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PODER EXECUTIVO

CONCORRÊNCIAS
EXTRATO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Nº 009/2016 – PARA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de preços para aquisição de
medicamentos, alimentos e material de higiene.
DATA DE ABERTURA: 25 de agosto de 2016
HORÁRIO: 9 horas
LOCAL: Sala de Licitações - Centro Administrativo
Municipal
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 9 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Concorrência.

deverão disponibilizar arquivo digital em formato
adequado aos sistemas informatizados do município,
TXT e/ou outros, das operações realizadas para
alimentação e controle dos limites de cada servidor,
que a cargo do município, emitirá, a carta de margem,
de acordo com o disposto na legislação municipal.
Poderão ser utilizados meios tecnológicos para
modernização da comunicação, como e-mail.
DATA: Até o dia 26 de agosto de 2016
HORÁRIO: 9 horas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 5 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Chamamento
Público.

ATAS
PREGÕES PRESENCIAIS
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 095/2016
TIPO: Menor Preço
OBJETO: Aquisição de uma ambulância 0 km
DATA: 04 de agosto de 2016
HORÁRIO: 9 horas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 95 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.

CHAMAMENTOS PÚBLICOS
EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 005/2016
OBJETO: 01.01 – Habilitação de instituições
financeiras para concessão de crédito aos servidores
ativos (exceção de contratos emergenciais), inativos,
pensionistas e agentes políticos dos órgãos da
administração direta e indireta do município de
Carlos Barbosa, incluindo Proarte, mediante
consignação em folha de pagamento, atendidos os
requisitos e pressupostos regulamentares da entidade
conveniada, respeitadas as disposições contidas na
Lei Municipal número 1.137, de 1 de julho de 1997.
01.01.01 – Somente serão aceitas consignações em
folha de pagamento de instituições financeiras
habilitadas pelo município;
01.01.02 – É de livre escolha do servidor definir a
instituição financeira para efetuar a consignação,
dentre as habilitadas;
01.01.03 – As instituições financeiras habilitadas

ATAS DE SESSÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO
ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 004/2016
Ata de licitação modalidade Chamamento Público
número quatro do ano de dois mil e dezesseis,
realizada às nove horas do dia vinte e um de julho de
dois mil e dezesseis, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número
onze, em Carlos Barbosa, que tem como objeto
“Serviço de vagas de berçário, para atendimento de
crianças, de 04 (quatro) meses a 02 (anos) de idade
incompletos, em dois turnos inintrerruptos, no
horário mínimo aceitável, compreendido entre às 7h e
17h30min, recebendo gratuitamente da escola
conveniada toda a alimentação básica necessária,
incluindo frutas e leite (Tipo “B” ou integral, UHT,
Longa Vida). O transporte até a instituição, fraldas,
alimentação especial ou qualquer item pessoal da
criança, fica a encargo dos pais ou responsáveis."
Presentes os membros da Comissão Julgadora de
Licitações Lidiane Simonaggio Zibetti, Giovana
Cousseau e Letícia Foppa Sandoval. Participou a
empresa DENICOL E GIOVANELLA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA – ME, CNPJ nº
22.978.931/0001-00, neste ato representada pela Sra.
Débora Giovanella, RG nº 7097281039. Atendido o
disposto da Lei 8.666/93, verificou-se a ampla
publicidade, a Comissão decidiu por dar
continuidade ao processo licitatório. Inicialmente
foram abertos os envelopes de número “um” e
analisados os documentos referentes ao item
“habilitação”. A empresa foi considerada habilitada e
desiste do prazo de recurso. A Comissão procedeu na
abertura do envelope da proposta de preços. A mesma
foi considerada classificada, sendo o valor
apresentado o constante do edital. A empresa
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disponibiliza até 18 vagas. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Comissão de Licitações.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para análise dos documentos e procedimentos, para
posterior homologação e adjudicação.
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ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA Nº
007/2016

Ata de licitação modalidade Concorrência número
sete do ano de dois mil e dezesseis, realizada às nove
horas do dia vinte e sete de julho de dois mil e
dezesseis, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
ATAS DE SESSÃO - CONCORRÊNCIA
Carlos Barbosa, que tem como objeto a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA Nº
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
007/2016
PRÉDIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Ata de licitação modalidade Concorrência número NO BAIRRO BELA VISTA. Os membros da
sete do ano de dois mil e dezesseis, realizada às nove Comissão Julgadora de Licitações Cláudia
horas do dia vinte e cinco de julho de dois mil e Missiaggia Monegat, Daniel Augusto Schultz e
dezesseis, na Sala de Licitações da Prefeitura Marilda Damiani Baccon reuniram-se para análise
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em dos documentos referentes ao item “habilitação”. As
Carlos Barbosa, que tem como objeto a empresas AÇÃO EDIFICAÇÕES LTDA, VICENZZI
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CERÂMICA TAQUARI CONSTRUÇÕES LTDA,
PRÉDIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTER CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA
NO BAIRRO BELA VISTA. Presentes os membros DEFENDI LTDA, 4D CONSTRUÇÕES LTDA,
da Comissão Julgadora de Licitações Cláudia foram consideradas habilitadas. A empresa
Missiaggia Monegat, Daniel Augusto Schultz e CONSTRUTORA COTREFE LTDA apresentou o
Marilda Damiani Baccon. Participaram as empresas: item 06.01.03 “a” fora do prazo de validade e terá
AÇÃO EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ DE Nº sua habilitação condicionada a apresentação de nova
11.020.916/0001-20; VICENZZI CONSTRUÇÕES E documentação, desde que comprove a sua
INCORPORAÇÕES LTDA., CNPJ DE Nº regularidade em dois dias úteis, a contar da data em
05.893.135/0001-47;
CERÂMICA
TAQUARI que for declarada vencedora do certame. A empresa
CONSTRUÇÕES
LTDA.,
CNPJ
DE
Nº BELFAR CONSTRUÇÕES EIRELI foi considerada
92.698.570/0001-15, INTER CONSTRUTORA inabilitada por ter apresentado o item 06.01.03 “c”
LTDA., CNPJ DE Nº 23.016.049/0001-38; vencido e o item 06.01.04 “b” não compatível em
CONSTRUTORA DEFENDI LTDA., CNPJ DE Nº características com o objeto da licitação. A empresa
04.994.417/0001-78; BELFAR CONSTRUÇÕES T4 EDIFICAÇÕES LTDA não foi habilitada por
EIRELI, CNPJ DE Nº 10.436.556/0001-89; 4D apresentar o item 06.01.04 “b” não compatível em
CONSTRUÇÕES
LTDA.,
CNPJ
DE
Nº características com o objeto da licitação. A empresa
20.954.963/0001-31; CONSTRUTORA COTREFE CONSTRUTORA LF LTDA foi considerada
LTDA., CNPJ DE Nº 01.448.425/0001-20; inabilitada por não apresentar o item 06.01.05 “b”.
CONSTRUTORA LF LTDA., CNPJ DE Nº Abre-se prazo legal para recurso. Nada mais havendo
10.444.117/0001-18, neste ato representada pelo sr. a constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
Fabiano da Rosa, RG nº 2081819911; e T4 lavrada e assinada pela comissão de licitações.
EDIFICAÇÕES
LTDA.,
CNPJ
DE
Nº
13.835.724/0001-05. Atendido o disposto da Lei
ATAS DE SESSÃO - PREGÃO PRESENCIAL
8.666/93, verificou-se a ampla publicidade, a
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
licitatório. Inicialmente foram abertos os envelopes
078/2016
de número “um”, referentes ao item “habilitação”,
que foram rubricados pelos presentes, e permanecem Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e
para análise e parecer da comissão. O sr. Fabiano da dezesseis, às catorze horas, reuniram-se a Pregoeira e
Rosa, representante da empresa CONSTRUTORA a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
LF LTDA. solicita o registro das seguintes 307/2016, com a finalidade de dar andamento ao
considerações: que a empresa CONSTRUTORA processo licitatório que tem por objetivo a
COTREFE LTDA. apresenta o item 06.01.03 “a” fora contratação de empresa para prestar serviços de
do prazo de validade; que a empresa BELFAR limpeza no prédio da Câmara Municipal de
CONSTRUÇÕES EIRELI apresenta o item 06.01.03 Vereadores, conforme descrito no item 01 do Edital,
“b” fora do prazo de validade e não apresentou o processando-se essa licitação nos termos da Lei
item 06.01.04 “a”, que o item 06.01.04 “b” não é Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
compatível com o objeto desta licitação, que o item Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
06.01.02 “c” não condiz com o solicitado no edital; aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e
que a empresa 4D CONSTRUÇÕES LTDA. Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
apresenta o item 06.01.04 “b” não compatível com o Tendo em vista que a empresa O E F COMÉRCIO E
solicitado no edital e não autenticado; que a empresa SERVIÇOS LTDA – ME não atendeu o solicitado no
CERÂMICA TAQUARI CONSTRUÇÕES LTDA. item 11 do edital para celebração do contrato, reuneapresenta o item 06.01.02 “b” não autenticado; que a se a Pregoeira e Equipe de Apoio para dar andamento
empresa
VICENZZI
CONSTRUÇÕES
E ao certame. Conforme notificação em anexo e aceite
INCORPORAÇÕES LTDA. apresenta o item da segunda colocada, declara-se vencedora do objeto
C & C LIMPEZA E
06.01.03 “b” fora do prazo de validade e os itens 01 - a empresa
06.01.02 “c” e 06.01.04 “b” não condizentes com o CONSERVAÇÃO LTDA – EPP com o valor final de
solicitado no edital. Os envelopes de número “dois”, R$ 720,00 por mês. Fica convocada a empresa
referentes à proposta financeira, foram lacrados e o vencedora para dia 26 (vinte e seis) de julho de 2016,
envelope rubricado pela comissão e pelo licitante às 09 horas comparecer a Sala de Licitações do
presente. Nada mais havendo a constar, foi encerrada Centro Administrativo Municipal para andamento do
a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo certame com a abertura da sua habilitação. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
licitante e comissão de licitações.
cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira e
equipe de apoio.
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO

Pregoeira
DIEGO ZARPELLON
Equipe de Apoio
DEBORA CORBELLINI
Equipe de Apoio
ATA III DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
078/2016
Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e
dezesseis, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
307/2016, com a finalidade de dar andamento ao
processo licitatório que tem por objetivo a
contratação de empresa para prestar serviços de
limpeza no prédio da Câmara Municipal de
Vereadores, conforme descrito no item 01 do Edital,
processando-se essa licitação nos termos da Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Dando andamento ao certame procedeu-se a abertura
da habilitação da empresa C & C LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA – EPP, neste ato
representada pelo Sr. Deolino Capitani, RG nº
7100339485. Foi habilitada a empresa vencedora C
& C LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP.
Adjudica-se à empresa vencedora: C & C LIMPEZA
E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP, o objeto
constante no objeto 01 do edital. Foi concedido prazo
para recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitante. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação.
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Pregoeira
DIEGO ZARPELLON
Equipe de Apoio
DEBORA CORBELLINI
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
90/2016
Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e
dezesseis, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
307/2016, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a aquisição
de placas de sinalização e postes galvanizados
conforme descrito no item 01 do Edital, processandose essa licitação nos termos da Lei Federal n.º
10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº
2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Participou do certame a empresa: Lucindo da Silveira
- ME, neste ato representada pela Sra. Isis Peruzzo da
Silveira, RG nº
7070935081. Conferidos os
documentos apresentados para tanto, a empresa
participante restou credenciada. As empresas
Psicoartes Painéis Ltda. - ME e Rafael Sebben – ME
apenas encaminharam envelopes, sem que seus
representantes estivessem credenciados. Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços
e habilitação. Aberto o envelope da proposta de
preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas de classificação, eis que os preços ofertados
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situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas condições de fornecimento, segundo a
pesquisa informativa que se realizou, o Pregoeiro
decidiu pela abertura do momento de lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
foi declarado vencedor o seguinte licitante: para o
item 01 - Lucindo da Silveira - ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 38,50; para o item 02 Lucindo da Silveira - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 54,00. O relatório de lances
ofertados para cada item encontra-se em anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e lances foi aberto o envelope de número 02,
referente a habilitação. Foi habilitada a empresa:
Lucindo da Silveira – ME. Adjudica-se à empresa
vencedora: Lucindo da Silveira - ME, os objetos
constantes nos itens 01 e 02 do edital. Foi concedido
prazo para recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e equipe
de apoio para posterior homologação.

classe F) - Lei Municipal nº 685 de 1990; 45% de
adicional por tempo de serviço - Lei Municipal nº
682 de 1990, art. 84 a ser custeada por INST. PREV.
MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA, tudo
devidamente conferido e registrado pela Diretoria
Previdenciária do IPRAM.
Carlos Barbosa, 18 de julho de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 631/2016
DESIGNA, a partir desta data, DAIANE
COUSSEAU, agente administrativo, matrícula nº
1.494, para exercer as atribuições da função
gratificada de Coordenador do Sistema Nacional de
Emprego – SINE, lotada na Secretaria Municipal da
Assistência Social e Habitação, com remuneração
correspondente a função gratificada FG04, com carga
horária semanal de 40 horas, do quadro de cargos e
salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990.

ARIELI CRISTIANA PAIZ
Equipe de Apoio
ANDRÉIA PAROLIN COREZOLA
Equipe de Apoio

PORTARIAS
PORTARIA Nº 629/2016
FERNANDO XAVIER DA SILVA, Prefeito de PM
DE CARLOS BARBOSA, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o que estabelece o
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003,
CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, a contar de 18/07/2016, ao
servidor José Carlos Tironi, CPF 278.505.600-00,
matrícula 378, identidade funcional 618, cargo de
Vigilante, padrão G1.2, classe F, regime jurídico
estatutário, 44 horas semanais, com proventos
mensais integrais no valor de R$ 2.509,99 composto
das seguintes vantagens: Vencimento básico, Grupo
G1.2, Classe F, no valor de R$ 1.859,25, 35% de
adicional de tempo de serviço, no valor de R$ 650,74
a ser custeada por INST. PREV. MUNICIPAL CARLOS BARBOSA, tudo devidamente conferido e
registrado pela Diretoria Previdenciária do IPRAM.
Carlos Barbosa, 18 de julho de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 630/2016
FERNANDO XAVIER DA SILVA, Prefeito de PM
DE CARLOS BARBOSA, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o que estabelece o
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003,
CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, a contar de 18/07/2016, à
servidora Mercedes Canal, CPF 601.386.100-53,
matrícula 175, identidade funcional 285, cargo de
Servente, padrão G1.3, classe F, regime jurídico
estatutário, 44 horas semanais, com proventos
mensais integrais no valor de R$ 3.173,02 composto
das seguintes vantagens: Vencimento básico (G1.3,

WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 640/2016
DESIGNA junta médica, composta pelos médicos
Marcus Franck, CRM nº 12.709 e Patrícia Hallal
Esteves, CRM nº 35067, para fins de efetuar perícia
médica à servidora municipal ZANDREA MARIA
SCHWINGEL, agente administrativo, matrícula
1.349, afastada para tratamento de saúde, em
atendimento aos Processos Administrativos 28630414/SAD/2016/CPSPA
e
30910450/SAD/2016/CPSPA.
Carlos Barbosa, 22 de julho de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 633/2016

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.

NOMEIA, para compor o Conselho Municipal da
Saúde, em substituição a Srta. Letícia Lusani, o Sr.
Elton Mateus Vaz Lima, na condição de suplente,
como representante da Secretaria Municipal da
Saúde.

PORTARIA Nº 632/2016

Carlos Barbosa, 18 de julho de 2016.

CONCEDE férias regulamentares de 18 de julho a
16 de agosto de 2016, à servidora SIRLAINE
MARIA KUNZLER SELLERI, monitor de creche,
matrícula nº 1.024, referente ao período aquisitivo de
12 fevereiro de 2014 a 11 de fevereiro de 2015.

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 18 de julho de 2016.
VALÉRIO SIMONAGGIO
Pregoeiro

Carlos Barbosa, 21 de julho de 2016.

PORTARIA Nº 634/2016

WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.

NOMEIA, como membro para compor o Conselho
Municipal do Idoso, em substituição a Sra. Andreia
Dalmas, ao Sr. Jones André Schacker, na condição de
titular, como representante da Sociedade Civil
Organizada.

PORTARIA Nº 635/2016

Carlos Barbosa, 19 de julho de 2016.

CONCEDE, a partir desta data, por 180 dias
consecutivos, licença maternidade à servidora
MARIBEL BORTOLOTTO, matrícula n.º 1.020,
agente administrativo, nos termos do art. 208, da Lei
Municipal nº 682, de 1990. Período da licença
maternidade: 20 de julho de 2016 a 15 de janeiro de
2017.

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 18 de julho de 2016.

Carlos Barbosa, 20 de julho de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 636/2016
CONVOCA, a candidata ANDREIA DA SILVA
SANTOS, em virtude da urgência na contratação e
tendo em vista que a mesma manifestou interesse na
vaga temporária em 30/05/2016 (Portaria de
Convocação nº 472/2016), para comparecer na
Diretoria de Recursos Humanos, localizada na
Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil, 11, Bairro
Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de dois dias, 22
e 25 de julho de 2016, com a documentação
necessária para contratação administrativa para
atender necessidade temporária de excepcional
interesse público para o cargo de ENFERMEIRO.
Caso a candidata não compareça no prazo acima
estabelecido, será desconsiderada sua manifestação
de interesse e seguiremos o chamamento dos demais
candidatos que manifestaram interesse para
preenchimento da vaga.

PORTARIA Nº 637/2016
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 24 de julho de 2016, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Investigatória, instaurada pela Portaria nº 564, de 23
de junho de 2016, em função de inúmeros trâmites
processuais inerentes às diferentes espécies de
processos administrativos e o acúmulo de serviço dos
membros da Comissão Permanente de Sindicância
e/ou Processo Administrativo.
Carlos Barbosa, 21 de julho de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 638/2016
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 24 de julho de 2016, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 565, de 23 de junho de 2016, em função de
inúmeros trâmites processuais inerentes às diferentes
espécies de processos administrativos e o acúmulo de
serviço dos membros da Comissão Permanente de
Sindicância e/ou Processo Administrativo.
Carlos Barbosa, 21 de julho de 2016.
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CONCRESUL BRITAGEM LTDA
Contratado

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

PORTARIA Nº 639/2016
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 24 de julho de 2016, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Investigatória, instaurada pela Portaria nº 563, de 23
de junho de 2016, em função de inúmeros trâmites
processuais inerentes às diferentes espécies de
processos administrativos e o acúmulo de serviço dos
membros da Comissão Permanente de Sindicância
e/ou Processo Administrativo.
Carlos Barbosa, 21 de julho de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica de Diagnóstico por
Imagem São Lucas Ltda
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço de exames especializados, conforme tabela
abaixo:

Carlos Barbosa, 25 de julho de 2016.
ITE
M

OBJETO

UNID

QUANTID
ADE

01

SERVIÇO AMBULATORIAL
EXAME
ECODOPPLER
COLORIDO VENOSO (COD
SUS 02.05.01.004-4)

UN

100

02

SERVIÇO AMBULATORIAL
EXAME
DE
DENSITOMETRIA ÓSSEA

UN

30

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Britagem Ltda
OBJETO: Constitui objeto deste a contratação de
empresa para execução de pavimentação asfáltica em
trecho da estrada Linha Vitória, comunidade de
Linha Vitória, Município de Carlos Barbosa, RS. A
execução deverá ser realizada conforme Projeto,
Orçamento, cronograma físico-financeiro e Memorial
descritivo, constantes em anexo a este contrato.
VALOR: R$ 150.171,59 (cento e cinquenta mil,
cento e setenta e um reais e cinquenta e nove
centavos).
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a partir da emissão
da Ordem de Serviço.

(apresentar título de especialização do profissional
responsável pela execução dos exames e registro de
especialização junto ao CREMERS);
l) A CONTRATADA deverá prestar serviços dentro
de parâmetros e rotinas estabelecidas, de acordo com
as especificações técnicas e diretrizes estabelecidas
pela administração da Secretaria Municipal da
Saúde;
m) Os exames do item 1 deverão ser realizados em
até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do
contrato;
n) Os exames do item 2 deverão ser realizados em até
30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato;
VALOR: Até R$ 14.600,00 (catorze mil e seiscentos
reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a partir de sua
assinatura, ou seja, de 01 de agosto até 30 de
setembro de 2016.

INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
DO
OBJETO:
A CONTRATADA deverá seguir os seguintes
parâmetros:
a) Quando se realizarem os exames fora da sede da
licitante, deverão responsabilizar-se pelo transporte
dos pacientes desde Carlos Barbosa até o local do
exame, bem como o retorno até o município da
contratante;
b) Quando se realizarem as consultas na Secretaria
Municipal da Saúde de Carlos Barbosa, sede da
licitante, ou em espaço próprio na sede do município
Carlos Barbosa, 22 de julho de 2016.
de Carlos Barbosa, ou ainda em outros municípios,
sendo neste caso de responsabilidade da
ANTONIO GELMINI
CONTRATADA o transporte dos pacientes desde
Secretário Municipal de Projetos e Obras Públicas
Carlos Barbosa até o local da consulta, bem como o
retorno até o município da contratante;
CONCRESUL BRITAGEM LTDA
c) Os serviços deverão ser executados nas
Contratado
dependências
da
CONTRATADA,
mediante
encaminhamento da Secretaria Municipal da Saúde,
MILENA SEGALIN
atendendo as datas e horários previamente acordados;
Agente Administrativa
d) Na execução dos serviços os prestadores deverão
adequar-se à sistemática de atendimentos,
ÁLISSON DE NARDIN
agendamentos, encaminhamentos e controle da
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
contratante;
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
e) A CONTRATADA deverá disponibilizar as datas
para os exames pelo e-mail:
EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2016
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br, até o
dia 15 do mês anterior aos exames;
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
f) O paciente será encaminhado pela Secretaria
CONTRATADA: Concresul Britagem Ltda
Municipal da Saúde, em formulário específico de
OBJETO: Constitui objeto deste a contratação de referência e contra referência, além do formulário de
empresa para execução de pavimentação asfáltica em autorização do exame;
trecho da estrada José Pedruzzi, comunidade de g) O prestador deverá manter uma lista de pacientes
Torino, no Município de Carlos Barbosa, RS. A atendidos em cada mês, contendo data do exame ou
execução deverá ser realizada conforme Projeto, consulta, nome e assinatura do paciente, além da
Orçamento, cronograma físico-financeiro e Memorial assinatura e carimbo do prestador do serviço;
descritivo, constantes em anexo a este contrato.
h) Para fins de faturamento o prestador deverá
VALOR: R$ 149.273,13 (cento e quarenta e nove apresentar o Boletim de Produção Ambulatorial
mil, duzentos e setenta e três reais e treze centavos).
(BPA) em formato eletrônico gerado em programa do
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a partir da emissão ministério da saúde e a lista dos pacientes atendidos,
devidamente assinada, para que se faça o controle e
da Ordem de Serviço.
autorização para emissão da notal fiscal;
i) O prestador deve possuir cadastro atualizado no
Carlos Barbosa, 22 de julho de 2016.
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos
em Saúde (SCNES);
ANTONIO GELMINI
j) Os exames deverão ser feitos por profissionais
Secretário Municipal de Projetos e Obras Públicas
devidamente especializados na área contratada

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SÃO
LUCAS LTDA
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Centro Veranense de Diagnósticos
Ltda
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço de exames especializados, conforme tabela
abaixo:
ITE
M

OBJETO

01

SERVIÇO AMBULATORIAL
EXAME
DE UN
ECOCARDIOGRAMA

UNID

QUANTID
ADE

40

INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
DO
OBJETO:
A CONTRATADA deverá seguir os seguintes
parâmetros:
a) Quando se realizarem os exames fora da sede da
licitante, deverão responsabilizar-se pelo transporte
dos pacientes desde Carlos Barbosa até o local do
exame, bem como o retorno até o município da
contratante;
b) Quando se realizarem as consultas na Secretaria
Municipal da Saúde de Carlos Barbosa, sede da
licitante, ou em espaço próprio na sede do município
de Carlos Barbosa, ou ainda em outros municípios,
sendo neste caso de responsabilidade da
CONTRATADA o transporte dos pacientes desde
Carlos Barbosa até o local da consulta, bem como o
retorno até o município da contratante;
c) Os serviços deverão ser executados nas
dependências
da
CONTRATADA,
mediante
encaminhamento da Secretaria Municipal da Saúde,
atendendo as datas e horários previamente acordados;
d) Na execução dos serviços os prestadores deverão
adequar-se à sistemática de atendimentos,
agendamentos, encaminhamentos e controle da
contratante;
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e) A CONTRATADA deverá disponibilizar as datas
para
os
exames
pelo
e-mail:
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br, até o
dia 15 do mês anterior aos exames;
f) O paciente será encaminhado pela Secretaria
Municipal da Saúde, em formulário específico de
referência e contra referência, além do formulário de
autorização do exame;
g) O prestador deverá manter uma lista de pacientes
atendidos em cada mês, contendo data do exame ou
consulta, nome e assinatura do paciente, além da
assinatura e carimbo do prestador do serviço;
h) Para fins de faturamento o prestador deverá
apresentar o Boletim de Produção Ambulatorial
(BPA) em formato eletrônico gerado em programa do
ministério da saúde e a lista dos pacientes atendidos,
devidamente assinada, para que se faça o controle e
autorização para emissão da notal fiscal;
i) O prestador deve possuir cadastro atualizado no
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos
em Saúde (SCNES);
j) Os exames deverão ser feitos por profissionais
devidamente especializados na área contratada
(apresentar título de especialização do profissional
responsável pela execução dos exames e registro de
especialização junto ao CREMERS);
l) A CONTRATADA deverá prestar serviços dentro
de parâmetros e rotinas estabelecidas, de acordo com
as especificações técnicas e diretrizes estabelecidas
pela administração da Secretaria Municipal da Saúde.
VALOR: Até R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos
reais)
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a partir de sua
assinatura, ou seja, de 01 de agosto até 31 de agosto
de 2016.
Carlos Barbosa, 25 de julho de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
CENTRO VERANENSE DE DIAGNÓSTICOS
LTDA
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Ginevasc Clínica Médica Ltda Me
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
objeto a contratação de empresa para prestação de
serviço de exames especializados, conforme tabela
abaixo:
ITE
M

OBJETO

01

SERVIÇO AMBULATORIAL
UN
MÉDICO ANGIOLOGISTA

UNID

QUANTID
ADE
40

INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
DO
OBJETO:
A CONTRATADA deverá seguir os seguintes
parâmetros:
a) Quando se realizarem os exames fora da sede da
licitante, deverão responsabilizar-se pelo transporte
dos pacientes desde Carlos Barbosa até o local do
exame, bem como o retorno até o município da
contratante;

b) Quando se realizarem as consultas na Secretaria
Municipal da Saúde de Carlos Barbosa, sede da
licitante, ou em espaço próprio na sede do município
de Carlos Barbosa, ou ainda em outros municípios,
sendo neste caso de responsabilidade da contratada o
transporte dos pacientes desde Carlos Barbosa até o
local da consulta, bem como o retorno até o
município da contratante;
c) Os serviços deverão ser executados nas
dependências
da
CONTRATADA,
mediante
encaminhamento da Secretaria Municipal da Saúde,
atendendo as datas e horários previamente acordados;
d) Na execução dos serviços os prestadores deverão
adequar-se à sistemática de atendimentos,
agendamentos, encaminhamentos e controle da
contratante;
e) A CONTRATADA deverá disponibilizar as datas
para
os
exames
pelo
e-mail
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br, até o
dia 15 do mês anterior aos exames;
f) O paciente será encaminhado pela secretaria
municipal da saúde, em formulário específico de
referência e contra referência, além do formulário de
autorização do exame;
g) O prestador deverá manter uma lista de pacientes
atendidos em cada mês, contendo data do exame ou
consulta, nome e assinatura do paciente, além da
assinatura e carimbo do prestador do serviço;
h) Para fins de faturamento o prestador deverá
apresentar o Boletim de Produção Ambulatorial
(BPA) em formato eletrônico gerado em programa do
ministério da saúde e a lista dos pacientes atendidos,
devidamente assinada, para que se faça o controle e
autorização para emissão da notal fiscal;
i) O prestador deve possuir cadastro atualizado no
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos
em Saúde (SCNES);
j) Os exames deverão ser feitos por profissionais
devidamente especializados na área contratada
(apresentar título de especialização do profissional
responsável pela execução dos exames e registro de
especialização junto ao CREMERS);
l) A contratada deverá prestar serviços dentro de
parâmetros e rotinas estabelecidas, de acordo com as
especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pela
administração da Secretaria Municipal da Saúde;
m) As consultas descritas no item 4 deverão ser
realizadas em até 60 dias a partir da assinatura do
contrato;
m.1) No caso do paciente necessitar de retornos
sistemáticos para acompanhamento, esta condição
deverá ser solicitada e justificada por escrito,
contendo o CID da doença, receituário ou na própria
contrarreferência;
m.2) Não havendo a necessidade de retorno, deverá
ser preenchida a contrarreferência para o paciente
realizar o acompanhamento na Unidade Básica de
Saúde;
m.3) A CONTRATADA só deve solicitar exames
relacionados à patologia em questão;
m.4) Todas as solicitações decorrentes das consultas
(exames, medicação, laudos, etc...) deverão ser
carimbadas com serviço contratado SUS, cujo
carimbo e termo de compromisso de uso, que será
repassado ao vencedor do certame;
m.5) A medicação solicitada deverá ser pela DCB e
preferencialmente da Relação Municipal de
Medicamentos (REMUME);
m.6) A Secretaria Municipal da Saúde vai
disponibilizar a relação de medicamentos disponíveis
na Farmácia Municipal (REMUME), conforme cópia
que será repassado ao vencedor do certame.
VALOR: Até R$ 4.983,20 (quatro mil, novecentos e
oitenta e três reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a partir de sua
assinatura, ou seja, de 01 de agosto até 30 de
setembro de 2016.

Carlos Barbosa, 25 de julho de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
GINEVASC CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ADITAMENTOS CONTRATUAIS
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 165/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica Popular do Vale dos Sinos
Ltda Me
ADITAMENTO: 01
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – do
Objeto, aditando ao item 09 mais 08 (oito)
consultas/exames de serviço ambulatorial de médico
psiquiatra por mês, totalizando assim até 40
(quarenta) consultas/exames de serviço ambulatorial
de médico psiquiatra por mês, na forma da
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da alteração da
Cláusula Primeira, fica alterada a Cláusula Segunda do Preço, aditivando o valor de R$ 1.920,00 (um mil,
novecentos e vinte reais) por mês, totalizando o valor
do contrato em até R$ 47.600,00 (quarenta e sete mil
e seiscentos reais) mensais. As demais cláusulas do
contrato permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 26 de julho de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
CLÍNICA POPULAR DO VALE DOS SINOS LTDA
ME
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 113/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: A Batista Monitoramentos,
Segurança e Vigilância Ltda - Me
ADITAMENTO: 02
OBJETO: O prazo do contrato será prorrogado por
mais 12 (doze) meses, ou seja, de 02 de Agosto de
2016 a 01 de Agosto de 2017, na forma da
justificativa em anexo que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da prorrogação de
prazo do contrato, será reajustado o valor pago, pela
variação do IGP-M do período, que corresponde a
12,22%. Desta forma, o novo valor a ser pago
corresponderá a R$ 8.914,72 (oito mil, novecentos e
quatorze reais e setenta e dois centavos) mensais. As
demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
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Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
Carlos Barbosa, 26 de julho de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI
Secretário Municipal da Administração
A BATISTA MONITORAMENTOS, SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA LTDA - ME
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 149/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Centro Veranense de Diagnóstico
Ltda
ADITAMENTO: 02
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 12 (doze)
meses, ou seja, de 14 de julho de 2016 até 13 de
julho de 2017, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação de prazo do contrato, fica
reajustado o valor pago, pela variação do IGP-M do
período, que corresponde a 12,22%. Desta forma, o
novo valor a ser pago será conforme tabela abaixo:
Ite
Descrição
m

1

2

Un

Quantida
de
(estimad
a)

Valor
Unitário

Total
Até

400

R$
41,46

R$
16.584,00

SERVIÇO DE RAIO
UN
X

SERVIÇO EXAME
UN
DE MAMOGRAFIA

100

R$
118,48

R$
11.848,00

Os demais valores respeitarão os tetos orçamentários
apresentados pelo Município no Edital, conforme:
EXAME

VALOR MÁXIMO
UNITÁRIO

Até 400 (quatrocentos) Raio X

R$ 41,46

Até 600 (seiscentos) Raio X

R$ 35,54

Mais de 600 (seiscentos) Raio X

R$ 31,99

EXAME

VALOR MÁXIMO
UNITÁRIO

Até 100 (cem) Mamografias

R$ 118,48

Até 300 (trezentos) Mamografias

R$ 106,63

Mais de 300 (trezentos) Mamografias

R$ 88,86

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 13 de julho de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTNS
Secretária Municipal da Saúde

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 147/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Serra Monitoramento 24hs Ltda Me
ADITAMENTO: 03
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, a partir de 01 de agosto de 2016 até 31 de
julho de 2017, conforme justificativa em anexo, que
faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação do contrato, será reajustado o
valor pago mensalmente, pela variação do IGP-M do
período, que corresponde a 12,22%. Desta forma, o
novo valor a ser pago corresponderá a Objeto 01: R$
4.354,20 (quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro
reais e vinte centavos) Objeto 02: R$ 799,75
(setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco
centavos) mensais. As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio e Serviços Ltda.
ADITAMENTO: 06
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes mais 01 (um)
mês, ou seja, de 28 de julho de 2016 a 27 de agosto
de 2016, ou enquanto se fizer necessário para
finalização do processo licitatório, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da prorrogação de
prazo do contrato, será reajustado o valor pago, pela
variação do IGP-M do período, que corresponde a
12,22%. Desta forma, o novo valor a ser pago
corresponderá a R$ 407,99 (quatrocentos e sete reais
e noventa e nove centavos) mensais. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 26 de julho de 2016.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito Municipal

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde

O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Contratado

SERRA MONITORAMENTO 24HS LTDA - ME
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 166/2013

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 157/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio e Serviços Ltda Me
ADITAMENTO: 03
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, a partir de 01 de agosto de 2016 até 31 de
julho de 2017, conforme justificativa em anexo, que
faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação do contrato, será reajustado o
valor pago mensalmente, pela variação do IGP-M do
período, que corresponde a 12,22%. Desta forma, o
novo valor a ser pago corresponderá a R$ 3.317,49
(três mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e
nove centavos) mensais. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
Carlos Barbosa, 26 de julho de 2016.
CLARISSE FATIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Assistência Social e
Habitação
O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratada

CENTRO VERANENSE DE DIAGNÓSTICO
LTDA
Contratada

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 158/2011

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Associação Hospital Beneficente
São Roque
ADITAMENTO: 015
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 30 (trinta)
dias, ou seja, a partir de 01 de agosto de 2016 até 31
de agosto de 2016, ou pelo período que durar a
elaboração de novo contrato, mantendo-se as demais
informações originais do contrato, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
Carlos Barbosa, 26 de julho de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito Municipal
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretário Municipal da Saúde
EDSON ZANDONÁ
Presidente Conselho de Administração
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138
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Ata nº 05/2016 – CMAS
Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e
dezesseis, às nove horas, junto a Sala dos Conselhos,
reuniram-se os membros do Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS, em reunião
extraordinária, para deliberar a seguinte pauta: 1)
Aprovação da Lei do CMAS, conforme minuta do
MDS; 2) Assuntos Gerais. Dando início à reunião a
Conselheira Odete, explanou sobre a avaliação do
Projeto de Lei do CMAS, conforme a minuta do
MDS. Odete iniciou a apresentação da Lei que segue
em anexo, que dispõe sobre o Sistema Único de
Assistência Social. Os Conselheiros aprovaram por
unanimidade a Lei do Conselho Municipal de
Assistência Social. A próxima reunião ficou marcada
para o dia dez de agosto, as nove horas. Nada mais
havendo a constar, encerro a presente ata que será
assinada pelos presentes.
T - Odete Bianchi / S – Arieli C. Paiz
Sec. Municipal de Assistência Social e Habitação
T – Tatiana Postal / S – Fernanda Andreola
Secretaria Municipal de Educação – AUSENTE
T – Márcia O. Clunc / S – Cristina Gedoz
Secretaria Municipal da Fazenda
T – Catiane C. Dupont / S – Rócheli M. Rizzardo
Secretaria Municipal da Saúde
T – Margarida R. H. da Silva / S – Leonice T. F.
Gelmini
Entidades ou Associações Comunitárias
T – Eliane Volpatto / S – Marilva Z. Bortolotto
Representantes dos Assistentes Sociais
T – Verônica B. Simões | S - Joacir T. Zanchin
Ass. Sulina de Crédito e Assistência Rural –
AUSENTE
T – Maria L. Dupont | S – Cintia C. Rossini
Escolas Especializadas - AUSENTE

COMISSÃO DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO
Ata nº 06/2016
Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e
dezesseis, às dez horas, na sala da Chefia de
Gabinete, no Centro Administrativo, reuniu-se a
Comissão de Último Ano de Mandato para dar
andamento aos trabalhos. Em prosseguimento aos
trabalhos, a Comissão analisou as documentações
encaminhadas pelas Secretarias. memorando
09/2016: ainda não foi respondido, porém está dentro
do prazo concedido; memorando 10/2016: ainda não
foi respondido, porém está dentro do prazo
concedido; memorando 11/2016: foi respondido pela
Secretaria da Fazenda. 12/2016: foram respondidos
por algumas secretarias, porém faltam as secretarias
de Administração, Proarte, Esportes, Agricultura e
Saúde, porém está dentro do prazo concedido. O
memorando nº 13/2016 ainda não foi respondido,
porém está dentro do prazo concedido. O memorando
nº 14/2016 foi respondido pela Secretaria da Saúde.
Os memorandos 15/2016 e 16/2016, não foram
respondidos, porém estão dentro do prazo concedido.
A Comissão definiu solicitar para a Secretaria da
Administração as informações sobre auxílios e
subvenções conforme segue: Verificar se há lei geral
disciplinando a concessão de auxílios e subvenções
sociais e econômicas no município; Conferir se os
benefícios concedidos pelo poder público estão

previstos na Lei Geral, bem como na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária
Anual; Examinar se em todos os casos de concessão
de auxílios e/ou subvenções no ano de 2016 foi
observado o § 10, do artigo 73, da Lei nº 9.504/1997,
de acordo com o qual é vedado, no ano em que
ocorrerem as eleições, a distribuição gratuita, pela
Administração Pública, de bens, valores ou
benefícios, exceto nos casos de situação de
emergência, estado de calamidade pública ou
programas sociais autorizados em lei e com execução
orçamentária no exercício anterior, ou seja, 2015;
Averiguar se todos os auxílios e subvenções
repassados pelo município foram previamente
formalizados em instrumentos de convênio ou
congenere apropriado, acompanhado do respectivo
Plano de Trabalho e aplicação de recursos na forma
do § 1º, do artigo 116, da lei nº 8.666/93 e no acaso
de não terem sido, diligenciar para regularizar tais
situações; Verificar se a súmula do convênio foi
regularmente publicada na imprensa oficial do
município; Obter comprovação de que foi dada a
ciência da celebração do convênio à Câmara
Municipal de Vereadores, na forma do § 2º, do artigo
116, da lei 8.666/93; Verificar se foi designado
servidor público para acompanhar e fiscalizar os
convênios em execução, atestando, sob a
responsabilidade, a regularidade das atividades
realizadas, bem como o cumprimento do objeto
ajustado; Conferir se os recursos a serem repassados
no exercício de 2017 estão previstos no Plano
Plurianual, bem como constarão na Lei de Diretrizes
orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, ambas
para 2017; Examinar se os convênio com prazo de
execução superior ao exercício financeiro ou que
ultrapassarão o presente exercício de 2016 tiveram
seus prazos formalmente prorrogados por meio de
termo aditivo; Averiguar se todos os auxílios e
subvenções repassados pelo município, forma
previamente formalizados em instrumento de
convênio ou congenere apropriado, acompanhado do
respectivo plano de trabalho e aplicação de recursos
na forma do §1º, do artigo 116, da lei 8.666/93 e, no
caso de não terem sido, diligenciar para regularizars
tais situações. Estipulou-se o prazo de 20 dias para as
respostas. Ficou convocado, para o dia primeiro do
mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dezesseis
horas, no Gabinete do Prefeito a próxima reunião.
Nada mais havendo a constar encerro a presente ata
às 11h50min, assinada por mim, Fabrícia Roberta
Taufer Moura e demais membros da Comissão.
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