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DECRETOS

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 657/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:

DECRETO Nº 659/2016

art. 1º – eXonerar a pedido, andrea KacHinsKi benÇal portadora
do cPf/Mf n° 000.357.999-94 e ci/rG n° 5.736.820-9, do cargo de Professor – P3, com
lotação na secretaria Municipal de educação, a partir de 03 de outubro de 2016.

suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 800.000,00
(oitocentos Mil reais).

art. 2º - este decreto 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 leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3208/2015 de 09/12/2015,

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 29 de setembro 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$ 800.000,00 (oitocentos Mil reais), Para
reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº658/2016
suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 42.000,00
(Quarenta e dois 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$ 42.000,00 (Quarenta e dois Mil reais), Para
reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:
10– secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.122.0002.2061– ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
GestÃo da educaÇÃo
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00104 – deMais iMPostos Vinc. educaÇÃo – eXercÍcios anteriores
r$
10.000,00
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.361.0027.2068 – ManutenÇÃo e desenVolViMento do transPorte
ESCOLAR
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00104 – deMais iMPostos Vinc. educaÇÃo – eXercÍcios anteriores
r$
32.000,00
total da suPleMentaÇÃo

d e c r e t a:

r$

10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.361.0027.2063 – ManutenÇÃo e desenVolViMento do
educaÇÃo fundaMental
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00101 – fundeb 60% - eXercicios anteriores
r$
600.000,00
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.365.0028.2064 – ManutenÇÃo e desenVolViMento do
educaÇÃo infantil
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00101 – fundeb 60% - eXercicios anteriores
r$
200.000,00
total da suPleMentaÇÃo

fundeb

800.000,00

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 ao fundeb 60%.
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 seteMbro
de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

42.000,00
DECRETO Nº 660/2016

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 deMais iMPostos Vinc. educaÇÃo(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 seteMbro
de 2016.

r$

fundeb

suMula:
abre crÉdito adicional
suPleMentar no
Valor de r$
300.000,00(treZentos 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:
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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$ 300.000,00 (treZentos Mil reais), Para
reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:
13– secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.301.0029.2087 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
atenÇÃo bÁsica
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00303 – saÚde-rec.Vinc (ec29/00-15%) – eXercicÍos anteriores
r$
200.000,00

r$

26.000,00

total

da reduÇÃo

r$

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 29 de seteMbro
de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 662/2016

300.000,00

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 saÚde-rec.Vinc (ec29/00-15%).
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 seteMbro
de 2016.

26.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

13– secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.305.0032.2095 – ManutenÇÃo das atiVidades da ViGilÃncia eM saÚde
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00303 – saÚde-rec.Vinc (ec29/00-15%) – eXercicÍos anteriores
r$
100.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 17.000,00
(deZessete Mil reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3208/2014 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$ 17.000,00 (deZessete Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
13– secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.305.0032.2095 – ManutenÇÃo das atiVidades da ViGilÃncia eM saÚde
3.3.90.36.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa fisica
00510 – taXas – eXercÍcio Poder de PolÍcia – eXercicio corrente
r$
17.000,00

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 661/2016
total da suPleMentaÇÃo
suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 26.000,00
(Vinte e seis 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$ 26.000,00 (Vinte e seis Mil reais), Para
reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:
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
3.3.90.36.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa fisica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
5.000,00

da

suPleMentaÇÃo

r$

13– secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.305.0032.2095 – ManutenÇÃo das atiVidades da ViGilÃncia eM saÚde
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00510 – taXas – eXercÍcio Poder de PolÍcia – eXercicio corrente
r$
17.000,00
total

da reduÇÃo

99 – reserVa de continGÊncia
99.099 – reserVa de continGÊncia
99.999.0099.9001 – reserVa de continGÊncia
9.9.99.99.00.00 – reserVa de continGÊncia
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente

r$

17.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 29 de seteMbro
de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 663/2016

26.000,00

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÁ utiliZado o
recurso ProVeniente do cancelaMento de Parte da dotaÇÃo
orÇaMentÁria, a seGuir esPecificada:

17.000,00

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÁ utiliZado o
recurso ProVeniente do cancelaMento de Parte da dotaÇÃo
orÇaMentÁria, a seGuir esPecificada:

21 – secretaria MuniciPal de GoVerno
21.004 – diretoria MuniciPal do Meio aMbiente
18.541.0003.2041 – ManutenÇÃo e desenVolViMento do ProGraMa de
GESTÃO AMBIENTAL
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicio corrente
r$
21.000,00
total

r$

suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 5.248,79
(cinco Mil, duZentos e Quarenta e
oito reais e setenta e noVe centaVos).
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:
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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$ 5.248,79 (cinco Mil, duZentos e Quarenta
e oito reais e setenta e noVe centaVos), Para reforÇo na seGuinte
dotaÇÃo orÇaMentÁria:
88 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
88.001 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
28.846.0000.0002– indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
3.3.30.93.00.00 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
00746 – conV 195/2013 – seds/ceas/feas/Pr - eXercÍcios anteriores
r$
5.248,79
total da suPleMentaÇÃo

r$

Portarias

PORTARIA Nº 1097/2016
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:
5.248,79

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 conVÊnio 195/2013 - seds/ceas/feas/Pr, celebrado coM o
fundo estadual de assistÊncia social – feas/Pr.
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 seteMbro

art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de
março/2016, como a seguir se descreve:
classe P3 - 511
Jose francisco torcatte

4871-0

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 setembro de 2016.

de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1098/2016
DECRETO Nº 664/2016
suMula:
abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 8.123,76
(oito Mil, cento e Vinte e tres reais e
setenta e seis centaVos).
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$ 8.123,76 (oito Mil, cento e Vinte e tres
reais e setenta e seis centaVos), Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo
orÇaMentÁria:

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
março/2016, como a seguir se descreve:
classe P3 - 510
adriane MilinKoVic

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 setembro de 2016.

88 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
88.001 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
28.846.0000.000+2– indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
3.3.30.93.00.00 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
00746 – conV 195/2013 – seds/ceas/feas/Pr – eXercÍcio corrente
r$
8.123,76
total da suPleMentaÇÃo

r$

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

8.123,76

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
eXcesso de arrecadaÇÃo - recursos Vinculados do eXercÍcio de 2016,
relatiVo ao conVÊnio 195/2013 - seds/ceas/feas/Pr, celebrado coM o
fundo estadual de assistÊncia social – feas/Pr.
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 seteMbro
de 2016.

4006-0

PORTARIA Nº 1099/2016
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
março/2016, como a seguir se descreve:
classe P3 - 411
suZana biGasKi

6882-0

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 setembro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de março de 2016, como a
seguir se descreve:
PORTARIA N° 1100/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando Processo administrativo nº 14226/2016 resolve:
art. 1° - transferir o servidor sebastiÃo Jocinei silVeira Martins,
que exerce o cargo de aux. de serviços, Matrícula nº 516830-0, da secretaria Municipal de
obras e serviços Públicos para secretaria Municipal de saúde.

CLASSE G1 101
Marisa Haueisen

490539-0

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 setembro de 2016.

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 setembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1104/2016
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:

PORTARIA N° 1101/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando instruído e deferido no Processo administrativo nº
13642/2016, considerando a lei n° 2287/2011, resolve:
art. 1° - conceder Progressão por Qualificação Profissional à servidora
clarice do rocio de alMeida, matrícula n° 17833-1, lotada na secretaria Municipal
de educação – classe “P3 – 204”, a partir do mês subsequente ao da protocolização
do pedido devidamente documentado, observado disposto no §4º do art. 09 da lei n.º
2287/2011.

art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de março de 2016, como a
seguir se descreve:
classe G1 511
sirleY Maria de oliVeira

5215-1

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 setembro 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, em 29 de setembro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 1105/2016
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:

PORTARIA Nº 1102/2016
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 de 2016, como a
seguir se descreve:
classe G6 307
ataise de liMa Vilas boas MaroneZe

19984-1

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

art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de março de 2016, como a
seguir se descreve:
classe G3 410
cristiane aParecida Meira

9318-0

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 setembro de 2016.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de setembro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 1106/2016
PORTARIA Nº 1103/2016
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 ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de março de 2016, como a
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seguir se descreve:
classe G1 714
osMar borGes da silVa

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
1112-0
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de setembro 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 setembro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 1110/2016
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:

PORTARIA Nº 1107/2016
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 março de 2016, como a
seguir se descreve:
classe G1 205
edenilson Jose Martins

23272-0

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

art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de março de 2016, como a
seguir se descreve:
classe G5 101
adenilson lerner bieseK

614688-0

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 setembro de 2016.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de setembro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 1111/2016
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:

PORTARIA Nº 1108/2016
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 de 2016, como a
seguir se descreve:
classe G1 204
Maria Helena batista

20052-1

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

art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de março de 2016, como a
seguir se descreve:
classe G5 101
carlos naoHiro iKeda

462357-0

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 setembro de 2016.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de setembro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo
PORTARIA Nº 1109/2016
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 á servidora municipal, abaixo indicada, no mês de março de 2016, como a
seguir se descreve:
classe G3 307
relindes GoltZ noGara

15610-1

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 107/2016
reinaldo alVes de souZa tibaGi – Me – cnPJ 13.137.437/0001-13

ITEM QTDE und

esPecificaÇÃo dos
Produtos/serViÇos

Valor
Valor
unitÁrio TOTAL
Para
Para
DETENTORA
REGISTRO REGISTRO
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construtora dalaZoana ltda
lote: 001.

40119 – caPina e liMPeZa
Manual de terreno coM
PeQuenos arbustos –
cÓdiGo sinaP 73822/01

1,16

43194 – caPina e liMPeZa
Manual de terreno –
cÓdiGo sinaP 73859/002 –
consiste eM toda liMPeZa
de terreno seM arbustos.
43192 – Plantio de
GraMa sÃo carlos leiVa
– tal serViÇo deVerÁ
ser coMPutado Para
forMaÇÃo de Valor de
MÃo de obra + Material
leiVa – consiste eM Placas
40120 – caiaÇÃo eM Meio-fio
– cÓdiGo sinaP 83693

04.436.634/0001-42 250.719,98
Valor total

23.192,00

250.719,98

castro, 27 de setembro de 2016.
0,309

92.768,00

7,02

70.200,00

0,519

103.740,00

REINALDO
alVes de
souZa –
TIBAGI - ME

VALOR: r$ 289.900,00 (duzentos e oitenta e nove mil, e novecentos reais).
PRAZO: o prazo para prestação dos serviços será conforme solicitação das
secretarias em até 05 (cinco) dias 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.
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, 27 de setembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2016
TOMADA DE PREÇOS 021/2016
DATA DO CONTRATO: 27 de setembro 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: construtora dalaZoana ltda – ePP. Pessoa
Jurídica de direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 04.436.634/0001-42 com endereço
à rua Marques de Maricá, 902 Jd carvalho – 84015-030 Ponta Grossa – Pr., neste ato
representada pelo sr. JosÉ carlos dalaZoana, empresário, portador do ci/rG nº
3.292.438-7/Pr e no cPf/Mf nº 532.484.659-72, com endereço comercial à rua Marques
de Maricá, 902 Jd carvalho – 84015-030 Ponta Grossa - Pr.,

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

OBJETO: obra de aMPliaÇÃo de salas de aula da escola
MuniciPal santo laZarini – recursos: fnde/Mec – secretaria MuniciPal
de educaÇÃo.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/16
OBJETO: serViÇos de liMPeZa Manual, caPina, Plantio de
GraMa sÃo carlos, caiaÇÃo de Meio-fio, corte de GraMa e retirada
de entulHos eM terrenos PÚblicos e terrenos Que seJaM notificados
Pelo setor de fiscaliZaÇÃo, no PerÍMetro urbano do MunicÍPio –
secretaria MuniciPal de obras e serViÇos PÚblicos.

VALOR: Pela execução dos serviços, a contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 250.719,98 (duzentos e cinqüenta mil, setecentos e
dezenove reais e noventa e oito centavos), condições estas do 1º colocado, conforme art.
nº 64 parágrafo 2º.
EXECUÇÃO: 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.

torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente
reinaldo alVes de souZa
tibaGi – Me
lote: 001.

cnPJ nº

TOTAL

13.137.437/0001-136 289.900,00
Valor total

289.900,00

castro, 27 de setembro de 2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2016
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

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/16

EMISSÃO: 27/09/2016.

OBJETO: obra de aMPliaÇÃo de salas de aula da escola
MuniciPal santo laZarini – recursos: fnde/Mec – secretaria MuniciPal
de educaÇÃo.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
cnPJ nº

JOSÉ CARLOS DALAZOANA
CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA-EPP
CONTRATADO

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

ProPonente

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

TOTAL

ABERTURA: 17/10/2016.
HORÁRIO: 14:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 88.692,58 (oitenta e oito mil seiscentos e noventa e
dois reais e cinquenta e oito centavos).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados no setor de licitação e cadastro, sito à Praça

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do
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atos oficiais - EXECUtivo
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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

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2016
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA DO CMEI TURMA DO PERERÊ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMISSÃO: 27/09/2016.
ABERTURA: 18/10/2016.
HORÁRIO: 14:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 191.999,73 (cento e noventa e um mil novecentos e
noventa e nove reais e setenta e três 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
'Dados: 2016.09.29 16:57:01 -03'00
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