DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO
ÓRGÃO OFICIAL - LEI Nº 2628/2013

castro, 29 de Março de 2016 • 1017 • 05 PÁGinas
seleção interna.

EDITAIS

Castro, 29 de março de 2016

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

EDITAL DE ESTAGIÁRIOS Nº 14/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA SELEÇÃO INTERNA DE
ESTAGIÁRIOS ABERTA PELO EDITAL Nº 01/2014

DECRETOS

A Superintendência de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas, torna PÚBlico para conhecimento dos interessados o
Resultado da 14ª Seleção Interna dos estagiários, de conformidade com o Edital de Abertura
nº 01/2014 – Seleção para Estagiário Nível Médio, para realizar estágio no Fórum Eleitoral
(através do Convênio 01/2016 entre o Município e o Tribunal Regional Eleitoral) conforme
segue:

DECRETO Nº 215/2016

Zona urBana- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

NOME

NOTA

1º

tHalia Bueno

7,6

2º

carlos aBraÃo ferreira

6,5

3º

ANDERSON GONÇALVES ROSA

6,5

4º

douGlas BriZola

6,3

suMula:
aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 50.000,00
(CINQUENTA 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:

Castro, 29 de março 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$ 50.000,00 (cinQuenta Mil reais), Para
reforço na seGuinte dotaçÃo orçaMentÁria:

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

13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2093 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA
unidade de Pronto atendiMento
3.1.90.94.00.00 – indeniZaçÕes e restituiçÕes traBalHistas
00496 – atençÃo MÉdia e alta coMPleXidade – eXercÍcios anteriores
r$
50.000,00
total da suPleMentaçÃo

EDITAL Nº 15/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
A Superintendência em Recursos Humanos, 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.

r$

50.000,00

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 atençÃo MÉdia e alta coMPleXidade, celeBrado coM o
MinistÉrio da saÚde.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaçÃo, reVoGadas as disPosiçÕes eM contrÁrio.

CONVOCA

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 29 de Março
DE 2016.

Zona urBana- ensino MÉdio
CLASSIFICAÇÃO

NOME

CURSO

1º

tHalia Bueno

ensino MÉdio

2º

carlos aBraÃo ferreira

ensino MÉdio

3º

ANDERSON GONÇALVES ROSA

ensino MÉdio

4º

douGlas BriZola Vasilico

ensino MÉdio

Candidatos aprovados na 14ª Seleção Interna dos Estagiários – Edital 14/2016 a
comparecer até o dia 04 de abril de 2016 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

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 216/2016
suMula:
aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 333.176,03
(TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL, CENTO
E SETENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS).
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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,

DECRETO Nº 218/2016

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$ 333.176,03 (treZentos e trinta e tres Mil,
cento e setenta e seis reais e tres centaVos), Para reforço na seGuinte
dotaçÃo orçaMentÁria:
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.122.0002.1021 – infraestrutura e aPoio loGistico da secretaria
MuniciPal de saÚde
4.4.90.51.00.00 – oBras e instalaçÕes
00500 – Bloco de inVestiMentos na rede de serViços de saÚde – Portaria
nº 204-GM, de 2007 – eXercicios anteriores
r$
333.176,03
total da suPleMentaçÃo

r$

333.176,03

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 de inVestiMentos na rede de serViços de saÚde –
Portaria nº 204-GM, de 2007, celeBrado coM o MinistÉrio da saÚde.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaçÃo, reVoGadas as disPosiçÕes eM contrÁrio.

suMula:
aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 94.000,00
(NOVENTA E QUATRO 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$ 94.000,00 (noVenta e Quatro Mil reais),
Para reforço na seGuinte dotaçÃo orçaMentÁria:
12 – secretaria MuniciPal de indÚstria, coMÉrcio e turisMo
12.002 – dePartaMento de indÚstria e coMÉrcio
11.662.0020.1012 – iMPlantaçÃo do distrito industrial
4.4.90.51.00.00 – oBras e instalaçÕes
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
94.000,00
total da suPleMentaçÃo

r$

94.000,00

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 A RELATIVO AOS RECURSOS LIVRES.

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 29 de Março
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 29 de Março
DE 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 217/2016
suMula:
aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 50.000,00
(CINQUENTA 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$ 50.000,00 (cinQuenta Mil reais), Para
reforço na seGuinte dotaçÃo orçaMentÁria:
10 – secretaria MuniciPal de educaçÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaçÃo
12.122.0002.2061 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO
3.1.90.94.00.00 – indeniZaçÕes e restituiçÕes traBalHistas
00103 – 5% soBre as transf. constitucionais – eXercÍcios anteriores
r$
50.000,00
total da suPleMentaçÃo

r$

50.000,00

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 aos 5% soBre as transf. constitucionais –25%.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaçÃo, reVoGadas as disPosiçÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 29 de Março
DE 2016.

DECRETO Nº 219/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar, a pedido, luciane de fatiMa BarBosa soares
portadora do cPf/Mf sob n° 411.560.809-91 e ci/rG n° 3.097.598-7, do cargo de
Professor – P3, com lotação na secretaria Municipal de educação, a partir de 23 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, em 29 de março de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 220/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar, a pedido, eliane aParecida GoMes portadora do
cPf/Mf sob n° 025.542.899-56 e ci/rG n° 6.606.663-0, do cargo de agente de endemias,
com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 23 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, em 29 de março de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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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:
DECRETO Nº 221/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar, a pedido, Karla fernanda feitosa portadora do
cPf/Mf sob n° 058.458.899-28 e ci/rG n° 8.364.295-5, do cargo de farmacêutico, com
lotação na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 28 de março de 2016.

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora eunice Bento
de alMeida Matrícula nº 489670-0 lotada na secretaria Municipal de esporte, no período
de 07 de janeiro de 2016 a 06 de fevereiro 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, 29 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, em 29 de março de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 318/2016
DECRETO Nº 222/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto pelo art. 71-a do estatuto dos servidores
Públicos Municipais, conforme decretado pela lei complementar 38/2011, publicada em
16/12/2011, resolve:
ART. 1º – CONCEDER adicional por formação escolar suplementar a
funcionária rosane do rocio Petresen matrícula 761397-0, segundo o cargo
cuja simbologia relaciona, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento
percebido conforme tabela própria ao cargo de investidura em concurso público nesta
municipalidade, a partir do mês subsequente ao da protocolização do pedido devidamente
documentado.

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 sideneY Kuff
de Mattos matrícula nº 17590-1 lotado na secretaria Municipal de saúde, no período de
04 de abril de 2016 a 03 de maio 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, 29 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, em 29 de março de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 319/2016

Portarias

PORTARIA Nº 316/2016
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:

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 á servidora celia Maria
cHaGas matrícula nº 18708-0 lotada na secretaria Municipal de saúde, no período de 04
de abril de 2016 a 03 de maio 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, 29 de março de 2016.

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora elisa Mara
scuruPa correa da silVa Matrícula nº 5967-1 lotada na secretaria Municipal de
Governo, no período de 06 de abril de 2016 a 05 de maio de 2016.
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, 29 de março de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 317/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso

PORTARIA Nº 320/2016
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 á servidora eledir
MarQues PittHan matrícula nº 13064-0 lotada na secretaria Municipal de educação, no
período de 21 de março de 2016 a 20 de abril de 2016.
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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, 29 de março de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

4

RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 EXTRATO DE CONTRATO
em tempo, retificamos o extrato de contrato n° 025/2016.
cnPJ
Onde consta:
cnPJ da eMPresa: decK coMunicaçÃo ltda – Me
nº 05.903.897/0001-87
LEIA-SE COMO:
cnPJ da eMPresa: decK coMunicaçÃo ltda – Me
nº 05.499.079/0001-60
Castro, 22 de março de 2016.

PORTARIA N° 321/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando Processo administrativo nº 3809/2016 resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1° - transferir, o servidor Mario celso correa da silVa
que exerce o cargo de tecnólogo em Gestão Pública, Matrícula nº 19607, da secretaria
Municipal de Saúde para Secretaria Municipal de Administração.
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando
expressamente a Portaria nº 310/2016 e demais disposições em contrário.

PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2016
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de março de 2016.
OBJETO: aQuisiçÃo de VeÍculo utilitÁrio tiPo PicK-uP, Zero
KM, para atiVidades da diretoria MuniciPal de HaBitaçÃo – recursos:
livres.
EMISSÃO: 28/03/2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ABERTURA: 12/04/2016.
HORÁRIO: 09:00 HORAS.

PORTARIA N° 322/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando Processo administrativo nº 4401/2016 resolve:
art. 1° - transferir, a servidora Maristela lieBel KocH que exerce
o cargo de recepcionista, Matrícula nº 22780-0, da secretaria Municipal de saúde para
Secretaria Municipal de Administração.
art. 2º – esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de março de 2016.

VALOR MÁXIMO: r$ 47.803,00 (Quarenta e sete mil, oitocentos e três
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, 28 de março de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaçÃo

AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 29 DE
MARÇO DE 2016 ATÉ 12 DE ABRIL DE 2016.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO Nº 20
notificamos a empresa uniloG coMercial ltda - Me, inscrita no cnPJ
nº 03.408.450/0001-06, com endereço na rua MÁrMore, nº 120, ceP 84.145-000,
MunicÍPio de caraMBeÍ - ParanÁ, que no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a
partir da data de publicação no Diário Ofício Eletrônico do Município de Castro, dos itens
constantes no empenho nº 1430/2016, sob pena de imediata instauração de procedimento
para aplicação de penalização e demais cominações legais, incluindo a suspensão do direito
de licitar e declaração de inidoneidade.
Castro, 28 de março de 2016.

Lincoln Cesar Schmitke
Superintendência de Suprimentos
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2016
OBJETO: aQuisiçÃo de eQuiPaMentos e Materiais de coPa e
coZinHa Que serÃo utiliZados nas açÕes da secretaria MuniciPal de
saÚde – recursos: liVres.
EMISSÃO: 28/03/2016.
ABERTURA: 13/04/2016.
HORÁRIO: 09:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: r$ 117.156,92 (cento e dezessete mil, cento e cinquenta
e seis reais e noventa e dois centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
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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

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2016
OBJETO:
AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – RECURSOS: ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
EMISSÃO: 28/03/2016.
ABERTURA: 14/04/2016.
HORÁRIO: 09:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 108.517,00 (Cento e oito mil, quinhentos e dezessete
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.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA N° 10/2016
	O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições;
RESOLVE:	NOMEAR A COMISSÃO DO PREGÃO, FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN,
matrícula 28-1 como Pregoeiro, BRUNO EDUARDO DE OLIVEIRA, matrícula 36-1,
DANIEL MORAES PEDROSO, matrícula 39-1 e MARÍLIA ALVES PEREIRA, matrícula 72-1
integrantes da Equipe de Apoio e FLAVIO JOSÉ DOMINGUES, matrícula 71-1, como
Representante da Comissão de Pregão, a partir da presente data.
Gabinete da Presidência, em 28 de março de 2016.

Gerson Sutil
Presidente
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