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EDITAIS

castro, 23 de novembro de 2015.

EDITAL DE ESTAGIÁRIOS Nº 70/2015

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

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 49ª
seleção interna dos estagiários, de conformidade com o edital de abertura nº 01/2014 –
seleção para estagiários nível superior, conforme segue:
ZONA URBANA- DIREITO

EDITAL Nº 72/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

CLASSIFICAÇÃO

NOME

NOTA

1º

CINARA MARQUES SOUZA

6,9

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.
CONVOCA

ZONA URBANA- ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO

NOME

NOTA

1º

DOUGLAS MARTINS OLIVEIRA

7,0

2º

ana Paula HeidMann rudecK

6,0

castro, 24 de novembro de 2015

ZONA URBANA
CLASSIFICAÇÃO

NOME

CURSO

1º

CINARA MARQUES SOUZA

DIREITO

ZONA URBANA
CLASSIFICAÇÃO

NOME

CURSO

1º

DOUGLAS MARTINS OLIVEIRA

ADMINISTRAÇÃO

candidato aprovado na 49ª seleção interna dos estagiários – edital 70/2015 a
comparecer até o dia 02 de dezembro 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.

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

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, 24 de novembro de 2015.

EDITAL Nº 71/2015
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.
CONVOCA

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

ZONA URBANA
CLASSIFICAÇÃO

NOME

CURSO

4º

KatHleen Maiara Pedroso dos santos

DIREITO

5ª

RODRIGO TEIXEIRA SILVA

DIREITO

candidato aprovado na 48ª seleção interna dos estagiários – edital 69/2015 a
comparecer até o dia 02 de dezembro 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

DECRETOS

DECRETO Nº 992/2015
suMula: abre
crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 11.700,00

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO

2

Prefeitura MuniciPal de castro - 24 de noveMbro de 2015 - 941
(onZe Mil e 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,

16.006 – suPerintendÊncia de serviÇos PÚblicos
25.752.0004.2085 – ManutenÇÃo do fundo MuniciPal de iluMinaÇÃo
PÚblica
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00507 – cosiP – contribuiÇÃo iluMinaÇÃo PÚblica – eXercÍcio corrente
r$
5.000,00

d e c r e t a:
total
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$ 11.700,00 (onZe Mil e setecentos reais),
Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenvolviMento social
20.003 – fundo MuniciPal da assistÊncia social
08.244.0013.2056 – ManutenÇÃo dos centros de referÊncia de assistÊncia
SOCIAL
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
20933 – iGdsuas Portaria Mds 337/2011 – eXerc. corrente
r$
11.700,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

da reduÇÃo

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 24 de
noveMbro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

11.700,00

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
3.3.90.96.00.00 – outros serviÇos de terceiros – Pessoa Juridica
20933 – iGdsuas Portaria Mds 337/2011 – eXerc. corrente
r$
11.700,00
da reduÇÃo

5.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

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

r$

r$

11.700,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 24 de
noveMbro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 994/2015
suMula: abre
crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 30.810,00
(trinta Mil, oitocentos e deZ 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$ 30.810,00 (trinta Mil, oitocentos e deZ
reais), Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.002 – diretoria de vias rurais
15.451.0004.2048 – ManutenÇÃo das estradas rurais
3.3.90.39.00.00 – outros serviÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liv) – eXercicios anteriores
r$
30.810,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

30.810,00

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 993/2015
suMula: abre
crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 5.000,00
(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,

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 24 de
noveMbro de 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$ 5.000,00 (cinco Mil reais), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

16 – secretaria MuniciPal de obras e serviÇos PÚblicos
16.006 – suPerintendÊncia de serviÇos PÚblicos
25.752.0004.2085 – ManutenÇÃo do fundo MuniciPal de iluMinaÇÃo
PÚblica
3.3.90.39.00.00 – outros serviÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00507 – cosiP – contribuiÇÃo iluMinaÇÃo PÚblica – eXercÍcio corrente
r$
5.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

5.000,00

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:
16 – secretaria MuniciPal de obraas e serviÇos PÚblicos

DECRETO Nº 995/2015
suMula: abre
crÉdito
adicional
suPleMentar no valor de r$ 28.000,00
(vinte e oito 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
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suPleMentar no valor de r$ 28.000,00 (vinte e oito Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.361.0027.2063 – ManutenÇÃo e desenvolviMento do
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00 – outros serviÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00102 - fundeb 40% – eXercÍcio corrente
r$
28.000,00

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 24 de
noveMbro de 2015.

total da suPleMentaÇÃo

r$

fundeb

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

28.000,00

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:
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.361.0027.2063 – ManutenÇÃo e desenvolviMento
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00102 - fundeb 40% – eXercÍcio corrente
r$
28.000,00
total

da reduÇÃo

do

DECRETO Nº 997/2015
suMula: abre
suPleMentar no
(vinte e cinco
VINTE E SETE REAIS
centavos).

fundeb

crÉdito adicional
valor de r$ 25.827,45
Mil, oitocentos e
E QUARENTA E CINCO

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,
r$

28.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 24 de
noveMbro de 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$ 25.827,45 (vinte e cinco Mil, oitocentos
e vinte e sete reais e Quarenta e cinco centavos), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
16– secretaria MuniciPal de obras e serviÇos PÚblicos
16.006 – suPerintendÊncia de serviÇos PÚblicos
15.452.0004.2030 – ManutenÇÃo e desenvolviMento das atividades da
suPerintendÊncia de serviÇos PÚblicos
3.3.90.36.00.00 – outros serviÇos de terceiros – Pessoa fisica
00000 – recursos ordinarios(liv) – eXercicios anteriores
r$
25.827,45

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

total da suPleMentaÇÃo
DECRETO Nº 996/2015
suMula: abre
crÉdito
adicional
suPleMentar no valor de r$ 10.000,00
(deZ 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,

r$

25.827,45

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.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 24 de
noveMbro de 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$ 10.000,00 (deZ Mil reais), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
21 – secretaria MuniciPal de Governo
21.001 – Gabinete do secretÁrio
04.122.0002.2031 – ManutenÇÃo e desenvolviMento das atividades da
secretaria MuniciPal de Governo
3.3.90.39.00.00 – outros serviÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liv) – eXercicio corrente
r$
10.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

21 – secretaria MuniciPal de Governo
21.001 – Gabinete do secretÁrio
04.122.0002.2031 – ManutenÇÃo e desenvolviMento das atividades da
secretaria MuniciPal de Governo
3.1.90.13.00.00 – obriGaÇÕes Patronais
00000 – recursos ordinarios(liv) – eXercicio corrente
r$
10.000,00
da reduÇÃo

r$

Portarias

10.000,00

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:

total

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

10.000,00

PORTARIA Nº 1290/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
junho/2015, como a seguir se descreve:
classe P3 204
Joseane ferreira buture

25534-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
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4

disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2015.
PORTARIA N° 1294/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando instruído e deferido no Processo administrativo nº
17275/2015, considerando as disposições do artigo 10 e seguintes da lei n° 2287/2011,
resolve:

PORTARIA Nº 1291/2015

art. 1° - conceder Progressão por Qualificação Profissional à Jessica
feliX da silva liMa, matrícula n° 595942-1, lotada na secretaria Municipal de família e
desenvolvimento social - classe “P3 – 000”.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:

art. 2° - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 24 de novembro de 2015.

art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
junho/2015, como a seguir se descreve:
classe P3 204
Karina de fatiMa ortiZ alves

25569-0

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2015.

o Prefeito MuniciPal de castro - estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando o instruído e deferido no Processo administrativo nº
18189/2015, e as disposições do estatuto dos servidores Municipais – lei complementar
nº 13/2007 e suas alterações, resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1292/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
junho/2015, como a seguir se descreve:
classe P3 204
Katia reGiane Meister

PORTARIA Nº 1295/2015

22314-0

art. 1° - ProrroGar licença por motivo de doença em pessoa da família, à
servidora roseMerY MacHado da silva, Matrícula n° 23760-1, lotada na secretaria
Municipal de saúde, no período de 22 de outubro de 2015 à 22 de novembro de 2015, nos
termos do art. 80 da lei complementar nº 13/2007 e suas alterações, sem prejuízo de seus
vencimentos.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 24 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 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:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1° conceder licença especial remunerada ao servidor vaulei dos
santos, Matrícula nº 19275-1 lotado na secretaria Municipal de Gestão Pública, no
período de 01 de novembro de 2015 a 31 de janeiro de 2016.

PORTARIA Nº 1293/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
junho/2015, como a seguir se descreve:
classe P3 204
luciana soares de Meira

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

20290-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1296/2015

PORTARIA Nº 1297/2015
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 ao servidor daMiÃo
MicHalsKi, Matrícula nº 472786-0 lotado na secretaria Municipal de Gestão Pública, no
período de 01 de novembro de 2015 a 31 de janeiro de 2016.
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art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2015.

cada pedido de fornecimento representado pela correspondente nota de eMPenHo,
no endereço e horário determinado pela secretaria solicitante.
VIGÊNCIA: o presente registro de Preços terá a vigência de 12 (doze)
meses, contados da data de publicação no Órgão oficial de divulgação do Município de
castro, estado do Paraná.
castro, 19 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 1298/2015
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:

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 214/15

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora lucY Mara da
silva, Matrícula nº 2496-0 lotada na secretaria Municipal de educação, no período de 03
de novembro de 2015 a 02 de dezembro de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2015.

serviÇos de MecÂnica eM Geral, retÍfica de Motor, funilaria,
Pintura e taPeÇaria, coM forneciMento de PeÇas, Para ManutenÇÃo
Preventiva e corretiva dos veÍculos leves da frota MuniciPal e corPo
de boMbeiros – recursos: livres e funreboM.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente
KuboiaMa & KuboiaMa ltda – ePP
LOTE 01

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

cnPJ nº

VALOR TOTAL

02.518.484/0001-90 r$ 590.000,00

castro, 19 de novembro de 2015.

PORTARIA Nº 1299/2015
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 Kenia da Guia
ribas, Matrícula nº 26662-0 lotada na secretaria Municipal de educação, no período de 17
de novembro de 2015 a 16 de dezembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

secretaria MuniciPal de educaÇÃo

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2015.
EDITAL (RETIFICAÇÃO)
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

na tabela constante no capítulo vii, art 29, nos vencimentos para Professor
de educação física 20 horas, onde consta r$ 959,00 (novecentos e cinquenta e nove reais),
passa a constar r$ 1012,08 (mil e doze reais e oito centavos) e para Professor de educação
física 40 horas onde consta r$ 1918,00 (mil novecentos e dezoito reais) passa a constar r$
2024,16 (dois mil e vinte e quatro reais e dezesseis centavos)

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 214/2015

carGa HorÁria

VENCIMENTOS

Professor 20 horas

959,00

Professor 40 horas

1918,00

Professor de educação física 20 horas

1012,08

Professor de educação física 40 horas

2024,16

castro, 24 novembro de 2015.

KuboiaMa & KuboiaMa ltda ePP - cnPJ: 02.518.484/0001-90
ITEM

descriÇÃo das PeÇas e serviÇos

Percentual de desconto

01

serviÇos de MecÂnica eM Geral Para
veÍculos leves.

5%

02

PeÇas oriGinais conforMe PlanilHa de
PreÇo, aneXo viii.

4%

03

PeÇas Paralelas conforMe PlanilHa de
PreÇo, aneXo viii.

6%

VALOR TOTAL: r$ 590.000,00 (Quinhentos e noventa mil reais).
PRAZO: o prazo para prestação dos serviços terá início a partir da aprovação
do orçamento e ao recebimento pelo detentor da ata de reGistro de PreÇos, de

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
LOURIVAL LEITE DE CARVALHO FILHO
PRESIDENTE DA COMISSÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do

Município de Castro
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PODER LEGISLATIVO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS (MESAS TRIBUNA, BALCÕES E GAVETEIRO)
PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
	Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento
licitatório em epígrafe e a adjudicação dos objetos para os proponentes:
	OLIVEIRA E SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS - ME CNPJ: 02.758.845/0001-00
	Itens:
04,
05,
06
e
07
	VALOR: R$ 9.245,00 (Nove Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais).
W. A. M. LICITAÇÕES:
CNPJ: 20.973.477/0001-60
	Itens: 01, 02 e 03
	VALOR: R$ 13.440,00 ( Treze Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001.01.031.0001-1001 – 44.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
			
	Castro, 24 de Novembro de 2015.

GERSON SUTIL
Presidente

6

