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castro, 27 de outubro de 2016 • 1161 • 07 PÁGinas
todos os santos e finados.
art. 2º no interesse da administração pública, visando a prestação de serviços
essenciais, eXcetuaM-se os seguintes setores, que PerManeceM eM atiVidades
normais:
secretaria Municipal de administração
estação e terminal rodoviário;
cemitérios Municipais;
aeroporto.

DECRETO Nº 725/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o contido no ofício nº. 210/2016 da comissão de Processo
administrativo nº. 04/2015, resguardado do direito à ampla defesa e ao contraditório,
resolve:

secretaria Municipal de segurança Pública
Guarda Municipal;
Guarda Patrimonial.;
Zona Verde.

art. 1º. conceder 30 (trinta) dias de prazo no 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 encontrar-se o mesmo na fase de
alegações finais e demandará o lapso de tempo solicitado para sua conclusão.

secretaria Municipal da família e desenvolvimento social
casa lar;
conselho tutelar.

art. 2º. este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em
secretaria Municipal de indústria, comércio e turismo
em regime de plantão para atendimento ao turista.

contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 27 de outubro de 2016.

secretaria Municipal de saúde
todos os setores.
secretaria Municipal de educação
todos os setores.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 726/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º deterMinar ponto facultativo aos servidores públicos da secretaria
Municipal de saúde no dia 28 de outubro, durante todo o expediente, em comemoração ao
dia do funcionário Público.
art. 2º no interesse da administração pública, visando a prestação de serviços
essenciais, eXcetuaM-se todos os demais setores da municipalidade, que PerManeceM
eM atiVidades normais, inclusive:

secretaria Municipal de esporte
todos os setores.
diretoria Municipal de cultura:
casa da cultura; casa de sinhara; Museu do tropeiro em regime de plantão se
houver agendamentos de grupos.
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, 27 de outubro de 2016.

secretaria Municipal de saúde
departamento de logística;
Hospital anna fiorillo Menarim;
unidade de Pronto atendimento – uPa;
farmácia básica Municipal;
laboratório Municipal de saúde;
saMu.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 3º Para os demais setores permanece vigente o disposto no decreto nº
706/2016.

Portarias
art. 4º este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em

contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 27 de outubro de 2016.
PORTARIA Nº 1284/2016
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 727/2016
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 1º de novembro, durante todo o expediente, em alusão às comemorações do dia de

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as disposições da lei complementar n° 13/2007, e ainda o
disposto no decreto nº 989/2010, resolve:
art. 1° HoMoloGar o resultado final do estágio Probatório, conforme
conclusão obtida no processo dos servidores abaixo relacionados:
serVidores

MatrÍcula

Periodo de estÁGio
CONCEITO
ProbatÓrio

ANNELISE SCHIEFELBEIN

776394-0

04/06/2012 à 03/12/2015

aPto

Mario silVio JaKieMin Martins

680-2

01/03/2012 à 31/07/2016

aPto

eliZabetH Jose GonÇalVes

758523-0

19/08/2013 à 18/08/2016

aPto
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cHarles carneiro silVa

763136-0

01/09/2013 à 31/08/2016

aPto

Jean carlos silVeira

591025-0

01/02/2010 à 09/09/2016

aPto

JoÃo Paulo loPes

532606-0

10/09/2013 à 09/09/2016

aPto

soraYa roX XaVier

720496-0

02/09/2013 à 01/09/2016

aPto

art. 2º declarar estÁVeis, por aprovação no estágio Probatório, os
servidores referidos no artigo 1º desta Portaria.
art. 3° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 27 de outubro de 2016.

PORTARIA Nº 1287/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
abril/2016, como a seguir se descreve:
classe P3 - 512
Maria teresa ZaGrobelnY MarinHo

5290-0

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

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 27 de outubro de 2016.
PORTARIA N° 1285/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições do art. 144 e seguintes do estatuto dos
servidores Públicos Municipais – lei complementar 13/2007;

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

resolve:
art. 1º. noMear comissão especial para instrução de Processo
administrativo disciplinar, para apurar a conduta da servidora lÍGia Gabriel Pereira,
matrícula nº 11940, lotada na secretaria Municipal de saúde, que em tese viola os deveres
funcionais previstos no artigo 117, incisos i, ii, iii, iV, V, X, a prática de conduta proibida
no artigo 118, incisos i, XiV bem como a falta funcional, constante do artigo 133, incisos
iV, Vii, XiV, todos da lei complementar nº 13/2007 – estatuto dos servidores Público do
Município de castro, podendo incorrer nas penas de advertência, prevista no artigo 130 ou
demissão, prevista no artigo 133, caput, do estatuto.
§ 1º. a referida comissão fica constituída da seguinte forma:
- fernanda nader da silva - Mat.721450- Presidente
- charlini ferreira regatieri - Mat. 721093 - secretária
- leila de freitas slivinski - Mat. 17.469 - Membro
§ 2º. a comissão nomeada ficará sediada junto à secretaria Municipal de
saúde.
art. 2º esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1288/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
abril/2016, como a seguir se descreve:
classe P3 - 512
rosiMeri Muller collet JorGe

5266-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 27 de outubro de 2016.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 27 de outubro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 1289/2016
PORTARIA Nº 1286/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
abril/2016, como a seguir se descreve:
classe P3 - 512
cristiane tecHe

5304-0

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 avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
abril/2016, como a seguir se descreve:
classe P3 - 512
sandra Mara da silVa fluGel

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 27 de outubro de 2016.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 27 de outubro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

5312-0
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PORTARIA Nº 1290/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
abril/2016, como a seguir se descreve:

art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de março/2016, como a
seguir se descreve:
classe G1 - 205
Manoel rodriGues eduardo

23345-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 27 de outubro de 2016.

classe P3 - 514
nilZa de oliVeira GoMes ZaPPe

1384-0

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

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 27 de outubro de 2016.
PORTARIA Nº 1294/2016
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 ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de março/2016, como a
seguir se descreve:

PORTARIA Nº 1291/2016
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 março/2016, como a
seguir se descreve:
CLASSE G1 - 306
roseni aParecida Marcondes dos santos

20141-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 27 de outubro de 2016.

12653-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 27 de outubro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1295/2016
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 março/2016, como a
seguir se descreve:

PORTARIA Nº 1292/2016
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 março/2016, como a
seguir se descreve:
classe G1 - 205
rosa rossetti de aZeVedo

classe G1 - 409
antonio carlos Pires

23370-0

CLASSE S3 - 307
rosalba Marisa bueno KoPacHesKi

14770-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 27 de outubro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 27 de outubro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/16

PORTARIA Nº 1293/2016
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:

OBJETO: aQuisiÇÃo de cadeiras e lonGarinas Para utiliZaÇÃo
eM diVersos ÓrGÃos da adMinistraÇÃo do MunicÍPio de castro –
recursos: liVres e taXas eXercÍcio Poder de PolÍcia,
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

funcional coM. de MÓVeis Para casa e escritÓrio ltda
itens:
08.976.270/0001-44 42.955,00
001,002,003.
Valor total

42.955,00

castro, 24 de outubro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 114/2016
funcional coM. de MÓVeis Para casa e escritÓrio ltda – cnPJ
08.976.270/0001-44

iteM QTD UND

01

40

4
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descriÇÃo dos Produtos

cadeira coM braÇo GiratÓria diretor
assento: coMPensado MultilaMinado 14
MM de esPessura, esPuMa inJetada 60 MM
de esPessura Media e densidade de 45 a 50
KG/M3, acabaMento nas bordas eM Perfil,
reVestiMento eM tecido PoliÉster
encosto: coMPensado MultilaMinado 14
MM de esPessura, esPuMa inJetada 60 MM
de esPessura Media e densidade de 45 a 50
KG/M3, Mola suPorte eM aÇo, carenaGeM
do encosto inJetada eM PoliProPileno
coPolÍMero suPorte do encosto eM
tubo de aÇo industrial sae 1020 oblonGo
20X48MM, Parede 1,50MM - reVestiMento eM
PoliÉster.
braÇos: aPoia braÇos sl, eM PoliProPileno
coPolÍMero inJetado, coM alMa de aÇo
sae 1020 Pintada, reGulaGeM 7 PosiÇÕes de
altura coM botÃo e 85 MM de curso.
base: GiratÓria desMontÁVel coM aranHa
de 5 Hastes de aÇo coM Pino do rodÍZio
soldado na eXtreMidade da Haste eM
furos flanGeados, eVitando Que se
solteM, coberta Por Polaina inJetada
eM PoliProPileno coPolÍMero na cor
UND Preta, aPoiada sobre 5 rodÍZios de duPlo
rolaMento coM 50 MM de diÂMetro eM
nYlon coM caPa seMiesfera PlÁstica,
sisteMa de reGulaGeM de altura da
cadeira coM Mola a GÁs, reGulaGeM feita
Por alaVanca.
MecanisMo: flanGe de aPoio da cadeira
coM "l" reGulÁVel Para altura do
encosto, reGulaGeM feita Por reGulador
inJetado eM nYlon reforÇado coM fibra
de Vidro e traVaMento Por ManiPulo;
acabaMento: MetÁlicos internos do
MecanisMo PreParados atraVÉs de
Processo de ZincaGeM - acabaMento
eM Pintura a PÓ do tiPo HÍbrida coM
caMada de 60 Microns, na cor Preto liso
seMi-brilHo, coM suPerfÍcies MetÁlicas
PreParadas PreViaMente atraVÉs de
trataMento coM fosfato de Zinco. coM
certificaÇÃo de conforMidade da abnt
nbr 13962:2002;
Garantias MÍniMas de 6 anos contra
defeitos de fabricaÇÃo na estrutura
MetÁlica e 01 ano Para os deMais
coMPonentes.

Marca

PreÇo
unit. DETENTORA
REGISTRO

02

FUNCIONAL
coM. de
ROAL
MÓVeis
r$ 455,00
corPorate
Para casa e
ESCRITÓRIO
LTDA

36

Poltrona diretor
encosto: encosto eM coMPensado
MultilaMinado resinado, Moldado a
Quente coM esPessura de 13 MM. esPuMa
eXPandida/laMinada aP coM 35 MM de
esPessura e densidade 33 a 37 KG/M³ no
encosto, reVestiMento eM cec; fiXaÇÃo
do encosto coM os coMPonentes
MetÁlicos feita coM Parafusos MÁQuina
PHilliPs e Porcas de Garra encraVadas e
rebitadas na Madeira.
assento: assento eM coMPensado
MultilaMinado resinado, Moldado a
Quente coM esPessura de 14 MM. esPuMa
eXPandida/laMinada aP coM 45 MM de
esPessura MÉdia e densidade 33 a 37 KG/
M³ no assento - reVestiMento eM cec
- a fiXaÇÃo do assento, À estrutura, É
feita coM Parafusos seXtaVados do tiPo
flanGeado coM traVa, e Porcas de Garra
encraVadas e rebitadas na Madeira;
braÇos: aPoia braÇos sl, eM PoliProPileno
coPolÍMero inJetado, coM alMa de aÇo
sae 1020 Pintada, reGulaGeM 7 PosiÇÕes
de altura coM botÃo e 85 MM de curso.
cHaPa Para fiXaÇÃo no assento coM
2 furos oblonGos, PerMitindo aJuste
HoriZontal Por Parafusos a fiXaÇÃo do
braÇo ao assento É feita coM Parafusos
seXtaVados tiPo flanGeado coM traVa
MecÂnica no flanGe e Porcas de Garra
encraVadas e rebitadas na Madeira.
MecanisMo: MecanisMo coM sisteMa
reclinador do encosto (sre), de
estrutura Monobloco, soldado Por
Processo MiG, coM assento fiXo tendo
3° de inclinaÇÃo e 2 furaÇÕes Para
fiXaÇÃo do assento coM distÂncia entre
centros de 125 X 125 MM e 160 X 200 MM.
suPorte do encosto coM reGulaGeM de
altura autoMÁtica atraVÉs de catraca,
totaliZando 80 MM de curso, recoberto
Por caPa inJetada eM PoliProPileno
coPolÍMero. inclinaÇÃo do encosto
coM 20º de curso seMi-circular acionado
Por alaVanca, obtendo-se infinitas
PosiÇÕes, coM Molas Para o retorno
autoMÁtico do encosto, e aJuste
autoMÁtico na frenaGeM do reclinador
UND - acionaMento da coluna GÁs feita Por
alaVanca indePendente.
coluna: central desMontÁVel fiXada
Por encaiXe cÔnico fabricada eM tubo
de aÇo sae 1010 coM 50,80 MM de diÂMetro
e 1,50 MM de esPessura de Parede, coM
rolaMento aXial de Giro, Possuindo
arruelas de aÇo teMPerado de alta
resistÊncia, bucHa Mancal de Giro
inJetada eM Poliacetal e recalibrada
na MontaGeM, sisteMa de reGulaGeM de
altura da cadeira Por coluna de Mola
a GÁs coM 125 MM de curso noMinal
coM tolerÂncia de 5 MM Para Mais ou
Para Menos, Quando Medida Montada,
deVido À coMPressÃo dos coMPonentes
- Possui sisteMa de MontaGeM na base e
no MecanisMo Por encaiXe cone Morse
-telescÓPico inJetado eM PoliProPileno
coPolÍMero teXturiZado, diVidido eM 3
Partes encaiXadas, usado Para ProteGer
a coluna.
base: base GiratÓria desMontÁVel coM
aranHa estaMPada e croMada de 5 Hastes
de aÇo coM Pino do rodÍZio soldado
na eXtreMidade da Haste eM furos do
tiPo flanGeado, eVitando Que se solteM,
aPoiada sobre 5 rodÍZios de duPlo Giro e
duPlo rolaMento coM 50 MM de diÂMetro
eM nYlon coM caPa, seMiesfera PlÁstica
inJetada Junto a estrutura, Que facilita
o Giro, banda de rolaGeM eM Poliuretano
Para uso eM Piso duro, aMadeirados e
coM reVestiMentos VinÍlicos - MontaGeM
do rodÍZio na base É feito diretaMente
sobre o Pino soldado na aranHa seM
utiliZaÇÃo de bucHas de adaPtaÇÃo.
acabaMento: coMPonentes MetÁlicos
Pintados PossueM trataMento de
suPerfÍcie antiferruGinoso coM fosfato
de Zinco Por iMersÃo, Pintura É eM PÓ,
do tiPo HÍbrida (PoliÉster - ePÓXi), na cor
Preto liso seMi-brilHo, coM caMada de
60 MÍcrons eM MÉdia. coM certificado de
conforMidade da abnt nbr 13962:2002.
Garantias MÍniMas de 6 anos contra
defeitos de fabricaÇÃo na estrutura
MetÁlica e 01 ano Para os deMais
coMPonentes.

ROAL
corPorate

FUNCIONAL
coM. de
MÓVeis
r$ 555,00 Para casa e
ESCRITÓRIO
LTDA
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LONGARINA 3 LUGARES
encosto: encosto eM coMPensado
MultilaMinado resinado eM concHa
Única, Moldada a Quente coM esPessura
de 15 MM. esPuMa eXPandida/laMinada aP
coM esPessura MÉdia de 40 MM e densidade
33 a 37 KG/M³ - caPa do encosto reVestido
eM cec contra-caPa do encosto
reVestido eM cec, fiXadas coM GraMPos
ao encosto de Madeira.
assento: assento eM coMPensado
MultilaMinado resinado eM concHa
Única, Moldada a Quente coM esPessura
de 15MM. esPuMa eXPandida/laMinada
aP coM esPessura MÉdia de 40 MM e
densidade 33 a 37 KG/M³ - caPa do assento
reVestido eM cec, forMado Por costuras
laterais e Paralelas as bordas, fiXadas
coM GraMPos de Madeira - a fiXaÇÃo
do conJunto encosto/assento aos
coMPonentes MetÁlicos É feita coM
Parafusos seXtaVados do tiPo flanGeado
coM traVa MecÂnica no flanGe e Porcas
de Garra encraVadas e rebitadas na
Madeira.
estrutura: estrutura da lonGarina eM
tubo de aÇo industrial sae 1010/1020
retanGular 50X50MM coM esPessura
da Parede de 1,50 MM na estrutura
UND
HoriZontal e traVessas fabricadas eM
cHaPa de aÇo sae 1020 fQd coM 4,76MM
de esPessura. encaiXe cÔnico fabricado
eM cHaPa de aÇo sae 1010/1020 fQd coM
2,25MM de esPessura. os coMPonentes
sÃo unidos Por solda do tiPo MiG - PÉs
laterais eM tubo de aÇo industrial
sae 1010/1020 redondo coM 31,75MM
de diÂMetro e 1,50MM de esPessura de
Parede. encaiXe cÔnico fabricado eM
tubo de aÇo industrial sae 1010/1020
retanGular 30X70MM coM esPessura da
Parede de 1,20MM unidos Por solda do
tiPo MiG - saPatas e Ponteiras inJetadas eM
PoliProPileno coPolÍMero na cor Preta,
coM cantos arredondados.
acabaMento: os coMPonentes MetÁlicos
Pintados PossueM trataMento de
suPerfÍcie antiferruGinoso coM fosfato
de Zinco Por iMersÃo, a Pintura eM PÓ, do
tiPo HÍbrida (PoliÉster - ePÓXi), W-eco, na
cor Preto liso seMi-brilHo, coM caMada
de 60 MÍcrons eM MÉdia. coM certificaÇÃo
de conforMidade da abnt nbr 13962:2002.
Garantias MÍniMas de 6 anos contra
defeitos de fabricaÇÃo na estrutura
MetÁlica e 01 ano Para os deMais
coMPonentes.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/2016
PREGÃO PRESENCIAL 149/2016
DATA DO CONTRATO: 25 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: ZerÃo MÁQuinas ltda, pessoa Jurídica de direito
Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 07.315.717/0001-71, com endereço comercial à av.
ernesto Vilela, 439 – bairro centro, ceP: 84010-460 – cidade Ponta Grossa - Pr, neste ato
representada pelo seu sócio proprietário sr. felipe sérgio, administrador, portador do ci/
rG nº 7.085.802-9 ssP/Pr e cPf/Mf nº 028.039.009-20, residente e domiciliado, na rua
ernani batista rosas, 2999 – Jd carvalho, ceP: 84015-150 – Ponta Grossa - Pr.

FUNCIONAL
ROAL
coM. de
corPorate
MÓVeis
r$ 955,00 Para casa e
ESCRITÓRIO
LTDA

OBJETO: aQuisiÇÃo de Motosserra e roÇadeira – recursos:
liVres – sMaaa.
VALOR: Pela aquisição dos equipamentos o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), condições esta
da vencedora.
EXECUÇÃO: os equipamentos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias a
partir do envio da nota de empenho via e-mail.
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, a contar da
data da assinatura do mesmo.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

VALOR TOTAL DOS ITENS: r$ r$ 42.955,00 (Quarenta e dois Mil,
noVecentos e cinQuenta e cinco reais).

FELIPE SÉRGIO
ZERÃO MÁQUINAS LTDA
CONTRATADO

PRAZO: o prazo para entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias, conforme
solicitação da secretaria Municipal e 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

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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.

OBJETO: serViÇos de instalaÇÃo elÉtrica na casa da cultura
eMÍlia ericHsen – dMc – recursos: liVres.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/16

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

castro, 24 de outubro de 2016

ProPonente

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

cnPJ nº

TOTAL

euGÊnio lauber – Me
03.092.628/0001-52 1.400,00
iteM: 001.
1.400,00

castro, 25 de outubro de 2016
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/16
OBJETO: aQuisiÇÃo de Motosserra e roÇadeira – recursos:
liVres – sMaaa.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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

cnPJ nº

TOTAL

ZerÃo MÁQuinas ltda
iteM: 001,002.

07.315.717/0001-71

3.400,00

Valor total

3.400,00

castro, 25 de outubro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 171/2016
PREGÃO PRESENCIAL 150/16
DATA DO CONTRATO: 25 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: euGenio lauber - Me, Pessoa Jurídica de direito
Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 03.092.628/0001-52, com endereço na rua Major otávio
novaes, nº 245, centro, ceP 84.165-230, nesta cidade, neste ato representada pelo seu

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO

Prefeitura MuniciPal de castro - 27 de outubro de 2016 - 1161

representante legal sr. euGenio lauber, brasileiro, casado, portador da ci/rG nº
1.475.951 e no cPf/Mf nº 285.642.519-49.
OBJETO: serViÇos de instalaÇÃo elÉtrica na casa da cultura
eMÍlia ericHsen – diretoria MuniciPal de cultura – recursos: liVres.
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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.

VALOR: Pela aquisição dos produtos o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), condições
esta da vencedora.

ANTONIO CARLOS SILVA
Pregoeiro

EXECUÇÃO: os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados em até
07 (sete) dias a partir do envio da nota de empenho via e-mail.
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da assinatura do mesmo.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 167/2016
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

OBJETO: aQuisiÇÃo e Plantio de GraMa sÃo carlos – recursos:
liVres – secretaria MuniciPal de obras e serViÇos PÚblicos.
eMissÃo: 26/10/2016.
ABERTURA: 16/11/2016.

EUGENIO LAUBER
EUGENIO LAUBER - ME
CONTRATADA

HORÁRIO: 09:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 350.500,00 (trezentos e cinquenta mil e quinhentos
reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 166/2016

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.

OBJETO: aQuisiÇÃo de urnas funerÁrias Que serÃo
fornecidas as Pessoas carentes coM cadastro nos centros de
referÊncia de assistÊncia social – (cras) – recursos: liVres - secretaria
MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social.

ANTONIO CARLOS SILVA
Pregoeiro

EMISSÃO: 26/10/2016.
ABERTURA: 11/11/2016.
HORÁRIO: 14:00 Horas.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

VALOR MÁXIMO: r$ 3.303,00 (três mil, trezentos 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.

PREGÃO PRESENCIAL N° 168/2016
OBJETO: aQuisiÇÃo de eQuiPaMentos doMÉsticos e de
ProcessaMento de dados Para unidades de saÚde do abaPan,
GuarareMa, socaVÃo e tronco - recursos: bloco de inVestiMentos
na rede de serViÇos de saÚde – Portaria n° 204-GM/2007 - secretaria
MuniciPal de saÚde.
EMISSÃO: 26/10/2016.

castro, 26 de outubro de 2016.

ABERTURA: 16/11/2016.
HORÁRIO: 14:00 Horas.

ANTONIO CARLOS SILVA
Pregoeiro

VALOR MÁXIMO: r$ 51.705,00 (cinquenta e um mil, setecentos e cinco
reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 165/2016
OBJETO: aQuisiÇÃo de VeÍculo utilitÁrio tiPo caMinHonete,
Zero QuilÔMetro – recursos: blocos de inVestiMento na rede de
serViÇos de saÚde – Portaria n° 204 – GM/2007 – secretaria MuniciPal de
saÚde.

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.

ANTONIO CARLOS SILVA
Pregoeiro

EMISSÃO: 26/10/2016.
ABERTURA: 11/11/2016.
HORÁRIO: 09:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais).
PraZo de recurso ao edital: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação.

ATO AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 168/2016
OBJETO: aQuisiÇÃo de eQuiPaMentos doMÉsticos e de

atos oficiais - EXECUtivo

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do

Município de Castro
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PROCESSAMENTO DE DADOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO ABAPAN,
GUARAREMA, SOCAVÃO E TRONCO - RECURSOS: BLOCO DE INVESTIMENTOS
NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE – PORTARIA N° 204-GM/2007 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMISSÃO: 26/10/2016.
ABERTURA: 16/11/2016.
HORÁRIO: 14:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 51.705,00 (Cinquenta e um mil, setecentos e cinco
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.

ANTONIO CARLOS SILVA
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2016
OBJETO: REFORMA DO CENTRO CULTURAL DR VICENTE MACHADO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.
EMISSÃO: 25/10/2016.
ABERTURA: 16/11/2016.
HORÁRIO: 14:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 230.604,89 (duzentos e trinta mil seiscentos e quatro
reais e oitenta e nove centavos).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados no Setor de Licitação e Cadastro, sito à Praça
Pedro Kaled, nº 22, Centro, no site https://castro.atende.net/#!/ e e-mail: licitacao.castro@
gmail.com

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
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
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7

