme o estipulado no
item 8 do edital 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.

VALOR MÁXIMO: r$ 87.400,00 (oitenta e sete mil e quatrocentos reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados no setor de licitação e cadastro, sito à Praça
Pedro Kaled, n° 22 – centro, no site http://castro.pr.gov.br:8080/atendenet/ e e-mail:
licitacao.castro@gmail.com.
castro, 09 de março de 2015.

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, 05 de março de 2015.

MÁRIO FRANCISCO MIRANDA
Pregoeiro
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 09 DE
MARÇO DE 2015 ATÉ 25 DE MARÇO DE 2015.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

ATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°001/2015-

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015

o Município de castro – Pr, torna público que fará realizar, às 14:00 horas
do dia 14 de abril do ano de 2015, na Praça Pedro Kaled, n° 22 em castro, Paraná, Brasil,
concorrÊncia para eXecuçÃo de PaViMentaçÃo asfÁltica eM cBuQ, sob
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajustes,
da(s) seguinte(s) obra(s):

OBJETO: contrataçÃo de eMPresa esPecialiZada Para
forneciMento de carGas de oXiGÊnio Medicinal Que serÃo utiliZados
na unidade de Pronto atendiMento (uPa 24 Horas), HosPital anna
fiorillo MenariM, unidades de saÚde, saMu e Pacientes Que realiZaM
trataMento de oXiGenioteraPia – recursos: saÚde rec. Vinc. (ec29/00-
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15%) – secretaria MuniciPal de saÚde.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
castro, 05 de março de 2015.

TOMADA DE PREÇO Nº 002/15
EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2015
DATA DO CONTRATO: 05 DE MARÇO 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.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2015
OBJETO: contrataçÃo de eMPresa esPecialiZada Para
forneciMento e iMPlantaçÃo de sisteMa seMafÓrico conforMe as
norMas do conselHo nacional de trÂnsito (contran) - recursos:
GerenciaMento do trÂnsito – secretaria MuniciPal de seGurança
PÚBlica.
EMISSÃO: 06/03/2015
ABERTURA: 24/03/2015
HORÁRIO: 14:00 Horas
VALOR MÁXIMO: r$ 780.902,35 (setecentos e oitenta mil, novecentos e
dois reais e trinta e cinco centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados no setor de licitação e cadastro, sito à Praça
Pedro Kaled, n° 22 – centro, no site http://castro.pr.gov.br:8080/atendenet/ e e-mail:
licitacao.castro@gmail.com.

CONTRATADO: JOSÉ ELIAS RIBEIRO CONCURSOS - ME
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 19.036.561/0001-79
com endereço à Avenida Otto Werner Rosel, nº 777, Und. 200, Jardim Ipanema,
CEP: 13.563-673, São Carlos, São Paulo, neste ato representada pelo seu
representante legal Sr. JOSÉ ELIAS RIBEIRO, brasileiro, casado, portador do
CI/RG nº 9832968-6 SSP/SP e no CPF/MF nº 002.888.488-45.
OBJETO: A CONTRATADA por este e na melhor forma de direito,
responsabiliza-se a prestar serviços proﬁssionais na realização de concurso
público para classiﬁcação de pessoal para futuras contratações nos cargos
de professor do ensino fundamental e dos anos iniciais da educação infantil,
conforme o termo de referência da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR: Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor total e sem reajustes de R$
7.236.00 (sete mil, duzentos e trinta e seis reais) que será suportado através da
seguinte dotação orçamentária: 10.2.2062.3339039480000000000 – CÓD. RED.
622 – FONTE DE RECURSO: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO.
EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto deste CONTRATO
será de até 120 (cento e vinte) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço.
VIGÊNCIA O prazo de vigência deste CONTRATO será de 180
(cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura do mesmo.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
MÁRIO FRANCISCO MIRANDA
Pregoeiro

Poder leGislatiVo

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/15

PORTARIA N° 25/2015

OBJETO: contrataçÃo de eMPresa especializada na realização de
concurso público para classificação de pessoal para futuras contratações nos cargos de
professor do ensino fundamental e dos anos iniciais da educação infantil.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

JosÉ elias riBeiro concursos - Me

19.036.561/0001-79

r$ 7.236,00

Valor total

r$ 7.236,00

castro, 05 de fevereiro de 2015.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

o Presidente da cÂMara MuniciPal de castro, estado do
ParanÁ, no uso de suas atribuições;
resolVe:alterar a Portaria n° 12/2015, ficando assim constituída a coMissÃo do
PreGÃo, fernando luiZ silVa PittHan, matrícula 28-1 como Pregoeiro, Bruno
eduardo de oliVeira, matrícula 36-1, daniel Moraes Pedroso, matrícula 39-1
e flaVio JosÉ doMinGues, matrícula 71-1, integrantes da equipe de apoio e MarÍlia
alVes ferreira, matrícula 72-1, como representante da comissão de Pregão, a partir da
presente data.
Gabinete da Presidência, em 05 de março de 2015.

Gerson Sutil
Presidente
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Contratos e Processo Legislativo da Câmara Municipal de Castro, conforme Resolução nº.
01/2015.
PORTARIA N° 26/2015
	O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições;

	Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
	Sala das Sessões da Câmara Municipal de Castro, em 09 de março de 2015.

RESOLVE:	CONCEDER ao servidor FLAVIO JOSÉ DOMINGUES, matrícula 71-1,
Gratificação de Função de 20%, ante o disposto no Anexo II da Resolução n° 02/2013, com
efeitos a partir da presente data.
Gabinete da Presidência, em 05 de março de 2015.

Gerson Sutil
Presidente

PORTARIA Nº. 27/2015
	O Presidente da Câmara Municipal de Castro, no uso de suas atribuições
legais,

Gerson Sutil
Presidente
CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE CONTRATOS E PROCESSO
LEGISLATIVO
CÓDIGO CC3
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES: Assistir ao Presidente, aos Vereadores e
ao Departamento de Licitações, bem elaborar pareceres e contratos e outros instrumentos
necessários ao perfeito desempenho das respectivas funções institucionais.
TAREFAS TÍPICAS: Emitir, analisar e homologar pareceres; Confeccionar contratos e
outros instrumentos; Prestar assessoria na área de Licitações e Contratos; Análise dos
Projetos Básicos que fundamentam os processos licitatórios e sanar, junto às áreas, possíveis
dúvidas e propor alterações; Análise do Processo Administrativo e verificar qual modalidade
de licitação se aplica a cada caso; Confeccionar editais e minutas de contratos; Participar
das Sessões de Licitação; Assistir ao Presidente e aos Vereadores em reuniões realizadas no
interesse do Poder Legislativo.
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo, com formação em Direito,
com o respectivo registro no órgão de classe.

R E S O L V E -:
	REVOGAR a Portaria nº. 04/2008 a partir da presente data.
RESOLUÇÃO Nº. 01/2015

Gabinete da Presidência, em 09 de março de 2015.

Altera o Anexo V da Resolução nº. 02/2013.

GERSON SUTIL
Presidente

	A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ
							
RESOLVE
LEI
	Art. 1º Fica alterado o Anexo V da Resolução nº. 02/2013.

PORTARIA Nº. 28/2015
Regulamenta as especificações do Cargo de
Assessor de Contratos e Processo Legislativo e dá
outras providências.

	Art. 2º Altera a denominação do cargo em comissão de Assessor Legislativo
para Assessor de Contratos e Processo Legislativo.
	Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Castro, em 04 de Março de 2015.

	O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:	Art. 1º REGULAMENTAR as especificações do Cargo de Assessor de

Gerson Sutil
Presidente

