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

DECRETOS

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 28 de julho de
2016.
DECRETO Nº 506/2016
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, no uso de suas atribuições,
considerando o contido na lei Municipal nº 3.280/2016, que institui o Programa
de desligamento Voluntário – PdV/2016; e

DECRETO Nº 508/2016

considerando o contido na lei Municipal nº 3.284/2016, que prorroga o
período de adesão ao PdV/2016,

suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 1.909.000,00
(huM MilhÃo, noVecentos e noVe Mil
reais).

DECRETA:
art. 1º. o prazo para o protocolo do requerimento de adesão ao PdV/2016
fica prorrogado em 30 (trinta) dias, encerrando-se em 26 de agosto de 2016.
art. 2º. este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

D E C R E T A:

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 28 de julho de 2016.

art. 1º - fica aBerto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2016, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 1.909.000,00 (huM MilhÃo, noVecentos e
noVe Mil reais), Para reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 507/2016
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 8.000,00
(oito Mil reais)
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3208/2015 de 09/12/2015,
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 2016, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 8.000,00 (oito Mil reais), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
21 – secretaria MuniciPal do GoVerno
21.006 – diretoria MuniciPal de cultura
13.392.0019.1011 – infraestrutura e aPoio loGistico aos esPaÇos
CULTURAIS
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
8.000,00
total

da

suPleMentaÇÃo

r$

8.000,00

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:
21 – secretaria MuniciPal do GoVerno
21.006 – diretoria MuniciPal de cultura
13.392.0019.1011 – infraestrutura e aPoio loGistico aos esPaÇos
CULTURAIS
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
8.000,00
total

da reduÇÃo

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3208/2015 de 09/12/2015,

r$

8.000,00

10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.365.0028.2075 – ManutenÇÃo e desenVolViMento da creche
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
560.000,00
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.365.0028.2075 – ManutenÇÃo e desenVolViMento da creche
3.1.90.13.00.00 – oBriGaÇÕes Patronais
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
99.000,00
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2092 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades de
atenÇÃo de MÉdia e alta coMPleXidade
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
1.003.000,00
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2092 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades de
atenÇÃo de MÉdia e alta coMPleXidade
3.1.90.13.00.00 – oBriGaÇÕes Patronais
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
194.000,00
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2092 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades de
atenÇÃo de MÉdia e alta coMPleXidade
3.1.90.16.00.00 – outras desPesas VariÁVeis – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
2.000,00
19 – secretaria MuniciPal de seGuranÇa PÚBlica
19.001 – GaBinete do secretÁrio
04.122.0002.2053 – ManutenÇÃo das atiVidades da secretaria de
seGuranÇa PÚBlica
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcios anteriores
r$
1.000,00
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22 – secretaria MuniciPal de esPorte
22.001 – GaBinete do secretÁrio
04.122.0002.2037 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
secretaria MuniciPal de esPorte
3.3.90.36.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa fisica
00000 – recursos ordinÁrios(liV) – eXercicios anteriores
r$
10.000,00

r$

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
3208/2015 de 09/12/2015,

23 - secretaria MuniciPal de adMinistraÇÃo
23.006 – suPerintendÊncia da GerÊncia adMinistratiVa
04.122.0004.2076 – ManutenÇÃo dos ceMitÉrios MuniciPais
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
40.000,00
total da suPleMentaÇÃo

DECRETO Nº 510/2016

D E C R E T A:

1.909.000,00

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 2015,
relatiVo aos recursos liVres.
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 2016, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 5.000,00 ( cinco Mil reais), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.003 – fundo MuniciPal da assistÊncia social
08.244.0013.2056 – ManutenÇÃo dos centros de referÊncia de assistÊncia
social 3.3.90.36.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa fisica
20934 – Bloco financ da Prot social Basica(suas) – eXercÍcios
ANTERIORES
r$
5.000,00

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 28 de julho de
total da suPleMentaÇÃo

2016.

DECRETO Nº 509/2016
suMula:
aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 205.000,00
(duZentos e cinco Mil reais).

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 28 de julho de
2016.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3208/2015 de 09/12/2015,

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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 2016, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 205.000,00 (duZentos e cinco Mil reais),
Para reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:
13– secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.301.0029.2087 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
atenÇÃo BÁsica
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00303 – saÚde-rec.Vinc (ec29/00-15%) – eXercicÍos anteriores
r$
201.000,00
13– secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.305.0032.2095 – ManutenÇÃo das atiVidades da ViGilÃncia eM saÚde
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00303 – saÚde-rec.Vinc (ec29/00-15%) – eXercicÍos anteriores
r$
4.000,00
r$

205.000,00

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 2015,
relatiVo a saÚde-rec.Vinc (ec29/00-15%).
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 28 de julho de
2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

5.000,00

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 2015,
relatiVo ao Bloco financ da Prot social Basica(suas), celeBrado coM
o fundo nacional de assistÊncia social.
.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

total da suPleMentaÇÃo

r$

DECRETO Nº 511/2016
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 500.000,00
(Quinhentos Mil reais)
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3208/2015 de 09/12/2015 e 3282/2016 de 27/07/2016,
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 2016, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 500.000,00 (Quinhentos Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2092 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades de
atenÇÃo de MÉdia e alta coMPleXidade
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente
r$
500.000,00
total

da

suPleMentaÇÃo

r$

500.000,00

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:
23 - secretaria MuniciPal de adMinistraÇÃo
23.006 – suPerintendÊncia da GerÊncia adMinistratiVa
04.122.0004.2078 – ManutenÇÃo dos ceMitÉrios MuniciPais
4.4.90.51.00.00 – oBras e instalaÇÕes
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00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente
r$
500.000,00
total

da reduÇÃo

3

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

500.000,00
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 28 de julho de 2016.

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 28 de julho de
2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 514/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, nos termos da lei nº 2583/2013, resolve:
art. 1º - suBstituir os membros e suplentes do conselho Municipal de
assistência social - esfera governamental e não governamental, gestão 2015/2017, com a
seguinte composição:

DECRETO Nº 512/2016
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 200.000,00
(duZentos Mil reais)
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3208/2015 de 09/12/2015 e 3283/2016 de 27/07/2016,

esfera GoVernaMental
secretaria Municipal da família e desenvolvimento social
titular: adriana halat Kugler
suplente: teresa cristina iank
secretaria Municipal de saúde
titular: andreia czerevaty

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 2016, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 200.000,00 (duZentos Mil 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) – eXercÍcio corrente
r$
200.000,00
total

da

suPleMentaÇÃo

r$

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 28 de julho de 2016.
200.000,00

17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.003 – diretoria de Vias urBanas
15.451.0004.1007 – iMPlantaÇÃo do contorno norte urBano
4.4.90.61.00.00 – aQuisiÇÃo de iMÓVeis
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente
r$
200.000,00
da reduÇÃo

r$

suplente: Maysa dos santos Bourguignon
suplente: camila aniele ribeiro

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

esfera nÃo GoVernaMental
representantes de entidades e organizações de assistência social
titular: claudia emily carril

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

200.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 28 de julho de
2016.

PORTARIA Nº 733/2016
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 lia Mara
MoroZ BiM matrícula nº 25321-0, lotada na secretaria Municipal de educação no período
de 01 de agosto de 2016 a 30 de setembro de 2016.

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, 19 de julho de 2016.

DECRETO Nº 513/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o disposto na lei n° 2973/2014, que dispõe sobre a Política
dos direitos da criança e do adolescente, resolve:
art. 1º - suBstituir a representante da associação de deficientes físicos do
conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente, esfera não Governamental,
conselheira MalanY Pinheiro oliVeira por Paulo auGustYn,, para o período de
2014 à 2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REPUBLICADO EM VIRTUDE DE ERRO NA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO,
TORNADO SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO ANTERIOR

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO

Prefeitura MuniciPal de castro - 28 de julho de 2016 - 1098

4

PORTARIA Nº 754/2016
PORTARIA N° 751/2016
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
fevereiro/2016, como a seguir se descreve:
classe P2 - 410
ediane carneiro ortiZ

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, conforme descrito na lei complementar Municipal n° 13/2007,
regulamentado pelo decreto nº 144/2007, resolve:
art. 1° conceder adicional de insalubridade no importe de 20%, do menor
vencimento estabelecido no Quadro Permanente de servidores do Município, à servidora
municipal Marcela de Quadros, Matrícula nº 660302;-0, lotada na secretaria Municipal
de saúde.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

9067-0
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 28 de julho de 2016.

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 28 de julho de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 755/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, conforme descrito na lei complementar Municipal n° 13/2007,
regulamentado pelo decreto nº 144/2007, resolve:

PORTARIA N° 752/2016
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
fevereiro/2016, como a seguir se descreve:
classe P2 - 306
claudiane Pires carneiro

art. 1° conceder adicional de insalubridade no importe de 20%, do menor
vencimento estabelecido no Quadro Permanente de servidores do Município, à servidora
municipal ana carla carneiro, Matrícula nº 8491607-0, lotada na secretaria Municipal
de saúde.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 28 de julho de 2016.

19399-0

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, em 28 de julho de 2016.
PORTARIA Nº 756/2016
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, conforme descrito na lei complementar Municipal n° 13/2007,
regulamentado pelo decreto nº 144/2007, resolve:

PORTARIA Nº 753/2016

art. 1° conceder adicional de insalubridade no importe de 20%, do menor
vencimento estabelecido no Quadro Permanente de servidores do Município, à servidora
municipal claudia Maria de oliVeira, Matrícula nº 757527-0, lotada na secretaria
Municipal de educação.

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. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 28 de julho de 2016.

art. 1° cancelar licença especial remunerada concedida, ao servidor
ulisses colonia cunninGhaM, matrícula nº 26530-0, lotado na secretaria Municipal
de educação, através da Portaria nº 639/2016, no período de 01 de julho de 2016 a 12 de
julho de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 28 de julho de 2016.
PORTARIA Nº 757/2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, conforme descrito na lei complementar Municipal n° 13/2007,
regulamentado pelo decreto nº 144/2007, resolve:
art. 1° conceder adicional de insalubridade no importe de 20%, do menor
vencimento estabelecido no Quadro Permanente de servidores do Município, à servidora
municipal daniele de liMa, Matrícula nº 780243-0, lotada na secretaria Municipal de
saúde.

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
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art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 28 de julho de 2016.

larisMed ind e coM de M M.
hosPitalares ltda
fG Brasil ltda – Me

03.860.740/0001-96 32.210,00
22.564.552/0001-65 53.767,00

PrestoMed dist. de Prod. Para
saÚde ltda
10.749.915/0001-58 51.600,00
salVi e loPes & cia ltda

82.478.140/0001-34 157.994,02

realMed distriBuidora ltda
ePP
17.263.792/0001-90 46.477,00

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

londricir coM. de Mat.
hosPitalar ltda

PORTARIA Nº 758/2016

eQuiPos coMercial ltda

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, conforme descrito na lei complementar Municipal n° 13/2007,
regulamentado pelo decreto nº 144/2007, resolve:
art. 1° conceder adicional de insalubridade no importe de 20%, do menor
vencimento estabelecido no Quadro Permanente de servidores do Município, à servidora
municipal eliane BaBi dias, Matrícula nº 478164-0, lotada na secretaria Municipal de
saúde.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 28 de julho de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Marilda Muller da siVa e
CIA LTDA

00.339.246/0001-92 298.975,00
11.674.540/0001-77 31.460,90
10.474.392/0001-84 42.736,00

stoKMed Prod hosPitalares
ltda-ePP
11.089.732/0001-16 63.592,00
PlasMedic coM de Mat Med e
laBoratorial eireli
alVes e sartor ltda

09.200.303/0001-22 874.060,00
07.724.523/0001-20 111.864,90

alterMed Mat Med
hosPitalar ltda

00.802.002/0001-02 156.360,42

diMaci/Pr Material
CIRURGICO LTDA

00.656.468/0001-39 87.450,00

athos coMercial hosPitalar
eireli – Me
07.118.503/0001-05 20.140,00
PontaMed farMaceutica
LTDA
02.816.696/0001-54 118.630,10

PORTARIA Nº 759/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, conforme descrito na lei complementar Municipal n° 13/2007,
regulamentado pelo decreto nº 144/2007, resolve:
art. 1° conceder adicional de insalubridade no importe de 20%, do menor
vencimento estabelecido no Quadro Permanente de servidores do Município, à servidora
municipal suZana cristiane da silVa ferreira ProenÇa, Matrícula nº 762261-0,
lotada na secretaria Municipal de saúde.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 28 de julho de 2016.

johnnY feliPe contesini de
oliVeira
85.081.446/0001-40 13.730,00
CIRURGICA CERON E H E
Veterinarios ltda Me

18.258.209/0001-15
8.840,00

coM de Mat MÉdicos hosPitalares
Macrosul ltda
95.433.397/0001-11 10.000,00

VALOR TOTAL DOS ITENS: r$ 2.884.082,34 (dois MilhÕes,
oitocentos e oitenta e Quatro Mil, oitenta e dois reais e trinta e
Quatro centaVos).
PRAZO: o prazo para entrega dos produtos será de 15 (quinze) dias corridos
contados do recebimento da nota de empenho e 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 Municipal solicitante

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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, 27 de julho de 2016

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE Nº 094/2016
ProPonente
coMercial cirÚrGica
RIOCLARENSE LTDA

cnPj nº

Valor

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

67.729.178/0001-91 65.155,00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/16

eco farMas coM. de
MedicaMentos ltda

85.477.586/0001-32 265.347,00

OBJETO: aQuisiÇÃo de eQuiPaMentos e Materiais elÉtricos
Para o esPaÇo cultural teatro Bento MossurunGa – recursos: liVres –
diretoria MuniciPal de cultura.

fusÃo coM. de Prod.
odontolÓGicos ltda ePP

10.633.441/0001-84 28.911,00

aMarildo BaseGGio & cia
LTDA
82.291.311/0001-11 344.782,00

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

cnPj nº

TOTAL

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO
daniele Mello de caMarGo &
Bueno ltda
ITENS:
001,008,009,10,11,12,15,16.
flÁVia roBerta de carValho
rodriGues – Me
ITENS:
002,003,004,005,006,007,13,14,17.

17.525.457/0001-12

22.184,50

17.641.384/0001-24

16.633,50

Valor total

38.818,00

castro, 20 de julho de 2016
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20

UND

lÂMPada Par 64 foco #2 127
V. - 1000 W

osraM

173,70

daniele Mello
de caMarGo &
Bueno

10

20

UND

lÂMPada Par 64 foco #5 127
V. - 1000 W.

osraM

165,40

daniele Mello
de caMarGo &
Bueno

30

lÂMPada BiPino t19 1000 W X
230 V, oPeraÇÃo na tensÃo
da rede elÉtrica: 120 V, 230 V,
240 V, teMPeratura da cor:
3.000 K (coM eXPectatiVa
UND
de Vida Mais lonGa),
teMPeratura da cor: 3.200 K
(Para traBalho Profissional
eM tV e cineMa), diMensÕes
aProXiMadas (aXlXP) 2,5 X
3,5 X 10,5.

osraM

98,50

daniele Mello
de caMarGo &
Bueno

luMe

47,70

daniele Mello
de caMarGo &
Bueno

flaVia roBerta
de carValho
rodriGues Me

11

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
12

UND

15

fluÍdo Para MÁQuina
de fuMaÇa, eXclusiVo
Para criaÇÃo de fuMaÇa
artÍstica, aroMa: neutro
nÃo tÓXico, a Base de ÁGua,
UND
aurea teK
seM cheiro desaGradÁVel
e seM resÍduos oleosos,
desenVolVido Para MÁXiMa
duraÇÃo da neBlina, GalÃo
de 5 litros.

110,10

20

refletor led Par 64, 36 leds
X 3 Watts - 6 VerMelhos/ 12
Verdes/ 12 aZuis/ 6 Brancos,
8 canais, Modo oPeraÇÃo:
dMX/ autoMÁtico/
sensoriZado Por Áudio,
Vida Útil: 50.000 horas,
ÂnGulo: 25°, Macro: efeitos
UND
PrÉ-ProGraMados, diMMer:
0-100% (16 Bit), shutter: 0-20
fPs, conectores dMX: Xlr
3 in and out, VoltaGeM:
ac 100-240V, 50-60hZ,
consuMo: 130 W, diMensÕes
aProXiMadas (aXlX P) 32 X
22 X 27.

E-LED

532,80

02

Microfone dinÂMico
(BoBina MÓVel), resPosta
de freQÜÊncia: 50 hZ a
15 KhZ, PadrÃo Polar:
unidirecional (cardiÓide),
siMÉtrico eM relaÇÃo
ao eiXo do Microfone e
caPtaÇÃo uniforMe de
freQuÊncias. sensiBilidade
@ 1KhZ, tensÃo de
circuito aBerto-54.5 dBV/
Pa (1.85MV), 1 Pascal =
94dB sPl, iMPedÂncia 150
UND ohMs (310 ohMs reais) Para
coneXÃo eM entradas
de BaiXa iMPedÂncia.
Polaridade: PressÃo PositiVa
no diafraGMa ProduZ
tensÃo neGatiVa no Pino
2, eM relaÇÃo ao Pino 3.
conector: Xlr Macho
Profissional de 3 Pinos.
corPo: cinZa escuro eM
Metal die-cast resistente
coM GloBo eM Metal e
filtro anti-PoP eMButido. Garantia MÍniMa de 12 Meses.

SHURE

02

Microfone Profissional
do tiPo shotGun Para
uso e reforÇo de soM eM
a/V, cor Preto, direcional
coM Grande aBertura
e eXcelente alcance,
liVre de interferÊncias,
CONDENSADOR DE ELETRETO,
resPosta de freQuÊncia
daniele Mello
UND
Moderada, coM aMPla
SHOTGUN 3.027,00 de caMarGo &
aBertura Para fontes
Bueno
sonoras de caMPo PrÓXiMo,
resPosta de freQuÊncia: 90
a 20.000 hZ, PadrÃo Polar
suPercardioid / loBar,
iMPedÂncia 144 ohMs coM
Malote ZÍPPer e esPuMa ParaBrisas inclusos. - Garantia
MÍniMa de 12 Meses.

daniele Mello de caMarGo & Bueno ltda – Me – cnPj 17.525.457/0001-12
flaVia roBerta de carValho rodriGues – Me – cnPj 17.641.384/0001-24

iteM Qtde UND esPecificaÇÃo dos Produtos

02

03

04

05

RL

caBo de Microfone stereo
2 X 0,75 MM, rolo coM 100
Metros, aPlicaÇÃo: caBo
Para Microfone, PerifÉricos, Mancini
Áudio, coMPosiÇÃo: coBre
+ PVc, Garantia MÍniMa do
fornecedor de 12 Meses.
conector Xlr 3 Pinos,
Macho de linha, Pino
sÓlido, acaBaMentos
eM nÍQuel, contatos eM
Prata usinado. diMensÕes
aProXiMadas (cXlXa): 8 X 3
X 3 cM.

325,90

daniele Mello
de caMarGo &
Bueno

hYX

16,10

flaVia roBerta
de carValho
rodriGues Me

UND

40

conector Xlr fÊMea de
linha, 3 Pinos, Metal, caPa
PlÁstica de alta resistÊncia
e Prensa caBo. Possui claMP
tiPo Garra Para Prender o
caBo. acaBaMento eXterno
UND eM Zinco, conectores coM
encaiXe Para solda, sisteMa
de "jaWs" de retenÇÃo do
caBo, MontaGeM rÁPida seM
chaVe de fenda, diMensÃo
aProXiMada (aXlXP): 2 X 2
X 8 cM.

hYX

14,85

flaVia roBerta
de carValho
rodriGues Me

20

conector P2 estÉreo
Macho, PadrÃo: P2,
UND Material: Metal, diMensÕes
aProXiMadas (cXlXa): 8 X 08
X 05 cM

hYX

10,60

flaVia roBerta
de carValho
rodriGues Me

hYX

12,40

flaVia roBerta
de carValho
rodriGues Me

conector ac 10a/250V 2
Pinos, Macho de caBo,
PluG Preto, diMensÕes
aProXiMadas (aXlXP): 1,5 X 4
X 7,3 cM.

hYX

4,10

flaVia roBerta
de carValho
rodriGues Me

05

20

06

40

UND

08

Valor
unit.
DENTETORA
REGISTRO

30

conector P10 estÉreo
Macho de caBo/linha 1/4"
PluG (6,35 MilÍMetros), Metal,
c/ Prensa caBo, coM Grande
UND
Área de solda, estÉreo
de 3 Polos, construÇÃo
contatos: corPo eM Metal
niQuelado, diMensÕes
(aXlXP): 1,5 X 1,5 X 9,3 cM.

07

Marca

30

conector ac fÊMea, 3 Pinos
20a/250V, (Pino toMada MÓVel
2P+t fÊMea redondo),
UND
PluG Preto, diMensÕes
aProXiMadas (cXlXa): 5 X 8
X 3 cM.

20

Garra Para iluMinaÇÃo tiPo
"c" Para fiXar refletores
e diVersos Produtos de
iluMinaÇÃo, coM rosca Para
traVar na Barra de ferro,
UND caracterÍsticas: Material:
ferro, cor: Preto, tiPo "c",
fÁcil Manuseio, diMensÃo
rosca de traVa: 6,0 cM,
diMensÕes aProXiMadas
(aXlXP): 13,0 X 3,0 X 8,0 cM.

13

14

15

hYX

6,10

flaVia roBerta
de carValho
rodriGues Me

16

cBi

14,80

daniele Mello
de caMarGo &
Bueno

lÂMPada halÓGena Palito
1000 W, 220 V, Base r7s,
PotÊncia: 1000 W, tensÃo:
230 V, teMPeratura da cor:
2.900 K, Base: r7s, PosiÇÃo
de funcionaMento:
horiZontal +/- 15°.

40

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 100/2016
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flaVia roBerta
de carValho
rodriGues Me

daniele Mello
1.280,00 de caMarGo &
Bueno

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO
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retorno atiVo, 450 Watts
rMs eM 4, 2 Vias coM 1 alto
falante de 12" e driVer 1"
de titÂnio, iMPedÂncia
noMinal 8, resPosta de
freQuÊncia (60hZ a 18KhZ),
ÂnGulo de coBertura (60°h
X 40°V), VoluMe Master /
eQualiZaÇÃo de 3 Vias, tecla
de eQualiZaÇÃo turBo
loud, duPlo circuito
cliP liMiter inteliGente
(dcl), sisteMa auto raMP
UND
de acionaMento (arP),
ProteÇÃo contra curto
(scP), sisteMa de VentilaÇÃo
int. (ics) /ProteÇÃo tÉrMica
eletrÔnica (etP), saÍda
aMPlificada Para caiXa
PassiVa 8 (coneXÃo sPeaKon),
saÍda MiX outPut Xlr Macho
/ chaVe lift/Gnd, tensÃo de
rede 120-220V / consuMo 560
W, diMensÕes (a X l X P) 39,5 X
55 X 46 cM. Garantia MÍniMa
de 12 Meses.

londricir coM. de Mat. hosPitalar ltda

eQuiPos coMercial ltda

00.339.246/0001-92

298.975,00

11.674.540/0001-77

31.460,90

10.474.392/0001-84

42.736,00

11.089.732/0001-16

63.592,00

09.200.303/0001-22

874.060,00

07.724.523/0001-20

111.864,90

00.802.002/0001-02

156.360,42

00.656.468/0001-39

87.450,00

07.118.503/0001-05

20.140,00

02.816.696/0001-54

118.630,10

85.081.446/0001-40

13.730,00

Marilda Muller da siVa e cia ltda

stoKMed Prod hosPitalares ltda-ePP
ONEAL

flaVia roBerta
2.442,00 de carValho
rodriGues Me

PlasMedic coM de Mat Med e laBoratorial eireli

alVes e sartor ltda

alterMed Mat Med hosPitalar ltda

diMaci/Pr Material cirurGico ltda

VALOR TOTAL DOS ITENS: r$ 38.818,00 (trinta e oito Mil,
oitocentos e deZoito reais).
PRAZO: os materiais deverão se entregues em até 10 (dez) dias após a
solicitação da diretoria Municipal de cultura, 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

athos coMercial hosPitalar eireli – Me
.
PontaMed farMaceutica ltda

johnnY feliPe contesini de oliVeira
cirurGica ceron e h e Veterinarios ltda Me

18.258.209/0001-15

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

8.840,00

coM de Mat MÉdicos hosPitalares Macrosul ltda

castro, 20 de julho de 2016

95.433.397/0001-11

Valor total

10.000,00

2.884.082,34

castro, 27 de julho de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 094/2016
OBJETO: aQuisiÇÃo de Materiais hosPitalares Que serÃo
utiliZados nas aÇÕes da secretaria MuniciPal de saÚde – recursos:
saÚde rec. Vinc. (ec29/00-15%).
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:

ProPonente
coMercial cirÚrGica rioclarense ltda

eco farMas coM. de MedicaMentos ltda

fusÃo coM. de Prod. odontolÓGicos ltda ePP

aMarildo BaseGGio & cia ltda

larisMed ind e coM de M M. hosPitalares ltda

fG Brasil ltda – Me

PrestoMed dist. de Prod. Para saÚde ltda

salVi e loPes & cia ltda

realMed distriBuidora ltda ePP

cnPj nº

Valor

67.729.178/0001-91

65.155,00

85.477.586/0001-32

265.347,00

10.633.441/0001-84

28.911,00

82.291.311/0001-11

344.782,00

03.860.740/0001-96

32.210,00

22.564.552/0001-65

53.767,00

10.749.915/0001-58

51.600,00

82.478.140/0001-34

157.994,02

17.263.792/0001-90

46.477,00

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 108/2016
OBJETO: serViÇos de Borracharia e asseMelhados Para os
VeÍculos e eQuiPaMentos da frota MuniciPal - recursos: ordinÁrios
(liVres).
EMISSÃO: 27/07/2016.
ABERTURA: 11/08/2016.
HORÁRIO: 09:00:00 horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 443.127,60(quatrocentos e quarenta e três mil, cento
e vinte e sete reais e sessenta 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 na superintendência de suprimentos, sito à
Praça Pedro Kaled, 22 – centro, fone: (42) 2122-5046 – site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ - e-mail: licitacao.castro@gmail.com.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do

Município de Castro

atos oficiais - EXECUtivo
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AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 110/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
EMISSÃO: 28/07/2016.
ABERTURA: 15/08/2016.
HORÁRIO: 09:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 183.833,67 (cento e oitenta e três mil oitocentos e
trinta e três reais e sessenta e sete 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 na Superintendência de Suprimentos, sito à
Praça Pedro Kaled, 22 – Centro, Fone: (42) 2122-5046 – Site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ - E-mail: licitacao.castro@gmail.com.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
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