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as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 21 de outubro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 706/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º deterMinar ponto facultativo aos servidores públicos municipais no
dia 31 de outubro, durante todo o expediente, em alusão às comemorações do dia do
funcionário Público, que ocorre em 28 de outubro.
art. 2º no interesse da administração pública, visando a prestação de serviços
essenciais, eXecutaM-se os seguintes setores, que PerManeceM eM atiVidades
normais:
secretaria Municipal de administração
estação e terminal rodoviário;
cemitérios Municipais;
aeroporto.

DECRETO Nº 708/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar a pedido, dulce Maria Mendes portadora do cPf/
Mf n° 848.478.089-91 e ci/rG n° 5.338.759-4, do cargo de Professor, com lotação na
secretaria Municipal de educação, a partir de 19 de outubro 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 21 de outubro de 2016.

secretaria Municipal de segurança Pública
Guarda Municipal;
Guarda Patrimonial.;
Zona Verde.
secretaria Municipal da família e desenvolvimento social
casa lar;
conselho tutelar.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

secretaria Municipal de indústria, comércio e turismo
em regime de plantão para atendimento ao turista.
secretaria Municipal de saúde
todos os setores.
secretaria Municipal de educação
todos os setores.
Parágrafo Único: a secretaria Municipal de infraestrutura e logística
terá expediente normal para todos os seus serviços, com exceção do departamento
administrativo.
art. 3º este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21 de outubro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 707/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar a pedido, tHaisa cabrine portadora do cPf/Mf n°
032.335.959-05 e ci/rG n° 7.530.529-0, do cargo de cirurgião dentista, com lotação na
secretaria Municipal de saúde, a partir de 17 de outubro de 2016.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

DECRETO Nº 709/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando Processo administrativo nº 13173/2016, resolve:
art. 1º – eXonerar, conforme Programa de desligamento Voluntário,
instituído pela lei nº 3280/2016, Gilberto Jose MacHado, Matrícula nº 22705-0,
portador do cPf/Mf n° 940.165.269-49 e ci/rG n° 5.103.617-4, do cargo de Motorista,
lotado na secretaria Municipal de infraestrutura e logística, a partir de 31 de outubro 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 21 de outubro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 710/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando Processo administrativo nº 13233/2016, resolve:
art. 1º – eXonerar, conforme Programa de desligamento Voluntário,
instituído pela lei nº 3280/2016, serGio luiZ dias de souZa, Matrícula nº 8990-1,
portador do cPf/Mf n° 543.285.359-00 e ci/rG n° 4.295.719-4, do cargo de Mecânico
leve, lotado na secretaria Municipal de infraestrutura e logística, a partir de 31 de outubro
de 2016.
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art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 21 de outubro de 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
esPecial no Valor de r$ 90.000,00 (noVenta Mil reais), Para reforÇo nas
seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:
21 – secretaria MuniciPal de GoVerno
21.004 – diretoria MuniciPal do Meio aMbiente
04.122.0002.2114– Manut. do fundo MuniciPal de saneaMento bÁsico e
aMbiental - fMsba
4.4.90.51.00.00 – obras e instalaÇÕes
00555 – sanePar – coMP financeira Meio aMbiente – eXercicio corrente
r$
45.000,00

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 711/2016
suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 18.000,00
(deZoito 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 3304/2016 de 20/10/2016,

21 – secretaria MuniciPal de GoVerno
21.004 – diretoria MuniciPal do Meio aMbiente
04.122.0002.2114– Manut. do fundo MuniciPal de saneaMento bÁsico e
aMbiental - fMsba
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00555 – sanePar – coMP financeira Meio aMbiente – eXercicio corrente
r$
45.000,00
total

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$ 18.000,00 (deZoito Mil reais), Para reforÇo
na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.002 – suPerintendÊncia de desenVolViMento social
08.244.0011.2058 – benefÍcios eVentuais
3.3.90.32.00.00 – Material, beM ou serViÇo Para distribuiÇÃo Gratuita
00000 - recursos ordinÁrios (liVres) - eXercÍcio corrente
r$
18.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

18.000,00

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÃo utiliZados os
recursos ProVenientes do cancelaMento de Parte das dotaÇÕes
orÇaMentÁrias, a seGuir esPecificadas:
20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.002 – suPerintendÊncia de desenVolViMento social
08.244.0010.2026 – ManutenÇÃo de GestÃo e QualificaÇÃo
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinÁrios(liV) – eXercicio corrente
r$
12.000,00

do

crÉdito

da reduÇÃo

r$

esPecial

r$

90.000,00

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional esPecial,
de conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÃo utiliZados os
recursos ProVenientes do cancelaMento de Parte das dotaÇÕes
orÇaMentÁrias, a seGuir esPecificadas:
21 – secretaria MuniciPal de GoVerno
21.004 – diretoria MuniciPal do Meio aMbiente
18.541.0003.2013– atiVidades do fundo MuniciPal do Meio aMbiente
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00555 – sanePar – coMP financeira Meio aMbiente – eXercicio corrente
r$
45.000,00
21 – secretaria MuniciPal de GoVerno
21.004 – diretoria MuniciPal do Meio aMbiente
18.541.0003.2013– atiVidades do fundo MuniciPal do Meio aMbiente
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00555 – sanePar – coMP financeira Meio aMbiente – eXercicio corrente
r$
45.000,00
total

da reduÇÃo

r$

90.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 21 de outubro
de 2016.

20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.002 – suPerintendÊncia de desenVolViMento social
08.244.0010.2026 – ManutenÇÃo de GestÃo e QualificaÇÃo
3.3.90.47.00.00 – obriGaÇÕes tributÁrias e contributiVas
00000 – recursos ordinÁrios(liV) – eXercicio corrente
r$
6.000,00
total

2

Prefeitura MuniciPal de castro - 21 de outubro de 2016 - 1157

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 713/2016

18.000,00

suMula:
abre crÉdito
adicional
suPleMentar no Valor
de r$
1.533.000,00 (HuM MilHÃo e QuinHentos
e trinta e tres Mil reais).

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 21 de outubro
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 e 3306/2016 de 20/10/2016,
d e c r e t a:
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 712/2016
suMula: abre crÉdito adicional
esPecial no Valor de r$ 90.000,00
(noVenta 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 3305/2016 dde 20/10/2016,

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$ 1.533.000,00 (HuM MilHÃo, QuinHentos
e trinta e tres Mil reais), Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo
orÇaMentÁria:
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) – eXercicio corrente
r$
468.000,00
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
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12.365.0028.2075 – ManutenÇÃo e desenVolViMento da crecHe
3.1.90.13.00.00 – obriGaÇÕes Patronais
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
65.000,00
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) – eXercicio corrente
r$
400.000,00
23– secretaria MuniciPal de adMinistraÇÃo
23.002 – suPerintendÊncia de recursos HuManos
04.122.0023.2109– ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
suPerintendÊnca de recursos HuManos
3.1.90.94.00.00 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes trabalHistas
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
600.000,00
total da suPleMentaÇÃo
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r$

1.533.000,00

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÃo utiliZados os
recursos ProVenientes do cancelaMento de Parte das dotaÇÕes
orÇaMentÁrias, a seGuir esPecificadas:
09 – secretaria MuniciPal de desenVolViMento urbano
09.001 – Gabinete do secretario
04.122.0002.2018 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
secretaria MuniciPal de desenVolViMento urbano
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
50.000,00
09 - secretaria MuniciPal de desenVolViMento urbano
09.007 – diretoria de PesQuisa e inforMaÇÃo
04.122.0002.2081 – ManutenÇÃo da diretoria de PesQuisa e inforMaÇÃo
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
50.000,00
09 - secretaria MuniciPal de desenVolViMento urbano
09.008 – suPerintendÊncia de PlaneJaMento territorial
04.122.0002.2082 – ManutenÇÃo e desenVolViMento da suPerintendÊncia
de PlaneJaMento territorial
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
400.000,00
12 – secretaria MuniciPal de indÚstria, coMÉrcio e turisMo
12.002 - dePartaMento de indÚstria e coMÉrcio
11.662.0020-1012 – iMlantaÇÃo do distrito industrial
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
100.000,00
12 – secretaria MuniciPal de indÚstria, coMÉrcio e turisMo
12.002 - dePartaMento de indÚstria e coMÉrcio
11.662.0020-1012 – iMlantaÇÃo do distrito industrial
4.4.90.61.00.00 – aQuisiÇÃo de iMÓVeis
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
50.000,00
13 - secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.122.0002.2096 – ManutenÇÃo da GestÃo do sus
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
100.000,00

16 – secretaria MuniciPal de obras e serViÇos PÚblicos
16.006 – suPerintendÊncia de serViÇos PÚblicos
15.452.0004.2030 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
suPerintendÊncia de serViÇos PÚblicos
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
50.000,00
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.002 – diretoria de Vias rurais
15.451.0004.2048 – ManutenÇÃo das estradas rurais
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinÁrios(liV) – eXercicio corrente
r$
233.000,00
19 – secretaria MuniciPal de seGuranÇa PÚblica
19.003 – suPerintendÊncia de seGuranÇa PÚblica
06.181.0024.2054 – ManutenÇÃo das atiVidades da seGuranÇa do
PatriMÔnio PÚblico
3.1.90.16.00.00 – outras desPesas VariÁVeis – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente
r$
100.000,00
23 - secretaria MuniciPal de adMinistraÇÃo
23.003 – suPerintendÊncia de tecnoloGia da inforMaÇÃo
19.126.0017.2080 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades
suPerintendÊncia de tecnoloGia da inforMaÇÃo
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
100.000,00
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
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente
r$
200.000,00
total

da reduÇÃo

r$

1.533.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 21 de outubro
de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

PORTARIA Nº 1249 /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 maio de 2016, como a
seguir se descreve:
classe cird6 102
luciane nadal de oliVeira

16 – secretaria MuniciPal de obras e serViÇos PÚblicos
16.005 – suPerintendÊncia de fiscaliZaÇÃo de obras e contratos
15.122.0002.2083 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
suPerintendÊncia de fiscaliZaÇÃo de obras e contratos
3.1.90.13.00.00 – obriGaÇÕes Patronais
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
50.000,00

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

16 – secretaria MuniciPal de obras e serViÇos PÚblicos
16.005 – suPerintendÊncia de fiscaliZaÇÃo de obras e contratos
15.122.0002.2083 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
suPerintendÊncia de fiscaliZaÇÃo de obras e contratos
3.1.90.16.00.00 – outras desPesas VariÁVeis – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
50.000,00

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

722693-0

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21de outubro de 2016.

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO

4

Prefeitura MuniciPal de castro - 21 de outubro de 2016 - 1157

PORTARIA Nº 1250/2016
PORTARIA Nº 1253/2016
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 maio de 2016, como a
seguir se descreve:
classe s1 410
dirce ribeiro de Mattos liMa

10251-0

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 maio de 2016, como a
seguir se descreve:
CLASSE S1 101
beatriZ de fatiMa Moreira Hurla

425150-0

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

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21de outubro de 2016.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21 de outubro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1251/2016
PORTARIA Nº 1254/2016
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 maio de 2016, como a
seguir se descreve:
classe s1 409
Mariuda de castro oliVeira

13390-0

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 maio de 2016, como a
seguir se descreve:
classe e3 409
MarGaretH fatiMa bueno MicHalsKi

13382-0

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

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21de outubro de 2016.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21 de outubro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1252/2016
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:

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de maio de 2016, como a
seguir se descreve:
classe s1 204
tereZa de Jesus sidor

26794-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21de outubro de 2016.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 011/2016
OBJETO: concessÃo de direito real de uso Para fins
eMPresariais, de terrenos PÚblicos situados na colÔnia santa clara.
EMISSÃO: 20/10/2016
ABERTURA: 25/11/2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

HORÁRIO: 14:00 Horas.
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 no setor de licitação e cadastro, sito à Praça
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Pedro Kaled, nº 22, centro, no site https://castro.atende.net/#!/ e e-mail: licitacao.castro@
gmail.com
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

castro, 20 de outubro de 2016.

TOMADA DE PREÇOS Nº 026/16
LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 24 DE
OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

OBJETO: eXecuÇÃo de reforMa do cMei turMa do PererÊ –
sMe.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente
leandro santos de oliVeira e cia ltda – Me
lote: 001.

cnPJ nº

TOTAL

21.365.117/0001-49 134.419,01

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Valor total

134.419,01

castro, 19 de outubro de 2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 025/16
OBJETO: eXecuÇÃo de traVessia eleVada Para Pedestres eM
concreto betuMinoso usinado a Quente – cbuQ – faiXa c do dnit –
sisteMa ViÁrio do MunicÍPio de castro.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

antonio Moro & cia ltda
lote: 001.

80.237.555/0001-90

88.263,78

Valor total

88.263,78

castro, 19 de outubro de 2016

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2016
REF. TP 025/2016
castro, 19 de outubro de 2016.
CONTRATANTE: Município de castro, estado do Paraná, com sede à Praça
Pedro Kaled, nº 22, inscrito no cnPJ/Mf n° 77.001.311/0001-8, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, sr. reinaldo cardoso, em pleno exercício de seu mandato
e funções, portador da cédula de identidade ci/rG n° 369.982/Pr, e do cPf/Mf n°
005.603.839-91.
CONTRATADA: antonio Moro & cia ltda, cnPJ 80.237.555/000190, localizada na rua cel. Vivida, n° 122, Vila cipa, ceP: 84.036-310 – Ponta Grossa – Pr,
a seguir denominada contratada, representada pelo sr. João Moro Junior, empresário,
portador do ci/rG n° 1.318.197 ssP-Pr e no cPf/Mf n° 341.071.429-49, residente na rua
dr. antônio schwanse, 518, Jardim américa – Ponta Grossa- Pr.
OBJETO: eXecuÇÃo de traVessia eleVada Para Pedestres eM
concreto betuMinoso usinado a Quente – cbuQ – faiXa c do dnit
– sisteMa ViÁrio do MunicÍPio de castro – secretaria MuniciPal de
infraestrutura e loGÍstica
VALOR: Pela execução dos serviços, a contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 88.263,78(oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e
três reais e setenta e oito centavos), condições estas do 1º colocado, conforme art. nº 64
parágrafo 2º.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Prazo para execução dos serviços é de até 12
(doze) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviços.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses
a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
JOÃO MORO JUNIOR
ANTONIO MORO & CIA LTDA
CONTRATADA

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2016
TOMADA DE PREÇOS 026/2016
DATA DO CONTRATO: 19 de outubro 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.
CONTRATADO: leandro santos de oliVeira & cia ltda – Me.
Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 21.365.117/0001-49, com
endereço à rua evangelina Madureira camargo, 520, Jd social arapongas – ceP: 84.174170 - castro - Pr, neste ato representada por seu sócio administrador sr(º). leandro
santos de oliveira, portador do ci/rG nº 97582963ssP/Pr e no cPf/Mf nº 080.333.21903, residente e domiciliado no mesmo endereço comercial.
OBJETO: eXecuÇÃo de reforMa do cMei turMa do PererÊ –
secretaria MuniciPal de educaÇÃo
VALOR: Pela execução dos serviços, a contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 134.419,01(cento e trinta e quatro mil, quatrocentos
e dezenove reais e um centavos), condições estas do 1º colocado, conforme art. nº 64
parágrafo 2º.
EXECUÇÃO: o início da obra se dará no máximo em até 10 (dez) dias do
recebimento da ordem de serviço emitido pela contratante. Prazo para execução
dos serviços é de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da emissão da
ordem de serviços.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias a
contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA
LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CONTRATADO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/16
OBJETO: aQuisiÇÃo de botiJÕes de GÁs GlP Para abasteciMento
dos estabeleciMentos da rede MuniciPal de ensino (escolas e cMeis)

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO
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e Para secretaria de educaÇÃo – recursos: deMais iMPostos Vinc. a
educaÇÃo.

e conserVaÇÃo de Galerias fluViais e cabeceiras de Pontes no Meio
rural e urbano – recursos: liVres – sMil.

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

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

ProPonente
flaMe coMÉrcio de GÁs ltda
itens:
001,003,004.

cnPJ nº

TOTAL

ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

Maccaferri do brasil ltda
itens:
43.876.960/0001-22 64.932,00
001,002.

08.936.453/0001-36 97.558,00

erKs coM. VareJista de Gas ltda
03.783.386/0001-43 254.000,00
iteM: 002.
Valor total

64.932,00

castro, 19 de outubro de 2016

351.558,00

castro, 18 de outubro de 2016

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal
REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 145/2016
Maccaferri do brasil – ltda – cnPJ 43.876.960/0001-22

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 144/2016
erKs coMÉrcio VareJista de GÁs ltda – cnPJ 03.783.386/0001-43
flaMe coM. de GÁs ltda – cnPJ 08.936.453/0001-36

iteM Qtde UND
01
02

03

04

1.200 UND

DESCRIÇÃO

Marca

carGa de GÁs GlP Para
botiJÃo de 13 KG.

liQuiGÁs

carGa de GÁs GlP Para
botiJÃo de 45 KG.

ultraGÁs

iteM Qtde UND

Valor
unit.
DETENTORA
REGISTRO

01

200

68,80

flaMe coM.
de GÁs ltda

02

400

317,50

erKs coM.
VareJista de
GÁs ltda

flaMe coM.
de GÁs ltda

800

UND

40

botiJÃo 13 KG, 360 diaM
X 476 alt (MilÍMitro);
Material aÇo carbono,
2,5-3 MM, esPessura; PressÃo
UND interna de 2 a 7 KG/cM²,
liQuiGÁs
PluGue fusÍVel coMo
disPositiVo de seGuranÇa,
PadrÃo de VÁlVula conf.
abnt 8614.

150,00

20

botiJÃo 45 KG, 376,5 diaM
X 1299 alt (MilÍMitro);
Material aÇo carbono;
2,5-3 MM; esPessura; PressÃo
UND interna de 2 a 7 KG/cM²;
liQuiGÁs
VÁlVula sobre PressÃo
coMo disPositiVo de
seGuranÇa; PadrÃo da
VÁlVula conf. abnt 8614.

449,90

esPecificaÇÃo dos
Produtos

Marca

Valor
unit.
DETENTORA
REGISTRO

GabiÃo caiXa Zn/al
UND G+P 08X10 240 2 X 1 Maccaferri
X 1 cd

299,86

Maccaferri
DO BRASIL
LTDA

araMe de aÇo btc
G4r reV.PVc cinZa Maccaferri
2.20 MM

12,40

Maccaferri
DO BRASIL
LTDA

KG

VALOR TOTAL DOS ITENS: r$ 64.932,00(sessenta e quatro mil,
novecentos e trinta e dois reais).
PRAZO: o prazo para entrega dos produtos será de até 15 (quinze) dias
após o 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 de infraestrutura e logística
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.

flaMe coM.
de GÁs ltda

VALOR TOTAL DOS ITENS: r$ 351.558,00(treZentos e cinQuenta
e uM Mil, QuinHentos e cinQuenta e oito reais).
PRAZO: os produtos deverão ser entregues conforme as condições
estipuladas no item 8 e seus subitens do edital, nos endereços determinados pela secretaria
Municipal de educação e solicitantes 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,19 de outubro de 2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 164/2016
OBJETO: confecÇÃo de caMisetas Para aÇÕes da secretaria
MuniciPal de saÚde.
EMISSÃO: 20/10/2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ABERTURA: 09/11/2016.
HORÁRIO: 09:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 11.700,00(onze mil e setecentos reais.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/16
OBJETO: aQuisiÇÃo de Materiais (GabiÕes), Para ManutenÇÃo

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/

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do

Município de Castro
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atendenet/ - E-mail: licitacao.castro@gmail.com.
	Castro, 20 de outubro de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001.01.031.0001-2002–33.90.39.00.00
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA;
33.90.39.11.00 – Locação de software

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

–

OUTROS

SERVIÇOS

DE

GERSON SUTIL
PRESIDENTE
WESLY FUGII
NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA RW EIRELI - EPP

PODER LEGISLATIVO
DISPENSA Nº 007/2016
DATA: 21/10/2016
OBJETO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESTADUAL “ENCONTRO
ESTADUAL DE VEREADORES DO PARANÁ” (03 INSCRIÇÕES) DE 26 À 28/10/2016
PORTARIA Nº 25/2016
	O Presidente da Câmara Municipal de Castro, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:	AMPLIAR a licença maternidade da funcionária PATRÍCIA SANTANA
STOCKLER, matrícula 34-1, conforme Lei Complementar nº 23/2009, no período de
24/10/2016 a 22/12/2016.
Gabinete da Presidência, em 21 de outubro de 2016.

CONTRATADA: UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES
PÚBLICOS DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 81.398.232/0001-41
VALOR : R$ 1.770,00 (UM MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 01.001.01.031.0001-2002 33.90.39.48-01 – TREINAMENTO
DE PESSOAL
ANDERSON PUGLIESI
ADVOGADO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Gerson Sutil
Presidente

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2016
DATA DO CONTRATO: 06 de Outubro 2016.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO – Estado do Paraná,
com sede à Rua Coronel Jorge Marcondes, nº 501, Vila Rio Branco, em Castro/PR, inscrito
no CNPJ/MF nº 77.774.685/0001-58, neste ato representado pelo seu Presidente Sr.
GERSON SUTIL, portador da CI/RG nº 6.132.331-7 SSP/PR e CPF/MF nº 016.759.119-32.
CONTRATADA: NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA RW EIRELI - EPP., Pessoa
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 04.164.077/0001-58, com endereço
na Rua Antenor Valentim da Silva nº 853, Ipiranga CEP 88111-340 Sao José - SC, neste ato
representada pelo seu sócio remanescente Sr. WESLY FUGII, brasileiro, solteiro, técnico
em eletrônica, portador da CI/RG nº 046587-2 CREA/SC e no CPF/MF nº 004.138.889-59.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DE ACORDO COM O ITEM 02 E
ESPECIFICADO NO ANEXO I, SENDO: LICENÇA DE WINDOWS SERVER 2012 R2,
STANDARD ED, PARA 2 SOCKETS DE PROCESSADORES E 2 MÁQUINAS VIRTUAIS,
SEM CALS.CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL 003/2016.
VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).
PRAZOS: Prazo de entrega 30 (trinta) e vigência 60 (sessenta) dias, a contar
da publicação deste.

PROCESSO Nº 007/2016
	A despesa fica dispensada de licitação, tendo em vista o disposto na Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos,
exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
CONTRATADA: UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES
PÚBLICOS DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 81.398.232/0001-41
OBJETO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESTADUAL “ENCONTRO
ESTADUAL DE VEREADORES DO PARANÁ” (03 INSCRIÇÕES) DE 26 /10/2016 A
28/10/2016
VALOR : R$ 1.770,00 (UM MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS)
Prédio da Câmara Municipal de Castro, 21 de Outubro de 2016.

GERSON SUTIL
Presidente da Câmara
Assinado de forma digital por ALESSANDRO FERRAO
SANDRINI:01788577930
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado por AR FACIAP,
cn=ALESSANDRO FERRAO SANDRINI:01788577930
'Dados: 2016.10.21 16:50:05 -02'00

