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art. 2º. este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em

DECRETOS

contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 24 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 799/2016
SUMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
suPleMentar no valor de r$ 356.502,68
(TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL,
QUINHENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA
e oito centavos).

Portarias

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:

PORTARIA Nº 1491/2016

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$ 356.502,68 (treZentos e cinQuenta e seis
Mil, QuinHentos e dois reais e sessenta e oito centavos), 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
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00500 – bloco de investiMentos na rede de serviÇos de saÚde – Portaria
nº 204-GM, de 2007 – eXercÍcio corrente
r$
356.502,68
total da suPleMentaÇÃo

r$

356.502,68

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
eXcesso de arrecadaÇÃo – recursos vinculados de 2016, relativo ao
bloco de investiMentos na rede de serviÇos de saÚde – Portaria nº 204GM, de 2007, celebrado coM o MinistÉrio da saÚde.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de agosto de 2016, como a
seguir se descreve:
CLASSE G2 204
saMuel bento de alMeida

26905-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 24 de
noveMbro de 2016.

PORTARIA Nº 1492/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de julho de 2016, como a
seguir se descreve:
CLASSE S4 201
roseMerY MacHado da silva

DECRETO Nº 800/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o contido no ofício nº. 227/2016 da comissão de Processo
administrativo nº. 04/2015, resguardado do direito à ampla defesa e ao contraditório,
resolve:
art. 1º. ProrroGar por 30 (trinta) dias de prazo a partir de 24 de novembro
de 2016 o Processo administrativo nº 04/2015/sMed, a que responde a servidora rose
Mara alves, matrícula 4048-0 e 4048-1, ocupante do cargo de Professor, tendo em
vista que o mesmo se encontra em fase de alegações finais e demandará o lapso de tempo
solicitado para sua conclusão.

23760-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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PORTARIA Nº 1493/2016
PORTARIA Nº 1496/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de julho de 2016, como a
seguir se descreve:
CLASSE S4 201
sHeila cristina raMos Gabriel

22195-1

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

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de julho de 2016, como a
seguir se descreve:
CLASSE S6 206
sandra dilMa de Melo rodriGues

16942-0

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

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2016.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1494/2016
PORTARIA Nº 1497/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de julho de 2016, como a
seguir se descreve:
CLASSE S4 301
andreli do rocio HeidMann

18902-1

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

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de julho de 2016, como a
seguir se descreve:
CLASSE M3 001
adeMir cardoso da silva

51225-0

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

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2016.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1495/2016

PORTARIA Nº 1498/2016

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:

art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de julho de 2016, como a
seguir se descreve:

art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de julho de 2016, como a
seguir se descreve:

CLASSE S4 301
MARIA IVONETE MACHADO MARTINS

14281-2

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

CLASSE M3 101
Marcelo soares

28185-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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art. 2º – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência da câmara Municipal de castro, em 21 de novembro
de 2.016.

PORTARIA Nº 1499/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:

Gerson Sutil
Presidente

art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de julho de 2016, como a
seguir se descreve:
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CLASSE M3 101
roGerio lauber

517070-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2016.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para a
eXecuÇÃo da obra de construÇÃo de sala de arQuivo, acessos e
Muro de divisa coM raMPas e PortÕes, no iMÓvel da cÂMara MuniciPal.
conforMe edital de abertura e seus aneXos
EMISSÃO: 22 DE NOVEMBRO DE 2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ABERTURA: 12 DE DEZEMBRO DE 2016 (SEGUNDA-FEIRA)
RECEBIMENTO DE ENVELOPES : 13:30 Horas (horário de brasília)
HORÁRIO ABERTURA: 14:00 Horas (horário de brasília)
VALOR TOTAL MÁXIMO: r$ 188.187,58 (cento e oitenta e oito
Mil cento e oitenta e sete reais e cinQuenta e oito centavos).

PORTARIA Nº 1500/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de agosto de 2016, como a
seguir se descreve:
CLASSE G2 204
ricardo alcindo bourGuiGnon

26891-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados no setor de licitação, compras e almoxarifado,
sito à rua coronel Jorge Marcondes, 501, vila rio branco, fax: (42) 3233-8500 e e-mail:
licitacao@camaracastro.pr.gov.br
Prédio da câmara em 22 de novembro de 2016
DAVI MIARA KIAPUCHINSKI
PRESIDENTE CPL
AFIXADO NO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL 23/11/16 A 12/12/2016

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de novembro de 2016.

SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO Nº 018/2014
contrato que entre si celebram o a cÂMara MuniciPal de castro e a
empresa reinaldo alves de souZa tibaGi - Me.

Poder leGislativo

PORTARIA Nº. 32/2016
o Presidente da câmara Municipal de castro, estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:art. 1º. designar os servidores: daniel Moraes Pedroso - matrícula 39-1,
ilsemarie Hampf - matrícula 01-1 e Patrícia de Mello fontoura selmer - matrícula 06-1,
a fim de que promovam estudos e, se preciso for, a revisão das atribuições dos cargos do
Quadro de Pessoal da câmara Municipal de castro.

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao edital de
Pregão Presencial nº 012/14, de um lado, como o cÂMara MuniciPal de castro,
estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito Público interno, inscrito no cnPJ/Mf nº
77.774.685/0001-58, com endereço, na rua coronel Jorge Marcondes, nº 501, vila rio
branco, ceP 84-172-020, nesta cidade, neste ato representada pelo seu Presidente, sr.
Gerson sutil, brasileiro, casado, técnico contábil, portador da cédula de identidade rG
nº. 6.132.331-7 ssP/Pr, inscrito no cPf/Mf nº. 016.759.119-32, residente e domiciliado na
chácara sempre verde, castrolanda, nesta cidade a seguir denominada contratante,
e de outro lado a empresa: reinaldo alves de souZa tibaGi - Me, Pessoa Jurídica
de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 13.137.437/0001-13, com endereço na rua
Principal, s/nº, bairro capivari de baixo, ceP 84300-000, tibagi - Paraná, neste ato
representada pelo seu Proprietário sr. reinaldo alves de souZa, brasileiro, solteiro,
empresário, portador da ci/rG nº 8.372.041-7 e no cPf/Mf nº 027.242.489-70, residente
e domiciliado no mesmo endereço, na cidade de tibagi – Paraná, doravante denominada
simplesmente contratada, firmam o presente contrato de locaÇÃo,conforme
abaixo estabelecido:
as partes, devidamente qualificadas, conforme a precisão contratual, solicitação
da contratante, justificativa, parecer Jurídico desta casa e autorização superior, e,
com fulcro no artigo 57, inciso ii da lei n° 8.666/93, em comum acordo resolvem aditivar o
presente contrato, objeto do Processo de Pregão n° 012/2014, conforme a seguir:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
	O prazo de execução do Contrato nº 018/2014, com vencimento em
24/11/2016, de comum acordo entre as partes fica prorrogado, mediante ao presente
aditamento, a contar da data da publicação do mesmo, sendo o prazo de execução dos
serviços de 12 (doze) meses e o prazo de vigencia do contrato de 13 (treze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
	As partes ajustam que não haverá alteração do valor contratual, salvo nos casos
previstos em lei. O valor do aditamento do presente contrato é de R$ 16.500,00 (Dezesseis
mil e quinhentos reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas de R$ 1.375,00 (Hum mil e
trezentos e setenta e cinco reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	As despesas oriundas deste aditamento contratual serão empenhadas na
seguinte dotação do exercício de 2016: 01.001.01.031.0001.02002-33.90.39.00.00 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica
Natureza Específica da despesa: 33.90.39.78.99 – Limpeza e Conservação demais setores
administração.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do Contrato
originário que não tenham sido modificadas pelo presente Termo Aditivo.
	E por estarem em pleno acordo, as partes assinam o presente termo, por si
e seus sucessores, em 2 (duas) vias igual teor e rubricadas para todos os fins de direito, na
presença das testemunhas abaixo.
	Castro, 23 de novembro de 2016.

GERSON SUTIL
PRESIDENTE
CONTRATANTE
REINALDO ALVES DE SOUZA
REINALDO ALVES DE SOUZA TIBAGI - ME
CONTRATADA
Fernando luiz silva pitthan
FISCAL
Assinado de forma digital por ALESSANDRO FERRAO
SANDRINI:01788577930
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