DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do

Município de CastrO
Órgão Oficial - Lei Nº 2628/2013
LEIS

LEI Nº 3238/2016
Súmula: Concede Auxílio Transporte aos
estudantes de curso superior e curso técnico e dá
outras providências.
	A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO decretou e eu, PREFEITO MUNICIPAL
sanciono esta Lei:
	Art. 1º AUTORIZA o Poder Executivo Municipal a conceder o Auxílio
Transporte aos estudantes de Curso Superior, Curso Técnico e Curso Profissionalizante,
presenciais ou semipresenciais, desde que necessário deslocamento dos mesmos.
§1º Poderão ser beneficiários do Auxílio Transporte os estudantes residentes
no Município de Castro e que precisar:
a) Deslocar-se do interior do município para a cidade;
b) Deslocar-se do município de Castro para o Município de Ponta Grossa.
§ 2º O curso técnico deve estar contemplado no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos (INEP) e o curso superior de que trata este artigo corresponde apenas a cursos de
“graduação” e “graduação interdisciplinar”.
§ 3º Ficam impedidos de receber o auxílio de que trata este artigo:
	I – os estudantes que mudarem de curso a qualquer tempo por mais de uma
vez, durante o período em que estiveram beneficiados pela presente lei; e
	II – os alunos que forem reprovados em três ou mais disciplinas no período.
§ 4º Aos estudantes de curso semipresencial poderá ser concedido auxílio
transporte proporcional aos dias de aulas semanais em que seja necessário o deslocamento.
Art. 2º O Auxilio Transporte será concedido somente a residentes e
domiciliados no Município de Castro e durante o período de aulas, na forma estabelecida
nesta Lei, observados os seguintes critérios:
	I - renda familiar bruta mensal até o limite máximo equivalente a 05(cinco)
salários mínimos vigentes em território nacional.
	II - residência no município;
	III - matrícula no curso declarado na respectiva localidade de Ponta Grossa,
comprovada através de comprovante de matrícula.
	IV - quitação de tributos com a Fazenda Municipal;
V - no caso de renovação, comprovante de freqüência e de aprovação nas
matérias cursadas, e o comprovante de matrícula, ressalvado o disposto no inciso III do §
3º do artigo anterior.
§1º O candidato ao benefício deverá protocolar no setor de protocolo
e atendimento ao cidadão da Prefeitura Municipal a Ficha de Inscrição, que estará
disponibilizada na da Secretaria Municipal de Educação, no Protocolo da Prefeitura ou no
site da Prefeitura Municipal de Castro:
§2º Devem ser anexados à Ficha de Inscrição, para comprovação do
preenchimento dos requisitos contidos nos incisos I a V deste artigo, os seguintes
documentos, em original, cópia autenticada, ou cópias simples acompanhadas do original:
a) Documento de Identidade e CPF;
b) 1 foto 3x4;
c) comprovantes de renda dos membros da família ou declaração;
d) comprovante de residência;
e) em caso de residir em imóvel alugado, apresentar cópia do contrato ou do
recibo mensal de pagamento;
f) laudo médico e exames comprobatórios de deficiência física, se for o caso,
considerando-se como deficiência, para fins de proteção legal, as definições constantes do
Decreto Federal nº 3.298/99.
g) comprovante de matrícula no curso declarado;
h) declaração de aproveitamento escolar comprovando a aprovação e
freqüência nas matérias cursadas, expedida pela instituição de ensino a que o estudante
estiver matriculado, quando for o caso;
i) certidão negativa de débitos municipais;
j) declaração firmada pelo estudante acerca da veracidade das informações
prestadas, com sua ciência sobre as penalidades criminais em caso de falsidade
k) comprovante de abertura de conta corrente em nome do estudante.
§3º Além destes documentos, o beneficiário deverá apresentar nos meses de abril, julho e
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outubro, o atestado de freqüência às aulas, expedido pela instituição educacional ao qual o
aluno esteja vinculado.
	Art. 3º A seleção dos candidatos a serem beneficiados pelo auxilio financeiro
de que trata essa Lei deverá ser realizada por uma Comissão Permanente de Seleção e
Acompanhamento de Auxílio Transporte, com representantes da Secretaria Municipal de
Educação e Secretaria Municipal de Família e Assistência Social.
§1º A seleção será estruturada semestralmente, conforme o número de vagas
disponíveis, mediante edital de chamamento publico, da seguinte forma:
	I - 1ª ETAPA: Análise dos dados e documentos fornecidos, conforme artigo 2º;
	II - 2ª ETAPA: Entrevista Individual com os estudantes, nos casos em que o
Serviço Social considerar necessário;
	III - 3ª ETAPA: Visita Domiciliar, nos casos em que o Serviço Social considerar
necessário;
	Art. 4º Os critérios de seleção se darão com base na análise da situação de
vulnerabilidade socioeconômica dos alunos, sendo proporcionado aos alunos o auxíliotransporte durante o periodo do curso, desde que não haja alteração da sua situação
financeira, observado ainda o disposto no artigo 8º.
§1º A análise da situação socioeconômica será realizada semestralmente,
inclusive com a possibilidade de realização de novas entrevistas individuais e visitas
domiciliares, conforme o Serviço Social considerar necessário.
§2º A análise da situação socioeconômica deverá considerar os critérios
constantes do Anexo Único desta Lei, de modo a se classificarem os beneficiários em grau
de necessidade, conferindo-se prioridade no recebimento do auxílio àqueles alunos que
demonstrarem maior necessidade do auxílio, sem prejuízo do direito dos beneficiários que
já estiverem cadastrados no programa, conforme regulamento a ser estabelecido mediante
Decreto do Prefeito Municipal.
§3º Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, terá preferência o
beneficiário mais idoso; persistindo o empate, a preferência será do beneficiário integrante
de núcleo familiar com menor renda per capita; e sorteio.
	Art. 5º O resultado será disponibilizado em edital afixado no hall de entrada
da Prefeitura de Castro, no site da Prefeitura e no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Castro.
	Parágrafo único. Em caso de indeferimento a Comissão Permanente de Seleção
e Acompanhamento de Auxílio Transporte poderá apresentar ao estudante os motivos do
indeferimento, caso este realize a solicitação por escrito no prazo de até cinco dias úteis
após a divulgação do resultado.
	Art. 6º O valor a ser custeado e o número de estudantes beneficiados será
definido por decreto, observadas as limitações da Lei Orçamentária Anual.
§1º O valor correspondente ao benefício será pago diretamente ao beneficiário
em 05 (cinco) parcelas por semestre.
§2º Os valores declinados no caput deste artigo poderão ser revistos pelo
Prefeito Municipal, através de Decreto, após análise das condições orçamentárias e
financeiras do Município.
Art. 7º O auxílio concedido pela presente Lei poderá ser cancelado a qualquer
tempo em que se verificarem alterações nas condições aqui estabelecidas aos beneficiários,
bem como pelo descumprimento de quaisquer das regras ora estabelecidas, como:
	I - repasse do benefício para terceiros;
	II - quando o beneficiário desistir, cancelar ou trancar a matrícula do curso,
bem como se for reprovado;
	III - ficar comprovada a falsidade de documentos apresentados ou a inexatidão
de informações prestadas para obtenção do benefício;
	IV - o beneficiário apresentar freqüência escolar inferior a 75%;
V - mudança de residência para outro Município;
VI - deixar de cumprir quaisquer dos requisitos dispostos nesta Lei.
	Parágrafo único. Sem prejuízo das sanções penais e demais penalidades
cabíveis, os beneficiários que gozarem ilicitamente do auxílio serão obrigados a efetuar
o ressarcimento integral das importâncias recebidas indevidamente, corrigidas na forma
disposta na legislação vigente.
	Art. 8º Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à revisão do valor do
benefício, nas seguintes hipóteses:
	I - queda acentuada na arrecadação;
	II - aumento significativo das despesas.
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art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

art. 1º EXtingUE o cargo em comissão de Chefe do Departamento de
Concessão, permissão e serviços auxiliares, nível CC4, da estrutura organizacional da
secretaria municipal de administração, previsto na Lei nº 3.180/2015.

Edifício da prefeitura municipal de Castro, em 17 de março de 2016.

art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da prefeitura municipal de Castro, em 17 de março de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Descrição

peso

Comprovar de 2 a 5 anos de moradia no município

1

Comprovar mais de 5 anos de moradia no município

2

Família beneficiária de programa social: Benefício de prestação Continuada – BpC ou
Bolsa-família

5

LEI Nº 3240/2016
súmula: “inclui parágrafo Único ao artigo 3º da
Lei 712/1994, de 27 de outubro de 1994, e dá
outras providências”.
a CÂmara mUniCipaL DE Castro decretou e eu, prEFEito mUniCipaL
sanciono esta Lei:

renda Familiar
até um salário mínimo Federal

5

Mais de um até dois SM

4

Mais de dois até três SM

3

Mais de três até quatro SM

2

Mais de quatro até cinco SM

1

Acima de cinco SM

0

Estudante portador de deficiência

1

situação habitacional
Residir em imóvel alugado

4

residir em imóvel financiado

3

ter mera posse sobre o imóvel em que reside

2

Residir em imóvel próprio

0

art. 1º inCLUi parágrafo Único ao artigo 3º, da Lei 712/1994, de 27 de
outubro de 1994, passando a constar com a seguinte redação:
“parágrafo único. não configurará descumprimento dos encargos previstos
nas alíneas “c” e “e” deste artigo 3º a transferência da propriedade do imóvel objeto
desta doação, a qualquer título e sob qualquer natureza, para sócios da donatária ou para
empresas do mesmo grupo econômico desta, seja tal empresa destinatária uma empresa
controladora, controlada ou coligada da donatária.”
art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, permanecendo
inalteradas as demais disposições da Lei nº 712/1994, revogadas as disposições em
contrário.
Edifício da prefeitura municipal de Castro, 17 de março de 2016.

situação de trabalho do estudante
Desempregado e/ou estagiário sem remuneração

3

Empregado em meio período e/ou estagiário com remuneração

2

Empregado, aposentado, pensionista ou autônomo

1

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

situação educacional do estudante
Estudante de escola pública e/ou freqüentou escola privada com bolsa integral

5

Frequentou escola pública e privada

4

Frequentou escola privada com bolsa parcial (30% ou mais de desconto)

3

Frequentou somente escola privada

0

EDitais

grupo familiar
É responsável financeiramente pelo grupo familiar

3

possui idosos ou pessoas com deficiência no domicílio

1

Candidato com filho ( um ponto por filho até o limite de 4 )

4

Há outros estudante no domicílio cursando nivel superior?
Sim

1

não

0

pontUaçÃo máXima:

29

LEI N° 3239/2016
sÚmULa: Extingue o cargo em comissão
de Chefe do Departamento de Concessão,
permissão e serviços auxiliares.
a CÂmara mUniCipaL DE Castro decretou e eu, prEFEito mUniCipaL
sanciono esta Lei:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 47/2016
a superintendência de recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Castro,
CONVOCA
nomE

Cargo

CLassiFiCaçÃo

giELE pErEira DE JEsUs siLVa

preparador de alimentos

57ª

DaniELE FanHa mEnim

preparador de alimentos

58ª

rosangELa magaLi morEira

preparador de alimentos

59ª

maria DirCE DE soUZa iZiDoro

preparador de alimentos

60ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso público – Edital nº 02/2011 – a
comparecer até o dia 22 de março de 2016, 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.
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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.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 50/2016
Departamento de Recursos Humanos, 17 de março de 2016.
a superintendência de recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Castro,
CONVOCA
ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
Superintendente de Recursos Humanos
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 48/2016
a superintendência de recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Castro,
ConVoCa
nomE

Cargo

CLassiFiCaçÃo

anDrEia DE QUaDros

Auxiliar de Serviços

155ª

samara ViEira riBEiro

Auxiliar de Serviços

156ª

DoraCi DE JEsUs aLmEiDa

Auxiliar de Serviços

157ª

DaniELE Doria

Auxiliar de Serviços

158ª

nomE

Cargo

CLassiFiCaçÃo

margarEtE aparECiDa DE oLiVEira

EnFErmEiro

6ª

tHais Krissa siLVEstri

EnFErmEiro

7ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso público – Edital nº 05/2015 – a
comparecer até o dia 01 de abril de 2016, 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, 17 de março de 2016.

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso público – Edital nº 02/2011 – a
comparecer até o dia 22 de março de 2016, 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, 17 de março de 2016.

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
Superintendente de Recursos Humanos
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 51/2016
a superintendência de recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Castro,
CONVOCA

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
Superintendente de Recursos Humanos
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 49/2016
a superintendência de recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Castro,

nomE

Cargo

CLassiFiCaçÃo

rEnata BUEno CarnEiro

auxiliar de Farmácia

4ª

FErnanDa DE soUZa BorBa

auxiliar de Farmácia

5ª

simonE maCHaDo

auxiliar de Farmácia

6ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso público – Edital nº 05/2015 – a
comparecer até o dia 01 de abril de 2016, no horário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00
horas, no Departamento de recursos Humanos da prefeitura municipal de Castro, sito à
praça pedro Kaled nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a documentação
exigida e agendar o exame médico admissional.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.

CONVOCA
nomE

Cargo

CLassiFiCaçÃo

Vania Da FonsECa

Agente Administrativo

65ª

anDErson Da Costa aLmEiDa

Agente Administrativo

66ª

Departamento de Recursos Humanos, 17 de março de 2016.

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso público – Edital nº 02/2012 – a
comparecer até o dia 01 de abril de 2016, 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.

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
Superintendente de Recursos Humanos
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 52/2016

Departamento de Recursos Humanos, 17 de março de 2016.

a superintendência de recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Castro,
CONVOCA

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
Superintendente de Recursos Humanos
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015

nomE

Cargo

CLassiFiCaçÃo

ana CarLa CarnEiro

Recepcionista

5ª
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Candidato(s) aprovado(s) no Concurso público – Edital nº 05/2015 – a
comparecer até o dia 01 de abril de 2016, 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.

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso público – Edital nº 03/2012 – a
comparecer até o dia 01 de abril de 2016, 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, 17 de março de 2016.

Departamento de Recursos Humanos, 17 de março de 2016.

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
Superintendente de Recursos Humanos
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
Superintendente de Recursos Humanos
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 55/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 53/2016
a superintendência de recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Castro,

a superintendência de recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Castro,
CONVOCA

CONVOCA
nomE

Cargo

CLassiFiCaçÃo

FErnanDa naVarro marin

Farmacêutico

3ª

anDrE LUis DE Lima

Farmacêutico

4ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso público – Edital nº 05/2015 – a
comparecer até o dia 01 de abril de 2016, 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.

nomE

Cargo

CLassiFiCaçÃo

iZaBELa ZiarEsKi paLLU

médico - pediatra

1ª

Candidato(s) aprovado(s) no Concurso público – Edital nº 05/2015 – a
comparecer até o dia 01 de abril de 2016, 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, 17 de março de 2016.

Departamento de Recursos Humanos, 17 de março de 2016.

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
Superintendente de Recursos Humanos
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
Superintendente de Recursos Humanos
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015

DECRETOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 54/2016
a superintendência de recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Castro,
CONVOCA

DECRETO 194/2016

nomE

Cargo

CLassiFiCaçÃo

rosinHa LEaL stEpEnosKi

técnico de Enfermagem

38ª

rita DE Cassia Do nasCimEnto

técnico de Enfermagem

39ª

JULiana oLiVEira ELias

técnico de Enfermagem

40ª

anDiara LoDi

técnico de Enfermagem

41ª

DaniELE JoVina Da siLVa

técnico de Enfermagem

42ª

aDima maCHaDo spEranDio CorDEiro

técnico de Enfermagem

43ª

EVa DE Fatima Dias FErrEira

técnico de Enfermagem

44ª

sirLEi roDrigUEs

técnico de Enfermagem

45ª

KELLY prisCiLa LaZarinE

técnico de Enfermagem

46ª

aDrianE aparECiDa marConDEs CarnEiro

técnico de Enfermagem

47ª

JULiana Do roCio maCHinsKi

técnico de Enfermagem

48ª

irianE LorEna DE mattos

técnico de Enfermagem

49ª

o prEFEito mUniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando o disposto no art. 51, inciso X da Lei orgânica municipal,
Considerando o contido no Contrato de Concessão de serviço público de
transporte Coletivo de nº 050/2013, firmado com a empresa Viação Cidade de Castro
Ltda.,
Considerando documentos e pareceres anexados ao procedimento
administrativo 4.006/2016,
Considerando o termo de ajuste de Conduta firmado entre a municipalidade
e o ministério público do paraná em 25/04/2013, no âmbito do inquérito civil nº
0031.10.000016-0, resolve:
art. 1º – aUtoriZar, aquiescendo com a Comissão municipal de avaliação
de preços e de tarifas de transporte Coletivo, o aumento de preço da passagem do
transporte coletivo urbano contratado, para o valor máximo de r$ 3,0650 (tarifa técnica), a
partir de 27 de março de 2016.
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parágrafo único – o operador do sistema poderá proceder ao arredondamento
do preço, para menos, de forma a facilitar o troco, sendo autorizada a cobrança de r$ 3,05
(três reais e cinco centavos).
art. 2º – a íntegra do procedimento 4.006/2016 está disponíel no sítio de rede
da prefeitura municipal, desde a data de 14/03/2016, para eventuais impugnações quanto ao
cálculo da majoração, por parte do permissionário, usuários, população em geral, órgãos de
fiscalização e demais interessados.
art. 3º – o presente Decreto entrará em vigor na data indicada no caput do
art. 1º, no caso de ausência de impugnações, ou após o julgamento das mesmas em caso de
serem protocoladas com a devida justificação legal e contábil.
art. 4º - revogam-se as disposições em contrário.

5

art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da prefeitura municipal de Castro, 17 de março de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 290/2016

Edifício da prefeitura municipal de Castro, em 16 de março de 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 ELoisa maria
Da LUZ staron, matrícula nº 6190-0, lotada na secretaria municipal de Educação, no
período de 02 de março de 2016 a 01 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
DECRETO Nº 195/2016

Edifício da prefeitura municipal de Castro, 17 de março de 2016.

o prEFEito mUniCipaL DE Castro, EstaDo Do paraná, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em Concurso público nº 04/2015 e classificação
conforme tabela abaixo, no cargo de professor 20horas/semanais, o disposto no plano de
Carreira, Cargos e Salários, resolve:
art. 1º – nomEar os servidores abaixo relacionados, para o cargo de
professor, com carga horária de vinte horas semanais, com lotação na secretaria municipal
de Educação:
nome

CpF

Breno Ferreira machado

079.957.589-52

12.344.687-9/pr p2-000

rg

nível

Classificação
75ª

Elisangela guse gomes

033.177.169-16

7.180.663-4/pr

p2-000

78ª

thaisy Weinert pinheiro (2º
Concurso)

034.622.839-52

7.193.244-3/pr

p3-000

79ª

Yasmin nuzda (2º Concurso)

089.272.239-85

12.878.322-9/pr p1-000

80ª

naionara mendes pacheco dos
Santos (2º Concurso)

059.523.989-79

9.179.827-1/pr

p2-000

81ª

andreia Barbosa da silva (2º
Concurso)

035.624.589-67

6.872.868-1/pr

p1-000

82ª

ana paula Ferreira da silva

091.700.249-01

11.147.245-9/pr p2-000

83ª

andressa Biassio

083.018.079-62

12.573.947-4/pr p1-000

84ª

nadiele Elias Faria

054.966.369-06

9.371.277-3/pr

87ª

p2-000

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 291/2016
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 angELa maria
Da siLVa tEiXEira, matrícula nº 30724-0, lotada na secretaria municipal de Educação, no
período de 07 de março de 2016 a 06 de abril 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, 17 de março de 2016.

art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Edifício da prefeitura municipal de Castro, 17 de março de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 292/2016
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:

portarias

art. 1° ConCEDEr licença especial remunerada à servidora LEDa siLVia
antoniaComi marQUEs, matrícula nº 9555-0, lotada na secretaria municipal de saúde,
no período de 01 de abril de 2016 a 30 de abril de 2016.
art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PORTARIA Nº 289/2016

Edifício da prefeitura municipal de Castro, 17 de março de 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 nELi tErEZinHa
iapEZinsKi, matrícula nº 21253-0, lotada na secretaria municipal de Educação, no período
de 10 de março de 2016 a 09 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO

6

prEFEitUra mUniCipaL DE Castro - 17 DE março DE 2016 - 1011

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.
PORTARIA Nº 293/2016

Castro, 15 de março de 2016

o prEFEito mUniCipaL DE Castro, Estado do paraná, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o contido no requerimento 4666/2016, resolve:
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1º ampLiar a carga horária semanal de trinta para quarenta horas, da
servidora FaBiana HEY matrícula nº 24279-1, a partir de 17 de março de 2016.
art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 021/2016

Edifício da prefeitura municipal de Castro, 17 de março de 2016.

i.V. maCHaDo ViDros – CnpJ 08.955.234/0001-02
nEW ponta grossa LtDa – Epp – CnpJ 02.397.464/0001-09
itEm

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

sUpErintEnDÊnCia DE sUprimEntos E LiCitaçÃo

QtD UnD

LotE n° 01 – rECarga E tEstE HiDrostátiCo DE EXtintorEs

itEm QtDE UnD EspECiFiCaçÃo Dos sErViços

VaLor
Unit.
DEtEntora
rEgistro

rECarga EXtintor pÓ
QUÍmiCo 04 Kg.

26,00

01

300 sErV

02

rECarga EXtintor ágUa prEs.
140 sErV
10 Kg.

03

80

sErV

rECarga EXtintor gas
CarBÔniCo 6 Kg.

48,00

04

150 sErV

rECarga EXtintor pÓ
QUÍmiCo 12 Kg.

33,00

05

80

sErV

rECarga EXtintor pÓ
QUÍmiCo 8 Kg.

36,00

06

90

sErV

rECarga EXtintor pÓ
QUÍmiCo 06 Kg.

51,00

07

150 sErV

tEstE HiDrostátiCo Em
EXtintor.

10,00

VaLor
DEtEntora
UnitáriorEgistro

01

605

M2

ViDro CanELaDo 4 mm
(COLOCADO).

59,90

i.V. maCHaDo

02

1.140

M2

ViDro Liso 4 mm
(COLOCADO).

58,00

i.V. maCHaDo

102

EsQUaDria DE ViDro
tEmpEraDo 8 mm CompLEto
inCoLor - (JanELa), Com
M2
aLUminios DE FiXaçÃo,
DoBraDiças E FECHaDUras
nECEssárias (instaLaDo na
oBra).

178,00

nEW ponta
grossa

04

30

EsQUaDria DE ViDro
tEmpEraDo 8 mm CompLEto
FUmE - (JanELa), Com
M2
aLUminios DE FiXaçÃo,
DoBraDiças E FECHaDUras
nECEssárias (instaLaDo na
oBra).

193,00

nEW ponta
grossa

05

322

M2

EsQUaDria DE ViDro
tEmpEraDo 10mm
CompLEto inCoLor/FUmE
(porta).

268,00

nEW ponta
grossa

06

100

M2

ViDro tEmpEraDo 8 mm
COLOCADO.

184,00

nEW ponta
grossa

07

200

ViDro tEmpEraDo 10 mm
M2 CoLoCaDo FiXo (instaLaDo
na oBra).

229,00

nEW ponta
grossa

03

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 019/2016
sCi sitEmas DE prEVEnçÃo DE inCÊnDio LtDa – CnpJ 76.616.218/0001-37

EspECiFiCaçÃo Dos
proDUtos

VALOR TOTAL DOS ITENS: r$ 276.801,50 (DUZEntos E sEtEnta E
sEis miL, oitoCEntos E Um rEais E CinQUEnta CEntaVos).

23,00

sCi sistEmas

PRAZO: os serviços deverão ser prestados conforme as condições estipuladas
no item 8 do Edital, nos locais determinados pelas secretarias municipais pelo detentor
da ata DE rEgistro DE prEços, de cada pedido de fornecimento representado pela
correspondente nota DE EmpEnHo, no endereço e horário determinado pela secretaria
solicitante.
VIGÊNCIA: o presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze)
meses, contados da data de publicação no Órgão oficial de divulgação do município de
Castro, Estado do paraná.
Castro, 15 de março de 2016

LotE n° 02 – EXtintor noVo

itEm QtDE UnD

EspECiFiCaçÃo Dos proDUtos

VaLor
Unit.
DEtEntora
rEgistro

01

40

UnD

EXtintor ágUa prEs. 10 Lts

02

40

UnD

EXtintor pÓ QUÍmiCo 04 Kg

96,00

03

40

UnD

EXtintor pÓ QUÍmiCo 06 Kg

100,00

04

40

UnD

EXtintor pÓ QUÍmiCo 08 Kg

112,00

05

40

UnD

EXtintor pÓ QUÍmiCo 12 Kg

148,00

06

40

UnD EXtintor gás CarBÔniCo 06 Kg

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

105,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 022/2016

sCi sistEmas

a.C.a. EmprEEnDimEntos mE – CnpJ 17.789.664/0001-84
a.p. maCHaDo DE aLmEiDa & Cia LtDa – CnpJ 05.556.653/0001-75

364,00

VALOR TOTAL DOS LOTES: r$ 65.800,00(sEssEnta E CinCo miL E
oitoCEntos rEais).
PRAZO: o prazo para entrega dos materiais e prestação dos serviços será em
até 15 (quinze) dias após a solicitação da secretaria municipal solicitante 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.

itEm QtDE UnD
01
02
03

VaLor
Unit. p/ DEtEntora
rEgistro

DEsCriçÃo itEns

MARCA

UnD

CorantE LÍQUiDo para
tinta Cor amarELo – 50 mL

-

-

-

12

UnD

CorantE LÍQUiDo para
tinta Cor aZUL – 50 mL

-

-

-

12

CorantE LÍQUiDo para
UnD
tinta Cor LaranJa – 50 mL

-

-

-
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04

12

UnD

CorantE LÍQUiDo para
tinta Cor marron – 50 mL

-

-

-

05

12

UnD

CorantE LÍQUiDo para
tinta Cor oCrE – 50 mL

-

-

-

06

12

UnD

CorantE LÍQUiDo para
tinta Cor prEto – 50 mL

-

-

-

07

12

UnD

CorantE LÍQUiDo para
tinta Cor VErDE – 50 mL

-

-

-

08

12

UnD

CorantE LÍQUiDo para
tinta Cor VErmELHo – 50 mL

-

-

-

20

EsmaLtE sintEtiCo BranCo
UnD gaLÃo 3,6 Litros - ConF. nBr tEXtiL
oU sELo aBraFati

46,90

A.C.A.
EmprEEnD.

09

20

EsmaLtE sintÉtiCo graFitE
UnD EsCUro gaLÃo 3,6 Litros ConF. nBr oU sELo aBraFati

11
12

10

13
14

15

-

SC

39

50

gL

40

50

gL

41

05

UnD

-

-

44

05

UnD

pinCEL 1.1/2”

-

-

-

12,85

a.p.
MACHADO

47

10

EspatULa DE aCo tamanHo
UnD
VonDEr
p

4,30

a.p.
MACHADO

10

FUnDo niVELaDor Cor
BD
BranCa BaLDE 18 Litros - tEXtiL
ConF. nBr oU sELo aBraFati

50

tinta LatEX aCrÍLiCo FosCo
BaLDE 18 Litros CFr. nBr oU
BD
tEXtiL
sELo aBraFati - (Cor pronta
a DEFinir)

-

200 UnD

LiXa FErro grÃo 100

-

-

200 UnD

LiXa FErro grÃo 120

-

-

-

2,39

a.p.
MACHADO

19

200 UnD

LiXa FErro grÃo 150

VonDEr

20

200 UnD

LiXa FErro grÃo 180

-

-

-

21

200 UnD

LiXa FErro grÃo 80

-

-

-

22

200 UnD

LiXa FErro grÃo 60

-

-

-

0,54

a.p.
MACHADO

200 UnD

LiXa maDEira grÃo 100

VonDEr

24

200 UnD

LiXa maDEira grÃo 60

VonDEr

0,85

a.p.
MACHADO

25

200 UnD

LiXa maDEira grÃo 80

VonDEr

0,89

a.p.
MACHADO

26

05

BD

massa aCriLiCa BaLDE 18
Kg - CFr. nBr 15348 oU sELo tEXtiL
aBraFati

95,00

A.C.A.
EmprEEnD.

27

10

BD massa CorriDa BaLDE 18 Kg. tEXtiL

52,00

A.C.A.
EmprEEnD.

28

100 UnD

10,90

a.p.
MACHADO

29

50

BD

sELaDor aCrÍLiCo BaLDE 18
Litros - CFr. nBr oU sELo tEXtiL
aBraFati

61,00

A.C.A.
EmprEEnD.

30

50

gL

tinta EsmaLtE aCEtinaDo
BranCo gaLÃo 3,6 Litros nBr oU sELo aBraFati

tEXtiL

61,00

A.C.A.
EmprEEnD.

31

50

BD

tinta LatEX aCriLiCo
FosCo Cor BranCa BaLDE
18 Litros - ConF. nBr oU
sELo aBraFatE

tEXtiL

96,00

A.C.A.
EmprEEnD.

32

50

BD

tinta LatEX aCrÍLiCo sEmi
BriLHo BaLDE 18 Litros nBr tEXtiL
15079 Cor BranCo

147,00

A.C.A.
EmprEEnD.

tEXtiL

28,50

A.C.A.
EmprEEnD.

tinta para piso BaLDE 18
Litros - ConF. nBr oU sELo
tEXtiL
aBraFati, CorEs a DEFinir
pELa prEF.

117,00

A.C.A.
EmprEEnD.

45,50

A.C.A.
EmprEEnD.

VErniZ CopaL inCoLor
gaLÃo 3,6 Litros - CFr. nBr tEXtiL
oU sELo aBraFati

50,00

A.C.A.
EmprEEnD.

54,00

A.C.A.
EmprEEnD.

33

100

gL

34

90

BD

50

gL

soLVEntE EmB. 1 Litro

tinta LatEX pVa - gaLÃo
DE 3,60 Litros - (CorEs a
DEFinir pELa prEF.) - ConF.
nBr oU sELo aBraFati

tinta ÓLEo gaLÃo 3,6
Litros - CFr. nBr oU sELo
aBraFati CorEs a DEFinir
pELa prEFEitUra (CorEs
prontas)

goL

tEXtiL

36

20

gL

37

20

VErniZ Cor imBUia gaLÃo
gL 3,6 Litros - CFr. nBr oU sELo tEXtiL
aBraFati

a.p.
MACHADO

tigrE

-

a.p.
MACHADO

18

5,90

pinCEL 2.1/2”

-

6,00

17

A.C.A.
EmprEEnD.

-

EspatULa DE aCo tamanHo
VonDEr
M

A.C.A.
EmprEEnD.

55,00

pinCEL 4”

UnD

122,00

EsmaLtE sintÉtiCo VErDE
EsCoLar gaLÃo 3,6 Litros - tEXtiL
ConF. nBr oU sELo aBraFati

pinCEL 5”

10

tEXtiL

A.C.A.
EmprEEnD.

UnD

05

tinta LatEX aCrÍLiCo sEmi
BriLHo BaLDE 18 Litros
CFr. nBr oU sELo aBraFati
(CorEs prontas a DEFinir)

80,00

UnD

46

76,00

EsmaLtE sintÉtiCo BranCo
a BasE D agUa gaLÃo 3,6
tEXtiL
Litros - ConF. nBr oU sELo
aBraFatE

05

6,45

A.C.A.
EmprEEnD.

a.p.
MACHADO

05

10

A.C.A.
EmprEEnD.

7,40

42

a.p.
MACHADO

84,00

CaL para pintUra saCa C/ CERRO
8 Kg.
BranCo

43

EspatULa DE aCo tamanHo
UnD
VonDEr
g

50

35

30

-

16

23

38

-

BD
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45

05

UnD roLo anti-gota Com CaBo ROMA
roLo DE LÃ p/ pintUra C/
CaBo

ROMA

18,47

a.p.
MACHADO

500 UnD

roLo DE LÃ p/ pintUra 9 Cm
C/ CaBo

ROMA

3,80

a.p.
MACHADO

48

500 UnD

roLo DE LÃ p/ pintUra 15 Cm
C/ CaBo

-

-

-

49

roLo DE LÃ p/ pintUra 23 Cm
500 UnD
C/ CaBo

-

-

-

50

05

-

-

-

UnD

UnD

DEsEmpEnaDEira para
graFiato

VALOR TOTAL DOS ITENS: r$ 59.907,60 (CinQUEnta E noVE miL,
noVECEntos E sEtE rEais E sEssEnta CEntaVos).
PRAZO: o prazo para entrega dos produtos será de até 05 (cinco) dias
contados da solicitação da secretaria municipal e do 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
municipal solicitante. a aDministraçÃo designará um servidor para acompanhamento
dos preços registrados.
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, 15 de março de 2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Em tempo, retificamos o Edital na modalidade de
Tomada de Preços N° 002/2016.
incluem-se neste procedimento Licitatório o anEXo XiV – Declaração da
Fraude e da Corrupção:
ANEXO XIV
DECLARAÇÃO
DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
“para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios
de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção seja sob a Lei brasileira
de nº 12.846/2013, seja sob as leis anticorrupção de qualquer país, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto desta licitação, ou de outra forma que não relacionada a este
contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.”
DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
i - os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão
de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual. para os propósitos deste anexo, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público
no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
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influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório
ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas
em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática
prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
ii - na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre
uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente,
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
iii - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas
por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Em tempo, retificamos o Edital na modalidade de
Tomada de Preços N° 003/2016.
a presente retificação altera a data de abertura da Licitação na modalidade
tomada de preços n° 003/2016 conforme segue:
no preâmbulo do referido Edital, item 1:
subitem 1.1 – onde consta:
“... torna pÚBLiCo a realização de licitação, no dia 30/03/2016, às 14:00
horas...”
LEia-sE:
“... torna pÚBLiCo a realização de licitação, no dia 01/04/2016, às 14:00
horas...”
subitem 1.2 – onde consta:
“... torna pÚBLiCo a realização de licitação, no dia 30/03/2016, às 14:00
horas...”
LEia-sE:
“... torna pÚBLiCo a realização de licitação, no dia 01/04/2016, às 14:00
horas...”
subitem 1.3 – onde consta:
“... torna pÚBLiCo a realização de licitação, no dia 30/03/2016, às 14:00

por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
horas...”
Em,_____de _____________ de 2016.
Carimbo CnpJ e assinatura do
Responsável pela Empresa
Ficam mantidas as demais condições do Edital, inclusive quanto às datas e aos
horários, tendo em vista que as alterações acima não interferem na formulação da proposta
de preços, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

LEia-sE:
“... torna pÚBLiCo a realização de licitação, no dia 01/04/2016, às 14:00
horas...”
Ficam mantidas as demais condições do Edital, alterando-se somente a data,
tendo em vista que as alterações acima não interferem na formulação da proposta de
preços, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93.
Castro, 16 de março de 2016.

Castro, 16 de março de 2016.

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão
Municipal de Licitação

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão
Municipal de Licitação

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/16

OBJETO: sErViços DE aUto ELÉtriCa Em gEraL, Com
FornECimEnto DE pEças, para manUtEnçÃo prEVEntiVa E CorrEtiVa Dos
VEÍCULos LEVEs, pEsaDos E EQUipamEntos Da Frota mUniCipaL E Corpo DE
BomBEiros – rECUrsos: LiVrEs E FUnrEBon.

OBJETO: aQUisiçÃo DE sErViços DE rECarga E tEstE
HiDrostátiCo DE EXtintorEs para a sECrEtaria mUniCipaL DE EDUCaçÃo
– rECUrsos: DEmais impostos VinCULaDos EDUCaçÃo.

EMISSÃO: 16/03/2016.
ABERTURA: 31/03/2016.
HORÁRIO: 14:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: r$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil 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 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.
Castro, 16 de março de 2016.

torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
proponEntE
sCi sistEmas DE prEVEnçÃo DE
inCÊnDio LtDa
LOTES: 001,002.

CnpJ nº

TOTAL

76.616.218/0001-37 65.800,00
VaLor totaL

65.800,00

Castro, 15 de março de 2016

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/16
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 17 DE
MARÇO DE 2016 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2016.

OBJETO: ViDros E EsQUaDrias CoLoCaDos, para rEForma E
manUtEnçÃo DE oBras E sErViços pÚBLiCos nas DiVErsas sECrEtarias
mUniCipais.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
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CnpJ nº

TOTAL

i.V. maCHaDo ViDros

08.955.234/0001-02 102.359,50

nEW ponta grossa LtDa

02.397.464/0001-09 174.442,00
VaLor totaL

276.801,50

Castro, 15 de março de 2016
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CONTRATADO: ConstrUtora DaLaZoana LtDa – Epp. pessoa
Jurídica de Direito privado, inscrita no CnpJ/mF nº 04.436.634/0001-42 com endereço
à rua marques de maricá, 902 Jd Carvalho – 84015-030 ponta grossa – pr., neste ato
representada pelo sr. JosÉ CarLos DaLaZoana, Empresário, portador do Ci/rg nº
3.292.438-7/pr e no CpF/mF nº 532.484.659-72, com endereço Comercial à rua marques
de maricá, 902 Jd Carvalho – 84015-030 ponta grossa - pr.,
OBJETO: EXECUçÃo Da oBra DE ConstrUçÃo Da UniDaDE DE
saÚDE Do JarDim primaVEra – sms.
VALOR: pela execução dos serviços, a ContratantE pagará à
ContrataDa o valor total de r$ 333.176,03 (trezentos e trinta e três mil, cento e
setenta e seis reais e três centavos), condições estas do 1º colocado, conforme art. nº 64
parágrafo 2º.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

EXECUÇÃO: prazo para execução da obra será de até 180 (cento e oitenta)
dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

VIGÊNCIA: prazo de vigência do Contrato é de 270 (duzentos e setenta)
dias corridos, a partir de sua assinatura.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/16
OBJETO: aQUisiçÃo DE tintas E matEriais para pintUra –
rECUrsos: LiVrEs – smosp.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
proponEntE
a.C.a. EmprEEnDimEntos mE

CnpJ nº

TOTAL

17.789.664/0001-84 55.408,00

a.p. maCHaDo DE aLmEiDa & Cia LtDa 05.556.653/0001-75
VaLor totaL

4.499,60

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
JOSE CARLOS DALAZOANA
CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA - EPP
CONTRATADO

59.907,60

Castro, 15 de março de 2016
CONTRATO Nº 092/2015
TERCEIRO TERMO ADITIVO
REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/16
OBJETO: EXECUçÃo Da oBra DE ConstrUçÃo Da UniDaDE DE
saÚDE Do JarDim primaVEra – sms.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
proponEntE

CnpJ nº

TOTAL

ConstrUtora DaLaZoana LtDa
04.436.634/0001-42 333.176,03
LOTE: 001.
VaLor totaL

333.176,03

Castro, 16 de março de 2016

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

o mUniCÍpio DE Castro – Estado do paraná, pessoa Jurídica de Direito
público interno, inscrito no CnpJ/mF nº 77.001.311/0001-08, com endereço à praça
pedro Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu prefeito municipal, sr.
rEinaLDo CarDoso, brasileiro, casado, médico, portador do Ci/rg nº 369.982/pr,
CpF/mF nº 005.603.839-91, residente e domiciliado à rua major otávio novaes, 1123,
CEp 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado ContratantE, e a Empresa
ConstrUtora DaLaZ EirELi - mE, pessoa Jurídica de Direito privado, inscrita no
CnpJ/mF nº 10.773.614/0001-60, com endereço à rua João Denck, 345 – CEp:84450000 – Cidade ipiranga - pr, neste ato representada pelo senhor, DiEgo VaLÉrio DE CoL
DaLaZoana, Engenheiro Civil, portador do Ci/rg nº 7.930.973-11 -pr e CpF/mF nº
042.048.559-70, residente e domiciliado no mesmo endereço retro mencionado, a seguir
denominada ContrataDa, que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
ContrataDa, através do processo nº 19450/2015, autorização do fiscal do contrato e
parecer jurídico conforme o disposto no artigo 57, §1º, inciso iii e §2º da Lei 8.666/93,
em comum acordo resolvem aditivar o presente contrato, objeto da tomada de preços nº
021/2015, conforme a seguir:
CLáUsULa primEira: por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
execução pelo período de 60 (sessenta) dias, ou seja, até 07 de março de 2016.
CLáUsULa sEgUnDa: por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
vigência pelo período de 60 (sessenta) dias, ou seja, até 07 de junho de 2016.
O presente Termo Aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
E por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
Edifício da prefeitura de Castro, em 14 de janeiro de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2016
TOMADA DE PREÇOS 001/2016
DATA DO CONTRATO: 16 de março de 2016
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
CONTRATANTE
DIEGO VALÉRIO DE COL DALAZOANA
CONTRATADA

