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PODER EXECUTIVO
LEIS
LEI Nº 3.338, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016.
Autoriza o poder executivo a firmar convênio
com a Defensoria Pública do Estado do Rio
Grande do Sul, objetivando a cedência de
estagiários para atuar na sede da Defensoria
Pública em Carlos Barbosa.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar
convênio com a Defensoria Pública do Estado do Rio
Grande do Sul, para fins de cessão de estagiário com
o objetivo de desenvolver atividades específicas
atribuídas ao ente municipal que serão realizadas
junto à sede da Defensoria Pública no município,
conforme Minuta em anexo.
Art. 2º As despesas decorrentes deste convênio
correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 3º A presente Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 26 de outubro de 2016. 57º de
Emancipação.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
MINUTA DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARLOS
BARBOSA E A DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, inscrita no CNPJ sob o nº
………….., estabelecida na Rua ……………...,
representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhor
Defensor Público-Geral do Estado, …., inscrito no
CPF sob o nº ….., doravante denominada de
DEFENSORIA PÚBLICA – DPE, e o MUNICÍPIO
_______________-__, inscrito no CNPJ sob o nº
_________________,
com
sede
na
Rua

MUNICÍPIO/RS,
neste
ato
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal,
Senhor
_________,
doravante
denominado
MUNICÍPIO, resolvem celebrar o presente convênio,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
I - Constitui objeto do presente Convênio a
conjugação de esforços para execução de atividades
típicas administrativas municipais concernentes à
regularização de dívidas municipais, fornecimento
administrativo de medicamentos, cirurgias e outros
tratamentos de saúde, solução extrajudicial de
demandas relacionadas a educação, situações de
impactos ambientais entre outros, nos termos da Lei.
II - O presente Convênio autoriza o Município a
ceder até 02 (dois) estagiários para desenvolver
atividades específicas atribuídas ao ente municipal
que serão realizadas junto a sede da Defensoria
Pública do Município.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
Constituem-se obrigações do MUNICÍPIO:
I - contratar estagiário(s), observando os ditames da
Lei n. 11.788/2008, mediante celebração de Termo de
Compromisso de Estágio;
II - manter à disposição da fiscalização documentos
que comprovem a relação de estágio e a cedência
do(s) estagiário(s);
III - adotar as providências necessárias à substituição
do(s) estagiário(s) quando do encerramento do
contrato, conclusão do curso ou no caso de
desligamento do estudante.
Constituem-se obrigações da DEFENSORIA
PÚBLICA:
I - assegurar ao(s) estagiário(s) condições adequadas
ao desenvolvimento de suas atividades que serão
aferidas por avaliação, a qual se dará mediante a
elaboração de parecer sobre o aproveitamento do
estágio
realizado
e
enviado
à
Universidade/Faculdade;
II - verificar e acompanhar a assiduidade do(s)
estagiário(s), por meio das efetividades, as quais
deverão ser remetidas, mensalmente, para a
Secretaria de Administração do Município de
_______ e para a Supervisão de Estágios da
Defensoria Pública.
Constituem-se obrigações do ESTAGIÁRIO:
I - cumprir fielmente as atividades de estágio na
Defensoria Pública da Comarca de _________-, junto
ao local em que for designado;
II - o estagiário realizará as seguintes atividades
próprias da Municipalidade:
a) a cadastramento das partes (munícipes) que
pleiteiam providências extrajudiciais e ações
atinentes à regularização fundiária; regularidade de
dívidas municipais; fornecimento de medicamentos,
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cirurgias, internações e outros tratamentos de saúde;
solução extrajudicial de demandas relacionadas à
educação, ao transporte público municipal, ao
saneamento de água e esgoto e à poluição ambiental;
b) realização de contato com as partes, por meio de
telefone, carta, e outros que se fizerem necessários,
para o atendimento das providências extrajudiciais e
relativas aos processos referidos no item “a”, bem
como para informar sobre o andamento e o resultado
das providências tomadas;
c) recebimento de documentos para instruir
providências extrajudiciais e ações referentes aos
mencionados no item “a”.
III - realizar relatório mensal de suas atividades de
estágio e encaminhar para a Procuradoria do
Município ou Secretaria de Administração;
IV - atender as normas internas da Defensoria
Pública, declarando expressamente conhecê-las;
V - exercer suas atividades com zelo, pontualidade,
assiduidade, respeitando os Defensores Públicos,
servidores, demais estagiários e, principalmente, aos
assistidos;
VI - cumprir as atividades de estágio no horário
estabelecido pela Defensoria Pública, observando a
carga horária determinada no Termo de Compromisso
de Estágio.
Parágrafo único. As condições e obrigações do
presente Convênio não geram, para quaisquer efeitos,
vínculo empregatício entre as partes, em especial
com a Defensoria Pública do Estado, sendo que a
remuneração e encargos relativos à contratação do(s)
estagiário(s)
cedido(s)
serão
suportados,
integralmente, pelo Poder Executivo Municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Convênio vigorará pelo prazo de 12
(doze) meses, a contar de ____ de _______ de 201_,
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
mediante termos aditivos, até o limite legal de 60
(sessenta) meses.
CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO
O presente Convênio poderá ser rescindido a
qualquer tempo, sem que assista às partes qualquer
indenização, mediante manifestação escrita e
justificada de qualquer das partes, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre/RS,
para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
presente convênio.
E, assim, por estarem justos e acordados, as partes
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas.
Porto Alegre, ___ de ________________ de 2014.
……………………….
Defensor Público-Geral do Estado.
……………………………….
Prefeito Municipal.
Testemunhas:
LEI N.° 3.339, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016.
Altera dispositivos da Lei n.° 3.183, de 10 de
junho de 2015, que autoriza o Poder
Executivo a desenvolver ações e aporte de
contrapartida municipal para implementar o
programa Linha de Crédito e dá outras
providências.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,

Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° altera a redação do caput e do paragrafo único
do art. 9° da lei n.° 3.183, de 10 de junho de 2015,
que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º Fica o município autorizado a pagar auxílio
financeiro, referente ao aluguel social mensal para
famílias que não possuam esta condição, mediante
laudo social, até o montante de R$ 700,00 (setecentos
reais) por família, até estarem concluídas as
moradias.
Parágrafo único. O município efetuará o pagamento
do auxílio financeiro do aluguel social apenas nos
casos em que haja a interdição da residência ou laudo
técnico que sugira a desocupação, por risco iminente
de incêndio ou ruína da residência.”
Art. 2° Altera dotação orçamentária constante no art.
10, da lei n.° 3.183, de 10 de junho de 2016, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10...
Órgão: ...
Programa: …
Projeto: ...
Dotação:...
Dotação: 10428: Outros auxílios financeiros a pessoa
física.”
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 26 de outubro de 2016. 57º de
Emancipação.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.340, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016.
Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio
com o Estado do Rio Grande do Sul, por
intermédio da Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Agronegócio, com a finalidade de
fomentar a produção animal, a defesa
sanitária, a zootécnica, a inspeção e a
fiscalização de produtos de origem animal.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a firmar
Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por
intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Agronegócio, com a finalidade de fomentar a
produção animal, a defesa sanitária, a zootécnica, a
inspeção e a fiscalização de produtos de origem
animal, por meio da cedência de 02 (dois) servidores
públicos municipais, ocupantes do cargo de
provimento efetivo de Técnico Agrícola, para
realização de serviços técnicos e administrativos na
Inspetoria de Defesa Agropecuária (I.D.A.) de Carlos
Barbosa/RS.

Parágrafo único. O presente Convênio é parte
integrante desta Lei.
Art. 2º Os servidores terão carga horária 40
(quarenta) horas semanais, com ônus para o
Município.
Art. 3º O presente convênio é válido até 31 de
dezembro de 2020.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 26 de outubro de 2016. 57º de
Emancipação.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
MINUTA DE CONVÊNIO Nº…...
CONVÊNIO que celebram o ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da
SECRETARIA
DA
AGRICULTURA,
PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO, e o
MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA com a
finalidade de fomentar a produção animal, a
defesa sanitária, a zootécnica, a inspeção e a
fiscalização de produtos de origem animal.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por
intermédio da SECRETARIA DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO, com sede
administrativa na Av. Getúlio Vargas, nº. 1384, em
Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº
93.021.632/0001-12, neste ato representada por seu
Secretário, ………..., doravante denominada
SECRETARIA, e o MUNICÍPIO DE CARLOS
BARBOSA, com sede administrativa na rua Assis
Brasil, nº 11, Centro, em Carlos Barbosa/RS, inscrito
no CNPJ sob o nº. 88.587.183/0001-34, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, …………...
doravante denominado CONVENENTE, celebram o
presente Convênio, em conformidade com o artigo
20, § 1º, alínea ‘a’, da IN CAGE 01/2006, a Lei
Federal nº. 8.666/93, conforme o que consta no
Processo Administrativo nº. ………. e mediante as
cláusulas e condições estipuladas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Este
Convênio tem por objeto a execução das ações do
Estado para o Fomento à Produção Animal, à Defesa
Sanitária, à Zootecnia, à Inspeção e à Fiscalização de
Produtos de Origem Animal, justificando-se pela
necessidade de incrementar a realização dos serviços
de inspeção sanitária e industrial de produtos de
origem animal, e de fiscalização e defesa sanitária
animal, no Município, por meio da Inspetoria
Veterinária e Zootécnica responsável pelo Município,
atividades estas que se constituem na meta do
presente
Convênio
e
serão
diretamente
supervisionadas pela Coordenadoria Regional
responsável pela Região.
§ 1º O Convênio será coordenado pela
SECRETARIA, por intermédio do Departamento de
Produção Animal – DPA e suas Coordenadorias
Regionais.
§ 2º As ações objeto deste Convênio serão
executadas nos limites da área geográfica do
Município, por servidores habilitados, colocados à
disposição pelo Município. Havendo necessidade
para o bom andamento dos serviços ora conveniados,
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o Município poderá colocar à disposição, além dos
recursos humanos mencionados, técnicos ou
auxiliares.
§ 3º O Município obriga-se a substituir os
profissionais disponibilizados em suas faltas ou
impedimentos, ou por solicitação justificada da
Secretaria.
CLÁUSULA
SEGUNDA
DAS
RESPONSABILIDADES - Para alcançar os
objetivos mencionados na CLÁUSULA PRIMEIRA,
compete:
I - A SECRETARIA
a) adotar diretrizes e normas de relacionamento com
a CONVENENTE, para que esta cumpra plenamente
as condições estabelecidas no presente ajuste;
b) acompanhar a execução das ações, para certificarse de que os objetivos e metas estão sendo
cumpridos;
c) emitir parecer sobre a execução deste Convênio.
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Foro da Comarca de Porto Alegre, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente
instrumento
legal,
quando
não
resolvidas
administrativamente.
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente
instrumento em (02) duas vias de igual teor e forma,
com as testemunhas abaixo assinadas.

Regional de Caxias do Sul.
IV – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA
EXECUÇÃO DO OBJETO
As ações objeto do Convênio serão desenvolvidas em
caráter permanente, a contar da data de publicação de
sua súmula no Diário Oficial do Estado, até
31/12/2020, podendo este prazo ser estendido na
forma prevista no respectivo instrumento.

Porto Alegre, ..... de .............. de 2016.
…...,
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e
Agronegócio.
…...,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Testemunhas:
MINUTA DE PLANO DE TRABALHO

I – OBJETO
O Convênio a que se refere o presente Plano de
Trabalho tem por objeto o estabelecimento de
II - AO CONVENENTE
condições para a manutenção da Inspetoria
Veterinária do Município, visando a execução das
a) executar o objeto do convênio, zelando pela boa ações do Estado para o cumprimento da legislação
qualidade das ações e serviços prestados, buscando atinente ao Fomento à Produção Animal, Defesa
alcançar eficiência e eficácia na sua consecução;
Sanitária, Zootécnica, Inspeção e Fiscalização de
b) executar, com a participação das comunidades Produtos de Origem Animal, com a realização dos
rurais, grupos assistidos e entidades representativas serviços de inspeção sanitária e industrial de
da área rural, as ações definidas no objeto;
produtos de origem animal, e de fiscalização e defesa
c) apresentar relatório da execução das ações do sanitária animal, no Município de Carlos Barbosa.
presente convênio;
As atribuições que visam a consecução do objeto
d) comunicar à SECRETARIA, tempestivamente, os pretendido serão desenvolvidas por 02 (dois)
fatos que poderão ou estão a afetar a execução técnicos agrícolas (preencher com o cargo do
normal do Convênio, para possibilitar a adoção de funcionário a ser cedido que deve ter relação com as
providências imediatas;
atividades a serem desenvolvidas, não deve ser
e) disponibilizar os recursos humanos, a estrutura colocado o nome, apenas o cargo) colocado, por ato
física e material necessários à execução das apropriado da Administração Municipal, à disposição
atividades conveniadas, correndo às suas expensas do objeto do Convênio, e consistem em atividades de
todas as despesas com encargos salariais, (nível médio e/ou nível superior) (especificar
trabalhistas, fiscais e previdenciários;
atividades relacionadas ao cargo a ser exercido)
f) adotar todas as medidas necessárias à correta O trabalho, a ser executado limita-se à circunscrição
execução deste Convênio.
territorial do Município, e inclui o atendimento à
Inspetoria Veterinária e Zootécnica local; a emissão
Parágrafo único. É condição indispensável para a de Guias de Trânsito Animal – GTAS, e demais
efetivação das ações previstas no objeto, que os documentos oficiais para os quais se exija tal
estabelecimentos abrangidos pelo presente Convênio habilitação profissional; a orientação e o
estejam devidamente registrados no órgão estadual desenvolvimento de práticas concernentes à
competente;
fiscalização e defesa sanitária animal e à aplicação de
medidas de saúde pública no tocante às doenças dos
CLÁUSULA
TERCEIRA
–
DO animais transmissíveis ao homem; a inspeção e
ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E fiscalização sanitária e industrial dos produtos de
DO GERENCIAMENTO - É prerrogativa da origem animal; a orientação, coordenação e
SECRETARIA conservar a autoridade normativa e supervisão dos trabalhos executados por equipes
exercer o controle, a fiscalização e a avaliação sobre auxiliares, e a execução de outras tarefas
as ações constantes no presente ajuste, bem como semelhantes.
assumir ou transferir a responsabilidade pela II - METAS
execução deste Convênio, no caso de paralisação ou As metas a serem atingidas com a execução do
de fato relevante que venha a ocorrer.
Convênio incluem o melhoramento dos serviços
postos à disposição dos cidadãos pela Inspetoria
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA - O Veterinária e Zootécnica local, bem como a
Convênio terá o prazo de vigência até 31/12/2020, a excelência dos trabalhos de fiscalização e defesa
contar da publicação da súmula no diário oficial, sanitária animal, e de inspeção e fiscalização
podendo ser alterado mediante termos aditivos.
industrial e sanitária dos produtos de origem animal,
no âmbito do Município.
CLÁUSULA QUINTA – DA DENÚNCIA E DA III - FASES DE EXECUÇÃO
RESCISÃO - O presente Convênio poderá ser 1. Habilitação dos servidores postos à disposição
denunciado por qualquer dos partícipes, mediante pelo Município, através de treinamento específico
justificativa por escrito e prévia comunicação, com para as atividades a serem desenvolvidas;
antecedência mínima de 30 dias, e rescindido de 2. Execução das atividades previstas junto à
pleno direito por inadimplemento de qualquer uma Inspetoria Veterinária e Zootécnica local e aos
das cláusulas, ou em face de superveniência de estabelecimentos registrados na Coordenadoria de
impedimento legal que o torne formal ou Inspeção e Fiscalização Industrial e Sanitária dos
materialmente inexequível.
Produtos de Origem Animal – CISPOA, bem como
das demais atividades de campo, de acordo com o
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO - Fica eleito o relatório mensal que deve ser enviado Coordenadoria

EDITAIS
EDITAL Nº 045, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E
SELEÇÃO PÚBLICA V/2016
Edital de Processo Seletivo Simplificado e
Seleção Pública para contratação por prazo
determinado.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, visando à contratação de pessoal, por prazo
determinado, para formação de cadastro de reserva,
para desempenhar as funções de AGENTE DE
CAMPO,
AUXILIAR
DE
FARMÁCIA,
CIRURGIÃO-DENTISTA,
FISIOTERAPEUTA,
INSTRUTOR DE TECNOLOGIA DIGITAL,
MÉDICO, MONITOR DE CRECHE, MOTORISTA,
TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TÉCNICO EM
ENFERMAGEM PARA ATUAR NO SAMU,
descritas no Anexo I deste Edital, junto à(s)
Secretaria(s) que especifica, amparado em
excepcional
interesse
público
devidamente
reconhecido por intermédio da Lei Municipal n°
682/1990, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição
da República, torna público a realização de Processo
Seletivo Simplificado e de Seleção Pública, que será
regido pelas normas estabelecidas neste Edital e no
Decreto nº 2.699/2013.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado e Seleção
Pública será executado por intermédio de Comissão
composta por três servidores, designados através de
Portaria.
1.2 Durante toda a realização do Processo
Seletivo Simplificado e da Seleção Pública serão
prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios
estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da
República.
1.3 O Edital de Abertura do Processo Seletivo
Simplificado e da Seleção Pública será publicado
integralmente no painel de publicações oficiais da
Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura
Municipal:
www.carlosbarbosa.rs.gov.br,
contratações temporárias, sendo o seu extrato
veiculado, ao menos uma vez, em jornal de
circulação local, no mínimo cinco dias antes do
encerramento das inscrições.
1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao
presente Processo Seletivo Simplificado e Seleção
Pública, serão publicados no painel de publicações
oficiais da Prefeitura Municipal e em meio
eletrônico, no site www.carlosbarbosa.rs.gov.br,
contratações temporárias.
1.5 Os prazos constantes neste Edital serão
contados em dias corridos, desconsiderando-se o do
início e incluindo-se o do final.
1.5.1 Os prazos somente começam a correr em
dias úteis.
1.5.2 Considera-se prorrogado até o primeiro
dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não
haja expediente.
1.6 O Processo Seletivo Simplificado consiste
em receber inscrições de candidatos devidamente
habilitados para o cargo específico, bem como a
análise de currículo, de caráter classificatório, o qual

4

conterá relação de títulos, conforme tabela de
pontuação constante deste Edital.
1.7 A contratação será pelo prazo determinado
de acordo com a lei autorizativa, e se regerá pelo
Regime Jurídico Estatutário.
2.

ESPECIFICAÇÕES
DA
FUNÇÃO
TEMPORÁRIA
2.1 A função temporária de que trata o Processo
Seletivo Simplificado e a Seleção Pública
corresponde ao exercício do cargo de Agente de
Campo, Auxiliar de Farmácia, Cirurgião-Dentista,
Fisioterapeuta, Instrutor de Tecnologia Digital,
Médico, Monitor de Creche, Motorista, Técnico em
Enfermagem e Técnico em Enfermagem para atuar
no SAMU, constante no Anexo I.
2.2 Além do vencimento o contratado fará jus as
seguintes vantagens funcionais: repouso remunerado;
gratificação natalina proporcional ao período
trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um
terço, indenizadas ao final do contrato; inscrição no
Regime Geral de Previdência, podendo fazer jus
também a horas extras na eventual extrapolação da
carga horária diária e semanal, desde que
previamente convocado pelo superior hierárquico;
diárias; indenização pelo exercício em escola de
difícil acesso.
2.3 Sobre o valor total da remuneração incidirão
os descontos fiscais e previdenciários.
2.4 Os deveres e proibições aplicados ao
contratado correspondem àqueles estabelecidos para
os demais servidores estatutários no Regime Jurídico,
sendo a sua apuração processada na forma do
Regime Disciplinar do mesmo diploma, no que
couber.
3. INSCRIÇÕES
3.1
As
inscrições
serão
recebidas
exclusivamente pela Comissão designada, junto à
sede do Município, no setor de Protocolo, sito à Rua
Assis Brasil, 11, centro, Carlos Barbosa-RS, no
período de 24 de outubro a 01 de novembro de 2016,
das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de
prazo.
3.2 A inscrição do candidato implicará o
conhecimento prévio e a tácita aceitação das
presentes instruções e normas estabelecidas neste
Edital.
4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo
Simplificado e na Seleção Pública, bem como para
ser admitido no serviço público, o candidato, que
deverá ter a idade mínima de 18 anos, deve
comparecer pessoalmente ao endereço, setor e nos
horários e prazos indicados no item 3.1, ou por
intermédio de procurador munido de instrumento
público ou particular de mandato (com poderes
especiais para realizar a sua inscrição no Processo
Seletivo Simplificado e na Seleção Pública),
apresentando, em ambos os casos, os seguintes
documentos (cópia autenticada ou original e cópia
para autenticação por servidor municipal):
a) formulário de inscrição, disponibilizado neste
Edital no Anexo II, devidamente preenchido e
assinado;
b) documento de identidade oficial com foto, quais
sejam: carteiras ou cédulas de identidade expedidas
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das
Relações Exteriores; Cédulas de Identidade
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que,
por força de Lei Federal, valem como documento de
identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA,
CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista;
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência
Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação
(com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo
15);
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c) CURRÍCULO, de acordo com o modelo
apresentado no Anexo III do presente Edital,
acompanhado de cópia autenticada dos títulos que
comprovam as informações contidas no mesmo;
d) documentos que comprovem habilitação para o
cargo, de acordo com o quadro do Anexo I deste
Edital, conforme segue:
Agente de Campo:
Ensino Fundamental Completo;
Idade entre 18 e 45 anos.
Auxiliar de Farmácia:
Ensino médio completo;
Curso concluído de capacitação de auxiliar de
farmácia, com carga mínima de 80 horas-aula;
Idade mínima: 18 anos.
Cirurgião-Dentista:
Habilitação legal para o exercício da profissão de
cirurgião-dentista (graduação em Odontologia e
registro no Conselho regional de Odontologia – CRO
ou entidade equivalente que o venha a substituir);
Idade mínima: 18 anos.
Fisioterapeuta:
Habilitação legal para o exercício da profissão
(graduação em Fisioterapia e registro no Conselho
Regional de Fisioterapeuta – CREFITO);
Idade mínima: 18 anos.
Instrutor de Tecnologia Digital:
Ensino médio completo.
Certificado de, no mínimo, 180 horas, devidamente
comprovadas, de capacitação na área de operação de
computadores, redes de computadores, banco de
dados ou sistemas operacionais, ministrados por
instituição regularmente constituída, ou graduação
em curso superior da área;
Idade mínima 18 anos.
Médico:
Habilitação legal para o exercício da profissão de
médico (graduação em Medicina e registro no
Conselho regional de Medicina - CRM ou entidade
equivalente que o venha a substituir);
Idade mínima: 18 anos.
Monitora de Creche:
Ensino médio completo.
Idade mínima 18 anos.
Motorista (Ambulância):
Ensino Fundamental Completo;
Comprovante para o exercício da profissão, carteira
nacional de habilitação “D” ou “E”;
Curso de Transporte de Passageiros com carga
horária mínima de 50 horas (Ministrado por
instituição regularmente constituída);
Curso para condutores de veículos de emergência
com carga horária mínima de 50 horas (Ministrado
por instituição regularmente constituída);
Idade entre 18 e 45 anos.
Técnico em Enfermagem:
Ensino Médio Técnico em Enfermagem;
Registro no Conselho Regional de Enfermagem –
COREN ou entidade equivalente que o venha a
substituir;
Idade mínima: 18 anos.
Técnico em Enfermagem para atuar no SAMU:
Ensino Médio Técnico em Enfermagem;
Registro no Conselho Regional de Enfermagem –
COREN ou entidade equivalente que o venha a
substituir;
Certificado ou atestado do curso introdutório teórico
do SAMU; *
Certificado ou atestado do curso introdutório prático
do SAMU; *
Idade mínima: 18 anos.
* Documentos podem ser substituídos por declaração
de cadastramento no SAMU RS, emitida pelo Departamento de Regulação Estadual do SAMU – RS, estando sujeito a confirmação de aptidão e vínculo com
o SAMU RS.
4.2 O interessado pode solicitar que os

documentos sejam autenticados por servidor
municipal, mediante apresentação do documento
original e cópia.
4.3 No caso de candidato que seja servidor
público, a acumulação de vencimentos do cargo
efetivo com o cargo objeto deste processo seletivo
somente será permitida quando se tratar de cargo,
emprego ou função passível de acumulação, na forma
autorizada pela Constituição Federal.
4.4 No caso de candidato na condição de
servidor público inativo, a acumulação de proventos
e vencimentos do cargo objeto deste processo
seletivo somente será permitida quando se tratar de
cargos, empregos e funções acumuláveis na
atividade, na forma autorizada pela Constituição
Federal.
5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a
Comissão publicará, no painel de publicações oficiais
da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br,
contratações
temporárias, no prazo de um dia, Edital contendo a
relação nominal dos candidatos que tiveram suas
inscrições homologadas.
5.2 Os candidatos que não tiveram suas
inscrições homologadas poderão interpor recursos
escritos perante a Comissão, no prazo de um dia,
mediante a apresentação das razões que ampararem a
sua irresignação.
5.2.1 No prazo de um dia, a Comissão,
apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua
decisão, hipótese na qual o nome do candidato
passará a constar no rol de inscrições homologadas.
5.2.2 Sendo mantida a decisão da Comissão, o
recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para
julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá
ser motivada.
5.2.3 A lista final de inscrições homologadas
será publicada na forma do item 5.1, no prazo de um
dia, após a decisão dos recursos.
6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS
6.1 O currículo deverá ser preenchido pelo
candidato nos moldes do Anexo III do presente
Edital.
6.2 Os critérios de avaliação dos currículos
totalizarão o máximo de cem pontos.
6.3 A escolaridade exigida para o desempenho
da função não será objeto de avaliação para
pontuação curricular.
6.4 Somente serão considerados os títulos
expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou
privado, que atenderem os critérios definidos neste
Edital.
6.5 Nenhum título receberá dupla valoração.
6.6 A classificação dos candidatos será efetuada
através da pontuação dos títulos apresentados, em
uma escala de zero a cem pontos, conforme os
seguintes critérios:
Itens

Pontuaçã
o
1. Ensino Médio (concluído, e este não pontuará se for o 5,0
nível de exigência para a função ou, ainda, se for de nível
inferior ao exigido pelo cargo)
2.

Graduação Concluída– Curso superior e/ou
Licenciatura Plena (exceto se este for o nível de
escolaridade de exigência do cargo. Limitado a um
título)
3.
Pós
graduação
(*)
Especialização
(limitado
a
um
título)...........................................................................
Mestrado
(limitado
a
um
título)...................................................................................
Doutorado
(limitado
a
um
título).................................................................................
(*) desde que concluídos
4. Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, Oficinas,
Workshops, Simpósios, Congressos, etc. desde que
relacionados com o cargo de inscrição (participante ou
palestrante, painelista ou organizador) com a data da
realização do evento, dentro dos últimos cinco anos,
contados da data de abertura das inscrições, de acordo

10,0

15,0
20,0
25,0

0,5
1,0
1,5
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com o descrito abaixo (máximo de 10 (dez) títulos por 2,0
candidato):
2,5
I.
Até
20 3,0
horas....................................................................................
............................................................................................
....
II.
De
21
a
40
horas....................................................................................
........................................................................................
III.
De
41
a
60
horas....................................................................................
......................................................................................
IV.
De
61
a
100
horas....................................................................................
....................................................................................
V.
De
101
a
300
horas....................................................................................
...................................................................................
VI.
Acima
de
301
horas....................................................................................
.................................................................................
5. O curso de exigência do cargo não será utilizado para pontuação.
6. Títulos sem conteúdo especificado não serão pontuados, caso não
se possa aferir a relação com o cargo.
7. Para comprovação do item 4 desta Grade, o comprovante deverá
ser diploma ou certificado de conclusão do curso, declaração ou
atestado, em papel com timbre da entidade promotora, devendo ser
expedido pela mesma. Não serão pontuados boletim de matrícula,
histórico escolar ou outra forma que não a determinada acima, não
devendo o candidato entregar documentos que não estejam na forma
exigida.
8. Os diplomas de Graduação – Curso Superior ou Licenciatura
Plena e os de pós-graduação em nível de especialização, mestrado
ou doutorado devem estar devidamente registrados.
9. Caso o(a) candidato(a) seja detentor(a) de formação múltipla,
graduação ou pós-graduação, prevalecerá o título maior e para cada
nível será considerado apenas um título.
10. Cursos sem carga horária definida não receberão pontuação.
11. Caso o comprovante de escolaridade apresentado pelo candidato
seja de escolaridade superior a exigida para o cargo, será o mesmo
pontuado como título, conforme enquadramento nos itens 1, 2 e 3.
12. Cursos de língua estrangeira, relações humanas e informática,
quando apresentados, serão pontuados para todos os candidatos,
conforme carga horária disposta no item 4, independentemente da
data de conclusão.
13. Os documentos, em língua estrangeira, de cursos realizados,
somente serão considerados quando traduzidos para a Língua
Portuguesa, por tradutor juramentado e revalidados por instituição
brasileira.
14. Não serão pontuados títulos relativos a quaisquer serviços
prestados, remunerados ou não, inclusive tempo de serviço público
ou privado, estágios ou monitorias.

7.

ANÁLISE
DOS
DIVULGAÇÃO
PRELIMINAR

CURRÍCULOS
E
DO
RESULTADO

7.1 No prazo de um dia, a Comissão deverá
proceder à análise dos currículos.
7.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a
totalização das notas, o resultado preliminar será
publicado no painel de publicações oficiais da
Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br,
contratações
temporárias, abrindo-se o prazo para os candidatos
apresentarem recursos, nos termos estabelecidos
neste Edital.
8. RECURSOS
8.1 Da classificação preliminar dos candidatos é
cabível recurso encaminhado à Comissão por meio
do Setor de Protocolos da Prefeitura, uma única vez,
no prazo comum de um dia.
8.1.1 O recurso deverá conter a perfeita
identificação do recorrente e as razões do pedido
recursal.
8.1.2 Será possibilitada vista dos currículos e
documentos na presença da Comissão, permitindo-se
anotações.
8.1.3 Havendo a reconsideração da decisão
classificatória pela Comissão, o nome do candidato
passará a constar no rol de selecionados.
8.1.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o
recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para
julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá
ser motivada.
9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
9.1 Verificando-se a ocorrência de empate em
relação às notas recebidas por dois ou mais
candidatos, terá preferência na ordem classificatória,
sucessivamente, o candidato que:
9.1.1 Apresentar idade mais avançada, dentre
aqueles com idade igual ou superior a sessenta anos.
9.1.2 Sorteio em ato público.

9.2 O sorteio ocorrerá em local e horário
previamente definido pela Comissão, na presença dos
candidatos interessados, os quais serão comunicados
por meio de Edital a ser publicado.
9.3 A aplicação do critério de desempate será
efetivada após a análise dos recursos e antes da
publicação da lista final dos selecionados.
10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
10.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de
recurso ou ultimado o seu julgamento, a Comissão
encaminhará o Processo Seletivo Simplificado e a
Seleção Pública ao Prefeito Municipal para
homologação, no prazo de um dia.
10.2 Homologado o resultado final, será lançado
Edital com a classificação geral dos candidatos
aprovados, quando então passará a fluir o prazo de
validade do Processo Seletivo Simplificado e da
Seleção Pública.
11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
11.1 Os candidatos aprovados em concurso
público válido para os cargos do quadro geral e do
magistério terão preferência para a contratação
administrativa para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público.
11.2 Homologado o resultado final do Processo
Seletivo Simplificado e autorizada a contratação pelo
Prefeito, será convocado o primeiro colocado, por
meio de Portaria publicada no painel de publicações
legais e no site www.carlosbarbosa.rs.gov.br,
contratações temporárias, para, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, prorrogável uma única vez a critério da
Administração, comprovar o atendimento das
seguintes condições:
11.2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado;
11.2.2 Ter idade mínima e máxima exigida
para o cargo;
11.2.3 Gozar de boa saúde física e mental,
comprovada mediante exame médico a ser
encaminhado pela Administração Pública;
11.2.4 Apresentar declaração de bens e
rendas conforme modelo disponibilizado pelo
Município;
11.2.5 Apesentar documentação necessária
que demonstre sua habilitação profissional para
exercer o cargo para o qual se inscreveu, além de
providenciar os seguintes documentos que seguem,
em via original e cópia para autenticação:
11.2.6 RG – Carteira de Identidade;
11.2.7 Comprovante ou declaração do tipo
sanguíneo;
11.2.8 Folha corrida judicial negativa;
11.2.9 Título de Eleitor;
11.2.10 CPF;
11.2.11 Carteira de Trabalho;
11.2.12 Pis/Pasep;
11.2.13 Prova de quitação eleitoral (declaração
de quitação eleitoral fornecida pela Justiça Eleitoral);
11.2.14 Comprovante de escolaridade exigida
para o cargo;
11.2.15 Certificado de Reservista (se for o
caso), para comprovar a quitação das obrigações
militares;
11.2.16 Carteira Nacional de Habilitação
(quando o requisito de provimento do cargo exigir);
11.2.17 01 (uma) foto 3x4 recente;
11.2.18 Comprovante de inscrição no órgão de
classe de sua categoria profissional (quando o cargo
exigir);
11.2.19 Certidão de casamento.
11.3 Não comparecendo o candidato convocado
ou se verificando o não atendimento das condições
exigidas para a contratação, serão convocados os
demais classificados, observando-se a ordem
classificatória.
11.4 O candidato que não tiver interesse na
contratação poderá requerer, uma única vez, sua
alocação no final da lista de aprovados.

11.5 O prazo de validade do presente Processo
Seletivo Simplificado será de dois anos, prorrogável,
uma única vez, por igual período, a critério da
Administração Pública.
11.6 No período de validade do Processo
Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão
contratual, poderão ser chamados para contratação
pelo tempo remanescente, os demais candidatos
classificados, observada a ordem classificatória.
11.7 Não havendo aceitação da vaga pelos
candidatos
inscritos
no
Processo
Seletivo
Simplificado e persistindo a necessidade da
contratação, proceder-se-á a contratação de pessoal
não inscrito, através de análise de currículos
entregues nos setores públicos, conforme o caso.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
Não
será
fornecido
qualquer
documento
comprobatório de aprovação ou classificação do
candidato, valendo para esse fim a publicação do
resultado final.
Os candidatos aprovados e classificados deverão
manter atualizados os seus contatos: endereço
residencial, e-mail e telefones.
Respeitada a natureza da função temporária, por
razões de interesse público, poderá haver a
readequação das condições definidas inicialmente no
edital, conforme dispuser a legislação local.
Os casos omissos e situações não previstas serão
resolvidos pela Comissão designada.
Carlos Barbosa, 18 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO E DA SELEÇÃO PÚBLICA
Modalidade: Análise de Currículo
Abertura das Inscrições
Publicação dos Inscritos
Recurso da não homologação das
inscrições
Manifestação
da
Comissão
na
reconsideração
Julgamento do Recurso pelo Prefeito
Publicação da relação de inscritos
homologados
Análise dos currículos e edital para
critério de desempate (se for o caso)
Sorteio (se for o caso) e Publicação do
resultado preliminar
Recurso
Manifestação
da
Comissão
na
reconsideração
Julgamento do Recurso pelo Prefeito e
Aplicação do critério de desempate
Publicação da relação final de
selecionados/inscritos

6 dias
úteis
1 dia
1 dia

24/10 a
01/11/2016
03/11/2016
04/11/2016

1 dia

07/11/2016

1 dia
1 dia

08/11/2016
09/11/2016

1 dia

10/11/2016

1 dia

11/11/2016

1 dia
1 dia

16/11/2016
17/11/2016

1 dia

18/11/2016

1 dia

21/11/2016

ANEXO I
1. CARGOS DA SELEÇÃO PÚBLICA –
QUADRO GERAL
CARGO

VAG
AS

ESCOLARIDADE E
OUTROS REQUISITOS

Ensino
Fundamental
Cadas
AGENTE
Completo; Idade: entre 18
tro de
DE
e 45 anos; Habilitação para
reserv
CAMPO
condução de veículos –
a
CNH categoria “B”.
Ensino médio completo e
curso
concluído
de
AUXILIA Cadas capacitação de auxiliar de
R DE tro de farmácia,
com
carga
FARMÁC reserv mínima de 80 horas/aula;
a idade mínima de 18 anos;
IA
sujeito a trabalho em
regime de plantão.
CIRURGI Cadas Idade mínima de 18 anos;
ÃO- tro de Habilitação legal para o
DENTIST reserv exercício da profissão de
a cirurgião-dentista
A

CAR
GA SALÁR SECRET
HOR IO R$ ARIA
ÁRIA
R$
1.286,7
Até
6
44h/se +
SAÚDE
manai Insalubr
s
idade:
R$
414,89
R$
1.714,5
40
8
horas
+
SAÚDE
seman Insalubr
ais idade:
R$
414,89
20
R$
SAÚDE
horas 5.553,7
seman
5
ais
+

6
(graduação
em
Odontologia e registro no
Conselho
regional
de
Insalubr
Odontologia – CRO ou
idade:
entidade equivalente que o
R$
venha a substituir) e
622,33
habilitação para condução
de veículos
- CNH
categoria “B”.
Idade mínima de 18 anos;
Habilitação legal para o
R$
exercício da profissão de
4.571,4
Cadas fisioterapeuta (graduação
6
FISIOTE
40
tro de em Fisioterapia e registro
+
horas
SAÚDE
RAPEUT
reserv no Conselho regional de
Insalubr
seman
A
a Fisioterapeuta - CREFITO)
idade:
ais
e
habilitação
para
R$
condução de veículos 414,89
CNH categoria “B”.
Ensino Médio Completo;
certificado de, no mínimo,
180horas,
devidamente
comprovadas,
de
INSTRU
Cadas capacitação na área de
TOR DE
Até 20
tro de operação de computadores,
R$
TECNOL
horas
EDUCA
reserv banco de dados ou sistemas
17,77/h
OGIA
seman
ÇÃO
a operacionais, ministrados
ora
DIGITAL
ais
por instituição regularmente
constituída, ou graduação
em curso superior da área;
idade mínima 18 anos.
Ensino Superior com
formação em medicina;
R$
registro no CRM ou
7.051,6
Cadas
entidade equivalente que o Até 20 4
tro de
MÉDICO
venha a substituir e
h/sem
+
SAÚDE
reserv
habilitação para condução anais Insalubr
a
de veículos - CNH
idade:
categoria “B”; idade
R$
mínima 18 anos.
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1.1 ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, CONDIÇÕES DE TRABALHO
E REQUISITOS – QUADRO GERAL
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Executar atividades de vigilância,
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, a
serem desenvolvidas em conformidade com as diretrizes
indicadas pelo SUS, bem como participar e promover
ações educativas e coletivas nos domicílios e na
comunidade em geral, sob supervisão competente.
b) Descrição Analítica: Realizar a pesquisa larvária em
imóveis ou propriedades na zona urbana ou rural para
levantamento de índice e descobrimento de foco nos
locais infestados e em armadilhas e pontos estratégicos
nos locais não infestados; realizar a eliminação de
AGENTE
DE CAMPO criadouros; executar o tratamento focal e perifocal como
medida complementar ao controle mecânico, aplicando
larvicidas autorizados conforme orientação técnica;
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orientar a população com relação aos meios de evitar a
proliferação dos vetores; utilizar corretamente os
equipamentos de proteção individual indicados para cada
situação; repassar ao supervisor da área os problemas de
maior grau de complexidade não solucionados; manter
atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da
sua zona; registrar as informações referentes às
atividades executadas nos formulários específicos;
orientar a comunidade para promoção da saúde,
prevenindo doenças por meio de visitas domiciliares e de
ações educativas sanitárias e ambientais, individuais ou
coletivas no domicílio ou na comunidade; manter a
equipe informada sob situações de risco; incentivar
atividades comunitárias para combater às endemias;
participar de reuniões relacionadas às atividades da
função; executar tarefas administrativas pertinentes às
atividades da função; combater e prevenir endemias
mediante a notificação de focos, vistoria e detecção de
locais suspeitos, executando a eliminação do foco, se
necessário; orientar e fiscalizar as atividades e obras para
prevenção/preservação ambiental da saúde, por meio de
vistorias, inspeções e análises técnicas de locais,
atividades, obras, projetos e processos, visando o
cumprimento da legislação ambiental e sanitária;
executar procedimentos e normas estabelecidas pelo
Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD);
encaminhar à Unidade Básica de Saúde, notificações e
casos suspeitos de doenças e agravos relacionados ao
meio ambiente; identificar situações de saneamento e
meio ambiente que possam ser risco a saúde humana;
executar tarefas afins relacionadas à vigilância em saúde.
OBS: É permitido aos servidores desta categoria
funcional, o deslocamento com veículo do município
para o desempenho de suas atribuições.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Horário de Trabalho: 44 horas semanais
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: mínima de 18 anos
b) Idade máxima: 45 anos (por motivo de exigência de
vigor físico para a execução das atribuições)
c)Instrução: Ensino Fundamental Completo
d) Habilitação para condução de veículos categoria “B”
da Carteira Nacional de Habilitação
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição sintética: trabalho de execução operativa
nas diversas unidades de saúde, que consiste na
AUXILIAR separação e entrega de medicamentos, insumos e
DE
produtos afins, de acordo com a prescrição ou receita
FARMÁCIA médica, assim como na reposição de estoque da
farmácia, desenvolvendo as atividades de acordo com as
boas práticas de manipulação e dispensação, sob
supervisão direta de farmacêutico.
b) Descrição analítica: Elaborar e separar as solicitações
das diversas Unidades de Saúde e Farmácia
Ambulatorial, dando baixa em suas respectivas fichas;
AUXILIAR manter atualizado o sistema de controle de entradas e
DE
saídas de medicamentos; requisitar, receber, separar,
FARMÁCIA conferir, armazenar e encaminhar corretamente os
medicamentos
e
produtos
correlatos;
efetuar
levantamento do estoque, bem como processar contagem
do inventário físico; auxiliar na digitação e controle de
medicamentos; relatar as necessidades de compra quando
o estoque atingir sua quantidade mínima de demanda,
bem como as validades próximas ao vencimento; zelar
pelos equipamentos assim como pela ordem e limpeza do
setor; executar outras tarefas correlatas que lhe forem
atribuídas pelo superior imediato; participar de
programas de educação continuada; cumprir normas,
procedimentos e regulamentos instituídos; desempenhar
tarefas afins.
Complementam estas atribuições gerais, as específicas
abaixo relacionadas, quando for o caso:
Atribuições Específicas nas Farmácias das Unidades de
Saúde: atender e distribuir medicamentos, insumos e
produtos afins aos pacientes nas farmácias das diversas
Unidades de Saúde, de acordo com a prescrição ou
receita médica, orientando o paciente sobre uso correto,
reações adversas e conservação dos medicamentos;
prestar auxílio no recebimento dos medicamentos
verificando quantidade, validade e laudo; organizar os
medicamentos nas prateleiras, bem como verificar sua
quantidade em relação ao estoque; auxiliar na elaboração
dos relatórios e pedidos de medicamentos, insumos e
produtos afins.
Atribuições Específicas na Farmácia Ambulatorial:
recolher e analisar tecnicamente prescrições médicas, sob
supervisão; conferir e efetuar ressuprimento do estoque
regulador dos medicamentos dos diferentes setores;
contabilizar devoluções de medicamentos de dose
individualizada; individualizar, preparar, conferir e
entregar doses individualizadas de medicamentos dos
pacientes; fornecer dados estatísticos de análise de
consumo de medicamentos e de produtos químico–
biológicos; efetuar controle de estoque de medicamentos
da Farmácia e produtos químico–biológicos; realizar
ações relativas à aquisição de materiais e medicamentos;
receber, conferir e acondicionar medicamentos e
materiais; organizar e zelar pela conservação de
medicamentos e produtos químicos e biológicos; auxiliar
no controle de medicamentos não padronizados.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Horário de Trabalho: 40 horas semanais
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: mínima de 18 anos

b) Instrução: ensino médio completo e curso concluído de
capacitação de auxiliar de farmácia, com carga mínima
de 80 horas-aula.
c) Especial: sujeito a trabalho em regime de plantão
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: diagnosticar e tratar afecções da
boca, dentes e região maxilofacial; executar trabalhos de
cirurgia buco facial e proceder odontologia profilática em
estabelecimento de ensino ou hospitalar do município.
b) Descrição Analítica: executar trabalhos de cirurgia
buco facial e examinar a boca e os debates de alunos e
pacientes em estabelecimentos do município; fazer
diagnósticos dos casos individuais determinando o
respectivo tratamento; executar operações de próteses em
geral e de profilaxia dentária; fazer extrações de dentes;
compor dentaduras; preparar, ajustar e fixar dentaduras
artificiais, coroas, trabalhos de pontes; tratar de
condições patológicas da boca e da face; fazer esquema
das condições da boca e dos dentes dos pacientes; fazer
registros e relatórios dos serviços executados; proceder a
exames solicitados pelos órgãos de biometria; difundir os
preceitos de saúde pública odontológica através de aulas,
palestras, impressos, escritos, etc.; responsabilizar-se por
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades
próprias do cargo, contado com vísceras humanas;
contato com fluídos corporais (sangue, secreções, urina);
procedimentos cirúrgicos de contato com material
infecto-contagioso; contato e tratamento em pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas (hepatites,
AIDS, tuberculose e outras); executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão; Realizar atendimentos e consultas clínicas aos
usuários seguindo as diretrizes preconizadas na estratégia
da política local de saúde; executar as ações de
assistência integral em saúde bucal em todas as fases do
ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e
idoso; realizar consultas e procedimentos nas Unidades
Básicas de Saúde, quando necessário, no domicílio;
realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas
prioritárias na intervenção na Atenção Básica; aliar a
atuação clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a
criação de grupos de promoção de saúde bucal;
encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando
CIRURGIÃ
necessário, garantindo a continuidade do tratamento na
OUnidade Básica de Saúde por meio de um sistema de
DENTISTA
acompanhamento e referência e contra-referência;
promover qualidade de vida e contribuir para que o meio
ambiente seja mais saudável; discutir de forma
permanente junto à equipe de trabalho e comunidade o
conceito de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e
às bases legais que legitimam; participar do processo de
CIRURGIÃ
programação, planejamento e avaliação das ações e da
Oorganização do processo de trabalho das Unidades de
DENTISTA
Saúde; atuar em programas de áreas específicas de
promoção e prevenção; promover e participar de ações
intersetoriais com outras secretarias do poder público,
sociedade civil e outras equipes de saúde; realizar
diagnóstico com a finalidade de obter o perfil
epidemiológico para o planejamento e a programação em
saúde bucal; acompanhar, apoiar e desenvolver
atividades referentes à saúde bucal com os demais
membros da Equipe de Saúde da Família, buscando
aproximar e integrar ações de saúde de forma
multidisciplinar; contribuir e participar das atividades de
Educação Permanente do Técnico em Saúde Bucal TSB, Auxiliar de Saúde Bucal- ASB e Equipe de Saúde;
realizar supervisão técnica do TSB e ASB; participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da UBS; representar a unidade de saúde
em reuniões, palestras e outras atividades quando
solicitadas pelo coordenador ou gestor. Executar outras
tarefas correlatas.
Realizar radiografias intra-orais. (incluída pela Lei
Municipal nº 2.586, de 19 de maio de 2011.)
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo exige a prestação de
serviços à noite, sábados, domingos e feriados, bem
como o uso de uniforme, sujeito a plantões.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: mínima de 18 anos
b) Instrução: habilitação legal para o exercício da
profissão de cirurgião dentista.
c) Habilitação para condução de veículos, categoria “B”,
da Carteira Nacional de Habilitação (inclusão pela Lei nº
2.227, de 20 de maio de 2009)
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Prestar assistência fisioterápica
em nível de prevenção, tratamento e recuperação de
seqüelas em ambulatórios, hospitais ou órgãos afins.
FISIOTERA b) Descrição Analítica: Executar atividades técnicas
PEUTA específicas de fisioterapia no tratamento em entorses,
fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações
circulatórias e enfermidades nervosas por meios físicos,
geralmente de acordo com prescrições médicas, planejar
e orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente
em função de seu quadro clínico; supervisionar e avaliar
FISIOTERA atividades do pessoal de fisioterapia, orientando-os na
PEUTA execução das tarefas para possibilitar a realização correta
de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos
simples; fazer avaliações fisioterápicas com vistas à
determinação da capacidade funcional; participar de
atividades de caráter profissional, educativa ou recreativa
organizadas sob controle médico e que tenham por
objetivo a readaptação física ou mental dos
incapacitados; responsabilizar-se por equipes auxiliares
necessárias à execução das atividades próprias do cargo;
elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, a partir
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da identificação da patologia clínica; estabelecer o
programa terapêutico do cliente, fazendo as adequações
necessárias; solicitar exames complementares e ou
pareceres técnicos de outros especialistas, se for o caso;
registrar em prontuário toda a evolução do atendimento
do paciente até a alta; desenvolver atividades com equipe
multiprofissional, participando de reuniões e grupos
destinados a planejar, implantar, implementar, controlar e
executar projetos, programas, cursos, pesquisas ou
eventos em Saúde Pública; contribuir no planejamento,
investigação e estudos epidemiológicos; promover ações
terapêuticas preventivas à incapacidade funcional
laborativa; desenvolver projetos/programas coletivos,
com vistas à diminuição dos riscos de acidente de
trabalho; executar tarefas afins, inclusive as editadas no
respectivo regulamento da profissão; executar outras
atribuições contidas em manuais de trabalho fixados por
Decreto.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Carga horária: 40 horas semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) idade: mínima de 18 anos
b) instrução: Superior Completo;
c) Habilitação: legal para o exercício da profissão.
d) Registro no CREFITO – Conselho Regional de
Fisioterapeuta.
e) Habilitação para condução de veículos categoria “B”
da Carteira Nacional de Habilitação.
ATRIBUIÇÕES:
Ministrar conceitos de informática básicos, exploração de
jogos digitais e criação de atividades lúdicas no
computador, desenvolvendo atividades com turmas da
Educação Infantil à 8ª série. Elaborar plano de trabalho.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Carga horária de até 20 horas semanais.
INSTRUTO
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
R DE
a) Ensino médio completo.
TECNOLO
b) Certificado de, no mínimo, 180 horas, devidamente
GIA
comprovadas, de capacitação na área de operação de
DIGITAL
computadores, redes de computadores, banco de dados
ou sistemas operacionais, ministrados por instituição
regularmente constituída, ou graduação em curso
superior da área.
c) Idade mínima 18 anos.
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: prestar assistência médicoMÉDICO cirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar das doenças
do corpo humano, em ambulatórios, escolas, hospitais ou
órgão afins; fazer inspeção de saúde em serviços
municipais, bem como candidatos a ingressos no serviço
público municipal.
b) Descrição Analítica: Dirigir equipes e prestar socorros
urgentes; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos,
prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças,
MÉDICO perturbações e lesões do organismo humano e aplicar
métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar
tratamento
especializado;
praticar
intervenções
cirúrgicas; ministrar aulas e participar de reuniões
médicas, cursos, palestras sobre medicina preventiva nas
entidades assistenciais e comunitárias; preencher e visar
mapas de produção ficha médica, com diagnóstico e
tratamento; transferir pessoalmente a responsabilidade do
atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão;
atender os casos urgentes de internados no hospital, nos
impedimentos dos titulares de plantão; preencher os
boletins de socorro urgentes, mesmo os provisórios, com
diagnósticos prováveis ou incompletos dos doentes
atendidos nas salas de primeiros socorros; supervisionar e
orientar o trabalho dos estagiários e internos; preencher
as fichas dos doentes atendidos em domicílio; preencher
relatórios comprobatórios de atendimento; proceder o
registro dos pertences dos doentes ou acidentados em
estado de inconsciência ou que venham a falecer; atender
consultas médicas em ambulatórios e hospitais ou outros
estabelecimentos
públicos
municipais;
examinar
funcionários para fins de licenças, readaptação,
aposentadoria e reversão; examinar candidatos a auxílios;
fazer inspeção médica para fins de ingresso; fazer visitas
domiciliares para fins de concessão de licenças a
funcionários; emitir laudos; fazer diagnósticos e
recomendar a terapêutica; prescrever regimes dietéticos;
prescrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação e
indicar medidas de higiene pessoal; responsabilizar-se
por equipes auxiliares necessárias à execução das
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão;
pequenos
procedimentos
cirúrgicos;
excisão/sutura de pequenas lesões pele/mucosa;
frenectomia; incisão e drenagem de abcesso; retirada de
corpo estranho subcutâneo; biópsia/punção de tumores
superficiais de pele; exerese de cisto sebáceo; exerese de
calo; tratamento de milíase furunculóide, contado com
vísceras humanas; contato com fluídos corporais (sangue,
secreções, urina); procedimentos cirúrgicos de contato
com material infecto-contagioso; contato e tratamento em
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas
(hepatites, AIDS, tuberculose e outras); Realizar
atendimentos e consultas clínicas aos usuários seguindo
as diretrizes preconizadas na estratégia da política local
de saúde; executar as ações de assistência integral em
todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente,
mulher, adulto e idoso; realizar consultas e
procedimentos nas Unidades Básicas de Saúde, quando
necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas
correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na
Atenção Básica; aliar a atuação clínica à prática da saúde
coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde

mental, etc; realizar o pronto atendimento médico nas
urgências e emergências; encaminhar aos serviços de
maior complexidade, quando necessário, garantindo a
continuidade do tratamento na Unidade Básica de Saúde
por meio de um sistema de acompanhamento e referência
e contra-referência; promover qualidade de vida e
contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável;
discutir de forma permanente junto à equipe de trabalho e
comunidade o conceito de cidadania, enfatizando os
direitos à saúde e às bases legais que legitimam;
participar do processo de programação, planejamento e
avaliação das ações e da organização do processo de
trabalho das Unidades de Saúde; atuar em programas de
áreas específicas de promoção e prevenção; promover e
participar de ações intersetoriais com outras secretarias
do poder público, sociedade civil e outras equipes de
saúde; indicar a necessidade de internação hospitalar ou
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento do usuário; contribuir e participar das
atividades de Educação Permanente dos Agente
Comunitário de Saúde- ACS, Auxiliares/ Técnicos de
Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal - ASB e Técnico
em Saúde Bucal - ASB; participar do gerenciamento dos
insumos necessários para o adequado funcionamento da
UBS; realizar busca ativa e notificação de doenças e
agravos de notificação compulsória e de outros agravos e
situações de importância local; realizar a escuta
qualificada das necessidades dos usuários em todas as
ações, proporcionando atendimento humanizado e
viabilizando o estabelecimento do vínculo; representar a
unidade de saúde em reuniões, palestras e outras
atividades quando solicitadas pelo coordenador ou
gestor; executar outras tarefas correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) carga horária de até 20 horas semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Instrução: habilitação legal para o exercício da profissão
de médico.
Registro no Conselho regional de Medicina - CRM ou
entidade equivalente que o venha a substituir.
Especial: sujeito a trabalho externo, regime de plantão e
atendimento ao público.
Habilitação para condução de veículos, categoria “B”, da
Carteira Nacional de Habilitação.
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Executar atividades de orientação
e recreação infantil.
b) Descrição Analítica: Executar atividades diárias de
recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes
diversas; acompanhar crianças em passeios, visitas e
festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar as
crianças no que se refere à higiene pessoal; auxiliar as
crianças na alimentação; servir refeições e auxiliar
crianças menores a se alimentarem; auxiliar a criança a
desenvolver a coordenação motora; observar a saúde e o
bem estar das crianças, levando-a quando necessário,
para atendimento médico e ambulatorial; ministrar
medicamentos conforme prescrição médica; prestar
primeiros socorros, cientificando o superior imediato da
ocorrência; orientar os pais quanto à higiene infantil,
comunicando-lhe os acontecimentos do dia; levar ao
MONITOR conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou
DE
dificuldade ocorridas; vigiar e manter a disciplina das
CRECHE crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos
cuidados de seu substituto ou responsáveis, quando
afastar-se, ou ao final do período de atendimento; apurar
a frequência diária e mensal dos menores; auxiliar no
recolhimento e entrega das crianças que fazem uso do
transporte escolar, acompanhando-as na entrada e saída
do mesmo, zelando assim pela sua segurança; executar
tarefas afins; outras atribuições contidas em manuais de
trabalho fixados por Decreto.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Carga horária de 44 horas semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade mínima de 18 anos
b) Instrução: Ensino Médio Completo.
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: conduzir e zelar pela conservação
de veículos automotores em geral.
b) Descrição Analítica: conduzir veículos automotores
destinados a transporte de passageiros e cargas; recolher
o veículo à garagem ou local destinado quando concluída
a jornada do dia, comunicando qualquer defeito
MOTORIST porventura existentes; manter os veículos em perfeitas
A
condições de funcionamento; fazer reparos de
(AMBULÂ emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for
NCIA) entregue; encarregar-se do transporte e entrega de
correspondência ou de carga que lhe for confiada;
promover o abastecimento de combustíveis água e óleo;
verificar o funcionamento o sistema elétrico, lâmpadas,
faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção;
providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o
grau de densidade e nível da água da abateria, bem como
a calibração dos pneus; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária semanal de 44 horas.
b) Especial: uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens
e atendimento ao público.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: entre 18 e 45 anos.
b) Instrução: Ensino Fundamental Completo (alterado
pela Lei Municipal nº 2.586, de 19 de maio de 2011)
c) Apresentar comprovante para o exercício da profissão,
carteira nacional de habilitação “D” ou “E”. (alterado
pela Lei Municipal nº 1.516, de 16 de abril de 2002).
d) Outros: Curso de Transporte de Passageiros com carga
horária mínima de 50 horas (Ministrado por instituição

regularmente constituída) (incluído pela Lei Municipal
nº 2.586, de 19 de maio de 2011)
e) Curso para condutores de veículos de emergência com
carga horária mínima de 50 horas (Ministrado por
instituição regularmente constituída).
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: exercer atividades auxiliares, de
nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem.
b) Descrição Analítica: assistir ao enfermeiro: no
planejamento, programação, orientação e supervisão das
atividades de assistência de enfermagem; na prestação de
cuidados de enfermagem a pacientes; na prevenção e
controle das doenças transmissíveis em geral em
programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e
no controle sistemático do controle de infecção; na
prevenção e controle sistemático de danos físicos que
possam ser causados a pacientes durante a assistência de
saúde; participação nos programas e atividades de
assistência integral à saúde individual e de grupos
específicos, particularmente daqueles prioritários e de
alto risco; participação nos programas de higiene e
segurança do trabalho e da prevenção de acidentes e de
doenças profissionais e do trabalho; executar tarefas de
assistência de enfermagem; integrar a equipe de saúde;
preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao
nível de sua qualificação; executar tratamentos
especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras
atividades de enfermagem tais como ministrar
medicamentos por via oral e parenteral; realizar controles
hídricos; fazer curativos; aplicar oxigenoterapia,
nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;
executar tarefas referentes à conservação e aplicação de
vacinas; efetuar o controle de pacientes e de
comunicantes em doenças transmissíveis; realizar testes e
TÉCNICO
proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico;
EM
colher material para exames laboratoriais; prestar
ENFERMA
cuidados de enfermagem pré e pós procedimentos;
GEM E
executar tarefas de desinfecção e esterilização; prestar
TÉCNICO
cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua
EM
segurança, inclusive: alimentá-lo ou auxiliá-lo a
ENFERMA
alimentar-se; zelar pela limpeza e ordem do material, de
GEM PARA
equipamentos e de dependências de unidade de saúde;
ATUAR NO
integrar a equipe de saúde; participar de atividades de
SAMU
educação em saúde, inclusive: orientar os pacientes no
pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de
enfermagem e médicas; auxiliar o enfermeiro na
execução dos programas de educação para a saúde;
executar os trabalhos de rotina vinculados ao
atendimento de pacientes; participar dos procedimentos
pós-morte; executar outras atribuições contidas em
manuais de trabalhos fixados por Decreto, contado com
vísceras humanas; contato com fluídos corporais (sangue,
secreções, urina); procedimentos cirúrgicos de contato
com material infecto-contagioso; contato e tratamento em
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas
(hepatites, AIDS, tuberculose e outras).
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) carga horária de até 40 horas semanais. Escala 12h x
36h para SAMU.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: mínima de 18 anos
b) Grau de Instrução: Ensino Médio Técnico em
Enfermagem.
c) Especial: sujeito a trabalho externo, regime de plantão,
atendimento ao público e uso de uniforme.
d) Registro no Conselho Regional de Enfermagem –
COREN ou entidade equivalente que o venha a
substituir.
e) Curso teórico e prático do SAMU (para atuar no
SAMU).

ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
N.º da Inscrição:
Cargo:
Nome do Candidato:
Filiação:
Data de nascimento:
Idade:
Estado Civil:
Identidade (RG):
CPF:
Endereço:
Cidade:
CEP:
Telefones:
E-mail:
DECLARO para os devidos fins que os dados acima
são verdadeiros, bem como tenho ciência das normas
que regulamentam o presente Processo Seletivo ou
Seleção Pública e assumo o compromisso expresso
de aceitar todas as condições estabelecidas.
Ass. do Resp. pela Inscrição
Assinatura do Candidato
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de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS
BARBOSA
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Cargo:
Nome do Candidato:
N.º Inscrição:
Documento de Identidade:
ANEXO III
2. CURRÍCULO
CARGO:
N.º da Inscrição:
1. DADOS PESSOAIS
1.1 Nome completo:
1.2 Filiação:
1.3 Nacionalidade:
1.4 Naturalidade:
1.5 Data de Nascimento:
1.6 Estado Civil:
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor:
2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF:
2.3 Título de Eleitor:
Zona:
Seção:
2.4 Número do certificado de reservista:
2.5 Carteira de Trabalho:
PIS:
2.6 Endereço Residencial:
2.7 Endereço Eletrônico:
2.8 Telefone residencial e celular:
2.9 Outro endereço e telefone para contato ou recado:
3. ESCOLARIDADE
3.1 ENSINO FUNDAMENTAL
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão:
3.2 ENSINO MÉDIO
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão:
3.3 GRADUAÇÃO
Curso:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão:
3.4 PÓS-GRADUAÇÃO
3.4.1 ESPECIALIZAÇÃO
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão:
3.4.2 MESTRADO
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão:
3.4.3 DOUTORADO
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão:
3.4.4 PÓS-DOUTORADO (PhD)
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Ano de conclusão:
4. CURSOS ESPECIALIZADOS DIVERSOS NA
ÁREA AFIM À FUNÇÃO
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Data de início:
Data da conclusão:
Carga horária:
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Data de início:
Data da conclusão:
Carga horária:
Curso / área:

Instituição de Ensino:
Data de início:
Data da conclusão:
Carga horária:
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Data de início:
Data da conclusão:
Carga horária:
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Data de início:
Data da conclusão:
Carga horária:
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Data de início:
Data da conclusão:
Carga horária:
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Data de início:
Data da conclusão:
Carga horária:
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Data de início:
Data da conclusão:
Carga horária:
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Data de início:
Data da conclusão:
Carga horária:
Curso / área:
Instituição de Ensino:
Data de início:
Data da conclusão:
Carga horária:
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 126 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.

ATAS
ATAS DE SESSÃO – CHAMAMENTO
PÚBLICO
ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 08/2016
Ata de sessão da licitação modalidade Chamamento
Público número oito do ano de dois mil e dezesseis,
realizada às nove horas do dia vinte e um de outubro
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 o
Chamamento Público visando serviços de exames de
diagnose. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Ana Paula Hoenig, Lidiane
Simonaggio Zibetti e Marilda Damiani Baccon.
A empresa CENTRO VERANESENSE DE
DIAGNÓSTICOS LTDA, com base no art. 48, § 3°
da Lei 8.666/93, apresentou o documento válido para
o item 03.05, alínea “a”, restando habilitada. A
empresa D.E.F SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA não
apresentou o documento válido para os itens 03.04,
alíneas “a” e “c” e item 03.05, alínea “b” do edital,
permanecendo inabilitada. A Comissão procedeu na
abertura do envelope da proposta de preços da
empresa
CENTRO
VERANESENSE
DE
DIAGNÓSTICOS LTDA, em virtude da mesma ter
desistido do prazo de recurso. A proposta foi
apresentada no valor constante no edital. A empresa
CENTRO VERANESENSE DE DIAGNÓSTICOS
LTDA disponibilizará as seguintes quantidades de
serviços:

Local e Data.
Assinatura do Candidato

ITE
CÓDIGO
M

OBJETO: Alienação de Bens (IMÓVEIS)
DATA DE ABERTURA: 25 de novembro de 2016
HORÁRIO: 9 horas
LOCAL: Sala de Reuniões do Setor 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 12 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Concorrência
Pública.

PREGÃO PRESENCIAL

SERVIÇO
AMBULATORIAL
ULTRASSONOGRAFIA
DE ABDÔMEN
SUPERIOR (FÍGADO,
VESÍCULA, VIAS
BILIARES)

N/C

24,20

02 02.05.02.
004-6

SERVIÇO
AMBULATORIAL
ULTRASSONOGRAFIA
DE ABDÔMEN TOTAL

10

37,95

03 02.05.02.
005-4

SERVIÇO
AMBULATORIAL
ULTRASSONOGRAFIA
DE APARELHO
URINÁRIO

N/C

24,20

04 02.05.02.
007-0

SERVIÇO
AMBULATORIAL
ULTRASSONOGRAFIA
DE BOLSA ESCROTAL

N/C

24,20

05 02.05.02.
010-0

SERVIÇO
AMBULATORIAL
ULTRASSONOGRAFIA
DE PRÓSTATA (VIA
ABDOMINAL)

N/C

24,20

06 02.05.02.
010-0

SERVIÇO
AMBULATORIAL
ULTRASSONOGRAFIA
DE PRÓSTATA ( VIA
TRANSRETAL)

N/C

24,20

07 02.05.02.
012-7

SERVIÇO
AMBULATORIAL
ULTRASSONOGRAFIA
DE TIREOIDE

N/C

24,20

08 02.05.02.
006-2

SERVIÇO
AMBULATORIAL
ULTRASSONOGRAFIA
DE ARTICULAÇÃO

N/C

24,20

09 02.05.01.
005-9

SERVIÇO
AMBULATORIAL

N/C

42,90

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 126/2016
TIPO: Menor Preço
OBJETO: Aquisição de equipamentos de
processamento de dados para o setor de tecnologia da
informação
DATA: 07 de Novembro de 2016
HORÁRIO: 9 horas
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp

PREÇ
O
UNITÁ
RIO
SUS

01 02.05.02.
003-8

CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS
EXTRATO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 012/2016

DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA

Quantidad
e
Mensal
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ULTRASSONOGRAFIA
DOPPLER DE FLUXO
OBSTÉTRICA
10 02.05.02.
011-9

SERVIÇO
AMBULATORIAL
ULTRASSONOGRAFIA
MAMARIA BILATERAL

N/C

24,20

11 02.05.02.
021-6

SERVIÇO
AMBULATORIAL MAMA
BILATERAL PARA
AVALIAÇÃO DE
POSSÍVEIS
COMPLICAÇÕES DE
IMPLANTE DE PRÓTESE

N/C

24,20

12 02.05.02.
014-3

SERVIÇO
AMBULATORIAL
ULTRASSONOGRAFIA
OBSTETRÍCIA

N/C

24,20

13 02.05.02.
015-1

SERVIÇO
AMBULATORIAL
ULTRASSONOGRAFIA
OBSTÉTRICA COM
DOPPLER COLORIDO E
PULSADO

N/C

SERVIÇO
AMBULATORIAL
PÉLVICA
(GINECOLÓGICA)

N/C

14 02.05.02.
016-0

Fazenda Municipal, item 07.01.04 “c” válida,
restando portanto a licitante habilitada para
prosseguir no certame. Adjudica-se para as empresas
vencedoras: STOFFEL & CIA LTDA o item 01 do
edital e INDUSTRIAL MADEIREIRA COHSUL
LTDA – ME o item 02 do edital. Nada mais havendo
a constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira e equipe de apoio.
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

39,60

EQUIPE DE APOIO

24,20

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
118/2016

apresentados para tanto, a empresa participante
restou credenciada. 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 situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
abertura do momento de lances, foi solicitado que a
representante baixasse o seu preço porém a mesma
manteve seu preço inicial, conforme planilha anexa.
Encerrada a fase de lances foi declarado vencedor o
seguinte licitante: para o item 01 - Sarconypiccoli –
Guindastes e Transportes Ltda., com o preço final
(ou negociado) de R$ 130,00 por hora. 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:
SarconyPiccoli – Guindastes e Transportes Ltda.
Adjudica-se à empresa vencedora: SarconyPiccoli –
Guindastes e Transportes Ltda., o objeto constante no
item 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 licitantes. 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.

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois
mil e dezesseis, às dezesseis horas e trinta minutos,
reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio,
15 02.05.02. SERVIÇO
N/C
24,20
018-6
AMBULATORIAL
designados pela Portaria nº 307/2016, com a
ULTRASSONOGRAFIA
finalidade de dar prosseguimento ao Pregão
TRANS VAGINAL
Presencial número cento e dezoito de dois mil e
16 02.05.02. SERVIÇO
N/C
24,20
dezesseis, que tem como objeto a contratação de
013-5
AMBULATORIAL
TÓRAX
serviço de zeladoria para a Feira de Natal e o Natal
(EXTRACARDIACA)
no Caminho das Estrelas conforme descrito no item
17 02.05.02. SERVIÇO
N/C
24,20
01 do Edital, processando-se essa licitação nos
017-8
AMBULATORIAL
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
TRANSFONTANELA
Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de
18 02.05.01. SERVIÇO
N/C
165,00
2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
001-6
AMBULATORIAL
ECOCARDIOGRAMA DE
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
Pregoeira
ESTRESSE
dezembro de 2006. Cumprido o prazo legal para
19 SEM
SERVIÇO
N/C
165,00
recursos e não havendo interposição, a Pregoeira
ANDRÉIA PAROLIN COREZOLA
CÓDIGO AMBULATORIAL
decidiu
pelo
prosseguimento
do
processo.
AdjudicaEquipe de Apoio
ECOCARDIOGRAMA
TRANSESOFAGICA
se
à
empresa
vencedora:
A
BATISTA
MONITORAMENTOS,
SEGURANÇA
E
DIEGO ZARPELON
20 02.05.01. SERVIÇO
N/C
39,94
003-2
AMBULATORIAL
VIGILANCIA LTDA ME , o objeto constante no
Equipe de Apoio
ECOCARDIOGRAMA
edital.
Nada
mais
havendo
a
constar,
foi
encerrada
a
TRANSTORACICA
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
21 02.05.01. SERVIÇO
10
210,00
Pregoeira e equipe de apoio. Encaminha-se à
122/2016
002-4
AMBULATORIAL
ULTRASSONOGRAFIA
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
MORFOLÓGICA
documentos e procedimentos adotados por mim Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois
22 02.05.01. SERVIÇO
N/C
39,60
pregoeira e equipe de apoio para posterior mil e dezesseis, às nove horas, reuniram-se a
004AMBULATORIAL
homologação.
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
ULTRASSONOGRAFIA
Portaria nº 307/2016, com a finalidade de receber
DOPPLER COLORIDO
DE VASOS
SANDRA COHSUL
propostas e documentos de habilitação, objetivando
Pregoeira
contratação de serviços de sonorização e iluminação
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
para a programação do Natal Caminho das Estrelas
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
FRANCIELE GALLINA
conforme descrito no item 01 do Edital, processandolicitante e comissão de licitações. Encaminha-se à
Equipe de Apoio
se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº
documentos e procedimentos, para posterior
GERSON JOSEMAR RAUBER
2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com aplicação
homologação e adjudicação.
Equipe de Apoio
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL
Participou do certame a empresa: DE MARCHI
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
AUDIO E VÍDEO LTDA, neste ato representada pelo
121/2016
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
Sr. Jonatan Lazzari da Silva, RG nº 8097284346.
123/2016
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e Conferidos os documentos apresentados para tanto, a
dezesseis, às catorze horas, reuniram-se a Pregoeira e empresa participante restou credenciada. Foram
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços
dezesseis, às dezesseis horas e trinta minutos, 307/2016, com a finalidade de receber propostas e e habilitação. Aberto o envelope da proposta de
reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, documentos de habilitação, objetivando a preços, e tendo concluído que apresenta condições
designados pela Portaria nº 307/2016, com a CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA positivas de classificação, eis que os preços ofertados
finalidade de dar andamento ao processo que tem por PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GUINCHO conforme descrito no item 01 do Edital, idênticas condições de fornecimento, segundo a
FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS E TABLADO processando-se essa licitação nos termos da Lei pesquisa informativa que se realizou, a Pregoeira
conforme descrito no item 01 do Edital, processando- Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto decidiu pela abertura do momento de lances
se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e e após oportunizado o exercício do benefício para
2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com aplicação Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. micro e pequenas empresas previsto na Lei
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Participou do certame a empresa: Sarconypiccoli – Complementar 123/2006, foi declarado vencedor o
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. A Guindastes e Transportes Ltda., neste ato seguinte licitante: DE MARCHI AUDIO E VÍDEO
Pregoeira informa que a empresa STOFFEL & CIA representada pela Sra. Ercília Sarcony Piccoli, RG nº LTDA para o lote 01 - , com o preço final (ou
LTDA encaminhou a Prova de regularidade com a 9033401945.
Conferidos
os
documentos negociado) de R$ 21.750,00. O relatório de lances
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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 DE
MARCHI AUDIO E VÍDEO LTDA. Adjudica-se à
empresa vencedora: DE MARCHI AUDIO E VÍDEO
LTDA, o objeto constante no lote 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 licitantes. 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.

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

para que a mesma apresente a prova de regularidade
fiscal municipal. 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 licitantes.

GERSON JOSEMAR RAUBER
Equipe de Apoio

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Pregoeira

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
125/2016

EQUIPE DE APOIO

CRISTINA GEDOZ
Equipe de Apoio

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil
e dezesseis, às quatorze horas, reuniram-se o
Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
Portaria nº 307/2016, com a finalidade de receber
124/2016
propostas e documentos de habilitação, objetivando a
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e aquisição de material elétrico, conforme descrito no
SINARA KIRCH
dezesseis, às 09 horas, reuniram-se o Pregoeiro e a item 01 do Edital, processando-se essa licitação nos
Pregoeira
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
307/2016, com a finalidade de receber propostas e Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de
FRANCIELE GALLINA
documentos de habilitação, objetivando a aquisição 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
Equipe de Apoio
de alimentos para distribuição durante a programação 8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
do natal no caminho das estrelas, conforme descrito dezembro de 2006. Participou do certame a empresa:
GERSON JOSEMAR RAUBER
no item 01 do Edital, processando-se essa licitação Gabriel Brugalli - ME, neste ato representada pelo Sr.
Equipe de Apoio
nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Gabriel Brugalli, RG nº 6065639401. Conferidos os
e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro documentos apresentados para tanto, a empresa
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº participante restou credenciada. Foram recebidos os
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de envelopes n. 01 e 02, proposta de preços e
123/2016
dezembro de 2006. Participou do certame a empresa: habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil PÃO QUENTE PADARIA E CONFEITARIA LTDA e tendo concluído que apresenta condições positivas
e dezesseis, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e - ME, neste ato representada pela Sra. Marilda de classificação, eis que os preços ofertados
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº Réquia, RG nº 7060612616. Conferidos os situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
307/2016, com a finalidade de receber propostas e documentos apresentados para tanto, a empresa idênticas condições de fornecimento, segundo a
documentos de habilitação, objetivando a participante restou credenciada. Foram recebidos os pesquisa informativa que se realizou, o Pregoeiro
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA envelopes n. 01 e 02, proposta de preços e decidiu pela abertura do momento de lances
FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS E TABLADO habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços, conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
conforme descrito no item 01 do Edital, processando- e tendo concluído que apresenta condições positivas foi declarado vencedor o seguinte licitante: para o
se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º de classificação, eis que os preços ofertados item 01 – não houve cotação; para o item 02 - não
10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para houve cotação; para o item 03 - Gabriel Brugalli 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com aplicação idênticas condições de fornecimento, segundo a ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 28,60;
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei pesquisa informativa que se realizou, o Pregoeiro para o item 04 - Gabriel Brugalli - ME, com o preço
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. decidiu pela abertura do momento de lances final (ou negociado) de R$ 2,95; para o item 05 - não
Participaram do certame as empresas: INDUSTRIAL conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances, houve cotação; para o item 06 - não houve cotação;
MADEIREIRA COHSUL LTDA - ME, neste ato e após oportunizado o exercício do benefício para para o item 07 - não houve cotação; para o item 08 representada pelo Sr. Alexandre Cohsul , RG nº micro e pequenas empresas previsto na Lei não houve cotação; para o item 09 - Gabriel Brugalli
9082005704; CLAUDIA ADRIANA DA SILVA Complementar 123/2006, foi declarado vencedor o - ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 17,90;
SANTANA & CIA LTDA ME, neste ato representada seguinte licitante: para o item 01 - PÃO QUENTE para o item 10 - não houve cotação; para o item 11 pelo Sra. Claudia Adriana da Silva Santana, RG Nº PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, com o não houve cotação; para o item 12 - Gabriel Brugalli
9067944133; STOFFEL & CIA LTDA, neste ato preço final (ou negociado) de R$ 6,00; para o item 02 - ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 6,50;
representada pelo Sra. Maria Cristina Flores, RG nº - PÃO QUENTE PADARIA E CONFEITARIA para o item 13 - não houve cotação; para o item 14 5068885631;
Conferidos
os
documentos LTDA – ME, com o preço final (ou negociado) de R$ não houve cotação; para o item 15 - não houve
apresentados para tanto, as empresas participantes 2,25; para o item 03 - PÃO QUENTE PADARIA E cotação; para o item 16 - não houve cotação; para o
restaram credenciadas. Foram recebidos os envelopes CONFEITARIA LTDA - ME, com o preço final (ou item 17 - não houve cotação; para o item 18 - não
n. 01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o negociado) de R$ 5,00; para o item 04 - PÃO houve cotação; para o item 19 - não houve cotação;
envelope da proposta de preços, e tendo concluído QUENTE PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME, para o item 20 - Gabriel Brugalli - ME, com o preço
que apresenta condições positivas de classificação, com o preço final (ou negociado) de R$ 5,00. O final (ou negociado) de R$ 18,40; para o item 21 eis que os preços ofertados situaram-se dentre relatório de lances ofertados para cada item encontra- Gabriel Brugalli - ME, com o preço final (ou
aqueles vigentes no mercado para idênticas se em anexo, sendo rubricado por todos. Após a fase negociado) de R$ 17,90; para o item 22- Gabriel
condições de fornecimento, segundo a pesquisa das propostas e lances foi aberto o envelope de Brugalli - ME, com o preço final (ou negociado) de
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu pela número 02, referente a habilitação. A empresa PÃO R$ 17,90. O relatório de lances ofertados para cada
abertura do momento de lances conforme planilha QUENTE PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME item encontra-se em anexo, sendo rubricado por
anexa. Encerrada a fase de lances, e após foi considerada inabilitada, por não ter apresentado todos. Após a fase das propostas e lances foi aberto o
oportunizado o exercício do benefício para micro e os itens: 07.01.01 - declaração de idoneidade; envelope de número 02, referente a habilitação. Foi
pequenas empresas previsto na Lei Complementar 07.01.02 - declaração que atende ao disposto no habilitada a empresa: Gabriel Brugalli – ME.
123/2006, foram declarados vencedores os seguintes artigo 7°, inciso XXXIII, da constituição federal; Adjudica-se à empresa vencedora: Gabriel Brugalli licitantes: para o item 01 - STOFFEL & CIA LTDA, 07.01.04 - regularidade fiscal: a) prova de ME, o objeto constante nos itens 3, 4, 9, 12, 20, 21 e
com o preço final (ou negociado) de R$ 39.800,00; regularidade expedida pela procuradoria nacional da 22 do edital; Foi concedido prazo para recurso, não
para o item 02 - INDUSTRIAL MADEIREIRA fazenda. O pregoeiro, com base no art. 48 § 3° da lei havendo manifestação de interposição do mesmo.
COHSUL LTDA - ME, com o preço final (ou 8.666/93, abre o prazo legal para que o proponente Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
negociado) de R$ 20.900,00. O relatório de lances dos itens 01, 02, 03 e 04 do objeto reapresente nova presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
ofertados para cada item encontra-se em anexo, documentação escoimadas das causas de inabilitação. Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas Foi concedido prazo para recurso, não havendo à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
e lances foi aberto o envelope de número 02, manifestação de interposição do mesmo. Nada mais dos documentos e procedimentos adotados por mim
referente a habilitação. Foi habilitada a empresa: havendo a constar, foi encerrada a presente sessão, pregoeiro e equipe de apoio para posterior
INDUSTRIAL MADEIREIRA COHSUL LTDA – cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe homologação.
ME: A empresa STOFFEL & CIA LTDA apresentou de apoio e licitante.
a Prova de regularida de com a Fazenda Municipal
DANILO FACHINI
vencida, item 07.01.04. Abre-se prazo legal conforme
ITACIR RASADOR
Pregoeiro
item 07.02 para a licitante STOFFEL & CIA LTDA,
Pregoeiro
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ARIELI CRISTIANA PAIZ
Equipe de Apoio
DIEGO ZARPELON
Equipe de Apoio

por motivo de casamento à servidora SANDRA
COHSUL, matrícula nº 640, agente administrativo,
conforme artigo 111, inciso IV, alínea “a” da Lei
Municipal n.º 682/90.

Fazenda, a pedido da servidora, conforme art. 36,
inciso I, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990, sendo o dia 21 de outubro de 2016, o último
dia trabalhado.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2016.

Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2016.

WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 785/2016

PORTARIA Nº 783/2016

CONCEDE, de 17 a 18 de outubro de 2016, à
servidora BEATRIZ ARREGUI SOPELSA, matrícula
nº 272, professor séries inicias, licença por motivo de
falecimento de sua avó, conforme artigo 111, inciso
III, da Lei Municipal nº 682, de 1990.

DETERMINA o arquivamento de Processo
Administrativo Especial, nos termos da Lei
Municipal nº 1.900, de 13 de setembro de 2005,
conforme processo administrativo nº. 5.619, de 24 de
setembro de 2015.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2016.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2016.

WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.

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

PORTARIA Nº 786/2016

PORTARIA Nº 784/2016

CONVOCA, a candidata VANESSA SOUZA DA
SILVA 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, 18 e 19 de outubro de 2016,
podendo ser prorrogado por igual período a critério
da Administração Pública, com a documentação
necessária para contratação administrativa para
atender necessidade temporária de excepcional
interesse público para o cargo de TÉCNICO EM
ENFERMAGEM, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

EXONERA, a partir desta data, SOILA JANAÍNA
DIAS ALVES KRUG, auxiliar geral, matrícula nº
1.332, conforme decisão proferida no Processo
Administrativo Especial nº 5619/2015, com
fundamento nos artigos 14 e 15 da Lei Municipal nº
2.001, de 21 de setembro de 2006, por desempenho
insuficiente em três avaliações consecutivas do seu
estágio probatório.

ATAS DE SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS
ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº
04/2016
Ata de licitação modalidade Tomada de Preços
número quatro do ano de dois mil e dezesseis,
realizada às quinze horas e trinta minutos do dia
vinte e um de outubro 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 a contratação de pessoa jurídica
para implantação, treinamento e assessoria,
fornecimento com reservas e manutenção de sistemas
de informática de gestão e controle. Presentes os
membros da Comissão Julgadora de Licitações: Ana
Paula Hoenig, Marilda Damiani Baccon e Daniel
Augusto Schultz. Dando andamento ao processo a
Comissão procedeu a avaliação dos documentos
referentes ao envelope 02 - Proposta Técnica,
chegando ao seguinte resultado: a proposta da única
licitante habilitada, empresa Levisoftware Comércio
de Software LTDA, neste ato representada pelo Sr.
Darci Levis restou CLASSIFICADA com o total de
100 pontos e desiste do prazo de recurso. Sendo
assim, logo após procedeu-se à abertura do envelope
da proposta de preços. A mesma foi considerada
classificada. A comissão de licitação chegou a
seguinte classificação: em primeiro lugar no item 01
a empresa Levisoftware Comércio de Software
LTDA, pelo valor de R$ 910,00; em primeiro lugar
no item 02 a empresa Levisoftware Comércio de
Software LTDA, pelo valor de R$ 1.350,00; Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo licitante e
comissão de licitações. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e procedimentos, para posterior homologação e
adjudicação.

PORTARIAS
PORTARIA Nº 780/2016
CONCEDE, de 17 a 19 de outubro de 2016, licença
por motivo de casamento ao servidor MARCOS
FONTANA CERUTTI, matrícula nº 1.100, professor
de história, conforme artigo 111, inciso IV, alínea “a”
da Lei Municipal n.º 682/90.
Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 781/2016
CONCEDE, de 17 a 21 de outubro de 2016, licença
por motivo de casamento ao servidor JOCELMO
DOS SANTOS SOARES, matrícula nº 281,
motorista, conforme artigo 111, inciso IV, alínea “a”
da Lei Municipal n.º 682/90.
Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 782/2016
CONCEDE, de 17 a 21 de outubro de 2016, licença

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2016.
WILIAM IRANI GIACOMELLI,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 788/2016
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 40, § 1º, inciso III, alínea "b", combinado com
o §§ 3º e 17º da Constituição Federal, redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41/2003, CONCEDE
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA
POR
IMPLEMENTO DE IDADE, a contar de 19/10/2016,
à servidora MARIA PERERA VIECCELI, CPF
680.205.890-15, matrícula 856, identidade funcional
1430, cargo de Técnico em Enfermagem, padrão
G1.4, classe C, regime jurídico estatutário, 40 horas
semanais, com proventos mensais proporcionais a
6.836/10.950 no valor de R$ 1.546,58 de acordo com
a média das contribuições nos termos da Lei Federal
nº 10.887, de 18/06/2004, a ser custeada por INST.
PREV. MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA, tudo
devidamente conferido e registrado pela Diretoria
Previdenciária do IPRAM.
Carlos Barbosa, 19 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito Municipal.
OBS.: Ato sujeito a exame para fins de registro.
PORTARIA Nº 790/2016
EXONERA, a contar de 22 de outubro, VANESSA
CAMPANA, matrícula n.º 1.630, do cargo em
comissão de ASSESSOR DE ORÇAMENTOS E
CUSTOS, CC04, da Secretaria Municipal da

PORTARIA Nº 787/2016
DESIGNA os Representantes da Administração
Pública Municipal para o acompanhamento da
execução dos contratos administrativos abaixo
relacionados:
CONTRATOS
Nº
Contrato

Representante

213/201
1

Fabiano José Taufer

113/201
6

Sedenir Cousseau

144/201
6
145/201
6
145/201
6
146/201
6
147/201
6
148/201
6
149/201
6
150/201
6
151/201
6
152/201
6
153/201
6
154/201
6
155/201
6
156/201
6

Francinara
Pozza

Dalla

Eloir Luiz Werner
Luiz Sartori
André Dalcin
Idinéia Salvi
Raquel dos Santos
Zorzi
Daniela
Padilha
Strossi
Raquel dos Santos
Zorzi

Cargo
Secretário Municipal
de Esportes, Lazer e
Juventude
Chefe do Centro
Municipal
de
Atendimento
Psicossocial
Supervisor de Ensino
Operador
de
Máquinas
Diretor de Serviços
Urbanos
Coordenador de
Energia e
Comunicação
Assessor
Administrativo III
Agente Administrativo
Assessor de Indústria
e Comércio
Agente Administrativo

Luiz Sartori

Diretor de Serviços
Urbanos

Raquel dos Santos
Zorzi

Agente Administrativo
Chefe de Serviços da
Farmácia
Chefe de Serviços da
Farmácia
Chefe de Serviços da
Farmácia

Cátia Pradella
Cátia Pradella
Cátia Pradella
Francinara
Pozza

Dalla

157/201
6

Fábio Chies

158/201

Jaqueline Zandonai

Supervisor de Ensino
Diretor
de
Modernização
e
Inovação da Gestão
Gerente Municipal de
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6

Dalcin

159/201
6
160/201
6

Adriano
Rauschkolb
Letícia
Sandoval

161/201
6

Rocheli Morellato
Rizzardo

162/201
6
163/201
6
164/201
6
165/201
6
166/201
6
167/201
6
168/201
6
169/201
6
171/201
6

Assessor de Projetos
Foppa

Cátia Pradella
Cátia Pradella
Cátia Pradella
Cátia Pradella
Cátia Pradella
Cátia Pradella
Cátia Pradella
Cátia Pradella
Rocheli Morellato
Rizzardo

Agente
Administrativo
Coordenador
da
Política em Saúde
Clínica
e
Odontológica
Chefe de Serviços da
Farmácia
Chefe de Serviços da
Farmácia
Chefe de Serviços da
Farmácia
Chefe de Serviços da
Farmácia
Chefe de Serviços da
Farmácia
Chefe de Serviços da
Farmácia
Chefe de Serviços da
Farmácia
Chefe de Serviços da
Farmácia
Coordenador
da
Política em Saúde
Clínica
e
Odontológica
Coordenador
da
Política em Saúde
Clínica
e
Odontológica

172/201
6

Rocheli Morellato
Rizzardo

173/201
6

Raquel dos Santos
Zorzi

Agente Administrativo

174/201
6

Jaqueline Zandonai
Dalcin

Gerente Municipal de
Projetos, Convênios e
Contratos
Intergovernamentais

Roque Baldasso

Subprefeito Sede

175/201
6
175/201
6
175/201
6
175/201
6
175/201
6

Davi Canal
Nelson Lussani
Rudimar Tenedini
Francisco Zilio

Subprefeito de Santa
Luiza
Subprefeito do Cinco
da Boa Vista
Subprefeito
de
Arcoverde
Subprefeito de Santo
Antônio de Castro

Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 18 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 789/2016.
DESIGNA, a partir desta data, os servidores a seguir
relacionados, sob a coordenação do primeiro, para
comporem a comissão de levantamento completo de
veículos e máquinas sem condição de uso, bem como
sucatas e móveis, com a devida avaliação, para
posterior realização de leilão.
-

Gabriel Canal, matrícula nº 96, Mecânico;
Carla Maria Mathias Cichelero, matrícula nº 152,
Agente Administrativa;
Sinara Kirch, matrícula nº 1.333, Agente
Administrativa;
Carlos Barbosa, 19 de outubro de 2016.
FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 176/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Personalita Centro de Beleza Ltda
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para prestação de serviços de cabeleireiro e
manicure para a Senhorita Festiqueijo e Dama de
Companhia a serem solicitados de acordo com a

necessidade da administração, até as quantidades
máximas constantes na tabala abaixo:
Item

Descrição
DE

Quantidade
até

01

SERVIÇO
CABELOS

HIDRATAÇÃO

DE

10

02

SERVIÇO DE RETOQUE DE CABELO E
MAQUIAGEM

40

03

SERVIÇO DE CABELO E MAQUIAGEM

100

04

SERVIÇO DE MANICURE

100

05

SERVIÇO
DE
MANICURE

RETOQUE

DE

40

Os serviços deverão ser prestados conforme demanda
e necessidade da CONTRATANTE, independente de
horários ou datas, devendo viabilizar-se atendimentos
fora do horário comercial e em finais de semana e
feriados, dentro do perímetro urbano de Carlos
Barbosa. O tempo máximo de atendimento para a
prestação de serviços (atendimento da Senhorita
Festiqueijo e Dama de Companhia simultaneamente)
é de:
a) cabelo e maquiagem - item 03 é de 2 (duas) horas;
b) serviço de hidratação de cabelos - item 01 é de 3
(três) horas;
c) para os demais itens (02, 04 e 05) é de 40
(quarenta) minutos.
Os serviços serão agendados com antecedência de 48
(quarenta e oito) horas e poderão ser cancelados ou
transferidos com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência ao horário marcado anteriormente.
A CONTRATADA deverá providenciar recibo de
serviço informando o serviço executado e a
quantidade em cada dia para fins de controle da
CONTRATANTE.
VALOR: Até R$ 22.990,00 (vinte e dois mil,
novecentos e noventa reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de sua
assinatura, ou seja, de 01 de novembro de 2016 até
31 de outubro de 2017.
Carlos Barbosa, 26 de outubro de 2016.
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Indústria, Comércio e
Turismo
PERSONALITA CENTRO DE BELEZA 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 177/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Medilar Importação e Distribuição
de Produtos Médico Hospitalares S/A
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de medicamentos conforme preço e
itens abaixo descritos:

RE
GI
PRINCÍPIO ATIVO/
LO S
CONCENTRAÇÃO /
TE TR
DOSAGEM
O
MS

UNI
DAD
E/
FOR
MA
FAR
MA
CÊU
TI
CA

FAB
Q
NOME
RIT
COME
CA
D
RCIAL
NTE
E

VAL
OR
UNI VALOR
TÁR TOTAL
IO EM R$
EM
R$

FRALDA
GERIÁTRICA
(TAMANHO
EG/GG/XG)
-AS
FRALDAS
DEVEM
CONTER
AS
SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS:
ALTO
PODER
DE
ABSORÇÃO,
COM
ALTA
CONCENTRAÇÃO
DE GEL; FORMATO
ANATÔMICO;BARRE
IRAS PROTETORAS E
ELÁSTICOS
QUE
AUXILIAM
NO
CONTROLE
DO
VAZAMENTO; FITAS
REAJUSTÁVEIS;
PRODUTO
HIPOALERGÊNICO
;SEM
PERFUME;
COMPOSIÇÃO:
POLPA
DE
CELULOSE,
POLÍMERO
SUPERABSORVENTE
,
FILME
DE
POLIETILENO,
FIBRAS
DE
POLIPROPILENO,
ADESIVOS
Desca Descarp
Ise TERMOPLÁSTICOS,
pacot
191
rpack ack
nto FIOSDE ELÁSTICOS,
e
FITAS
ADESIVAS
REAJUSTÁVEIS. *A
LICITANTE
VENCEDORA,
JUNTAMENTE COM
A
PROPOSTA
FINANCEIRA
DEVERÁ
APRESENTAR
AMOSTRA DE CADA
ITEM
OFERTADO,
QUE
SERÁ
AVALIADA
PELA
COMISSÃO TÉCNICA
DESIGNADA.
A
AMOSTRA PODERÁ
SER REJEITADA SE
NÃO CUMPRIR COM
AS ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS EXIGIDAS
E
O
ITEM
DESCLASSIFICADO.
SOMENTE
SERÃO
ACEITAS FRALDAS
PADRONIZADAS
PELO
ELENCO
OFICIAL
DAS
FRALDAS
GERIÁTRICAS
DISPONIBILIZADAS
PELO
PROGRAMA
FARMÁCIA
POPULAR

1
8
4
1

1,04 1.914,64
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FRALDA GERIÁTRICA
(TAMANHO G) -AS
FRALDAS
DEVEM
CONTER
AS
SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS:
ALTO
PODER
DE
ABSORÇÃO,
COM
ALTA
CONCENTRAÇÃO DE
GEL;
FORMATO
ANATÔMICO;BARREIR
AS PROTETORAS E
ELÁSTICOS
QUE
AUXILIAM
NO
CONTROLE
DO
VAZAMENTO; FITAS
REAJUSTÁVEIS;
PRODUTO
HIPOALERGÊNICO
;SEM
PERFUME;
COMPOSIÇÃO: POLPA
DE
CELULOSE,
POLÍMERO
SUPERABSORVENTE,
FILME
DE
POLIETILENO, FIBRAS
DE POLIPROPILENO,
ADESIVOS
Desca Descarp
IsentTERMOPLÁSTICOS,
192
Pacote rpack ack 3936 0,9200 3.621,12
o FIOS DE ELÁSTICOS,
FITAS
ADESIVAS
REAJUSTÁVEIS.
*A
LICITANTE
VENCEDORA,
JUNTAMENTE COM A
PROPOSTA
FINANCEIRA DEVERÁ
APRESENTAR
AMOSTRA DE CADA
ITEM OFERTADO, QUE
SERÁ AVALIADA PELA
COMISSÃO TÉCNICA
DESIGNADA.
A
AMOSTRA
PODERÁ
SER REJEITADA SE
NÃO CUMPRIR COM
AS ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS EXIGIDAS E
O
ITEM
DESCLASSIFICADO.
SOMENTE
SERÃO
ACEITAS
FRALDAS
PADRONIZADAS PELO
ELENCO OFICIAL DAS
FRALDAS
GERIÁTRICAS
DISPONIBILIZADAS
PELO
PROGRAMA
FARMÁCIA POPULAR
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(FRALDA GERIÁTRICA
(Tamanho M) - AS
FRALDAS
DEVEM
CONTER
AS
SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS:
ALTO
PODER
DE
ABSORÇÃO,
COM
ALTA
CONCENTRAÇÃO DE
GEL;
FORMATO
ANATÔMICO;BARREIR
AS PROTETORAS E
ELÁSTICOS
QUE
AUXILIAM
NO
CONTROLE
DO
VAZAMENTO;
FITAS
REAJUSTÁVEIS;
PRODUTO
HIPOALERGÊNICO
;SEM
PERFUME;
COMPOSIÇÃO: POLPA
DE
CELULOSE,
POLÍMERO
SUPERABSORVENTE,
FILME
DE
POLIETILENO, FIBRAS
DE POLIPROPILENO,
ADESIVOS
Desca Descarp
IsentTERMOPLÁSTICOS,
193
Pacote rpack ack
464
o FIOS DE ELÁSTICOS,
FITAS
ADESIVAS
REAJUSTÁVEIS.
*A
LICITANTE
VENCEDORA,
JUNTAMENTE COM A
PROPOSTA
FINANCEIRA DEVERÁ
APRESENTAR
AMOSTRA DE CADA
ITEM OFERTADO, QUE
SERÁ AVALIADA PELA
COMISSÃO TÉCNICA
DESIGNADA.
A
AMOSTRA
PODERÁ
SER REJEITADA SE
NÃO CUMPRIR COM
AS ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS EXIGIDAS E
O
ITEM
DESCLASSIFICADO.
SOMENTE
SERÃO
ACEITAS
FRALDAS
PADRONIZADAS PELO
ELENCO OFICIAL DAS
FRALDAS
GERIÁTRICAS
DISPONIBILIZADAS
PELO
PROGRAMA
FARMÁCIA POPULAR

VALOR TOTAL

L
O
T
E

0,92

426,88

R$ 5.962,64

O valor do presente contrato é de R$ 5.962,64 (cinco
mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e
quatro centavos).
VALOR: R$ 5.962,64 (cinco mil, novecentos e
sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
Carlos Barbosa, 27 de outubro de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A
Contratado
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 178/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:
Wel
Distribuidora
de
Medicamentos e Produtos para a Saúde Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de medicamentos conforme preço e
itens abaixo descritos:

REG
ISTR
O
MS

PRINCÍPIO
ATIVO/
CONCENTRAÇ
ÃO /
DOSAGEM

APRE
SENT
AÇÃO

19 Isento FRALDA
PACOT
4
PEDIÁTRICA
E
Portar (Tamango P) -AS
ia
FRALDAS
1.480/ DEVEM
1990 CONTER AS
SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕE
S MÍNIMAS:
ALTO PODER
DE ABSORÇÃO,
COM ALTA
CONCENTRAÇÃ
O DE GEL;
FORMATO
ANATÔMICO;
BARREIRAS
PROTETORAS E
ELÁSTICOS QUE
AUXILIAM NO
CONTROLE DO
VAZAMENTO;
FITAS
REAJUSTÁVEIS;
PRODUTO
HIPOALERGÊNI
CO ;SEM
PERFUME;
COMPOSIÇÃO:
POLPA DE
CELULOSE,
POLÍMERO
SUPERABSORV
ENTE, FILME DE
POLIETILENO,
FIBRAS DE
POLIPROPILENO
, ADESIVOS
TERMOPLÁSTIC
OS, FIOSDE
ELÁSTICOS,
FITAS ADESIVAS
REAJUSTÁVEIS.
*A LICITANTE
VENCEDORA,
JUNTAMENTE
COM A
PROPOSTA
FINANCEIRA
DEVERÁ
APRESENTAR
AMOSTRA DE
CADA ITEM
OFERTADO,
QUE SERÁ
AVALIADA PELA
COMISSÃO
TÉCNICA
DESIGNADA. A
AMOSTRA
PODERÁ SER
REJEITADA SE
NÃO CUMPRIR
COM AS
ESPECIFICAÇÕE
S MÍNIMAS
EXIGIDAS E O
ITEM
DESCLASSIFICA
DO

FAB
RIC
ANT
E
NO
ME
CO
MER
CIA
L

Q
U
A
N
T

VA
LO
R
UN
IT
ÁR
IO

Desca 1.000 R$ 0,99
rpack

O valor do presente contrato é de R$ 990,00
(novecentos e noventa reais).
VALOR: R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
Carlos Barbosa, 27 de outubro de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA
Contratado
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
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ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Dimaster Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de medicamento conforme preço e
item abaixo descrito:

L
O
T
E

25
5

REGIS
TRO
MS

PRINCÍPI
O
ATIVO/
CONCE
NTRAÇ
ÃO /
DOSAGE
M

APRES
ENTAÇ
ÃO

FABRIC
ANTE
NOME
COMER
CIAL

V
A
L
O
R
U
N
IT
Á
R
I
O

Q
U
A
N
T

154230 LORATAD COMPRI GEOLAB 19.6
003002 INA 10MG MIDO
INDÚSTR 80
1
IA
FARMAC
ÊUTICA
LTDA

R$
0,046

anexo.
VALOR: Isento nos primeiros 12 meses, após 01
URM, mensais.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, renováveis, ou seja,
de 01 de novembro de 2016 até 31 de outubro de
2017.
Carlos Barbosa, 27 de outubro de 2016.
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Indústria, Comércio e
Turismo
SADIOMAR NELSON FETZER
Permissionário
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 120/2016

LORITIL

O valor do presente contrato é de R$ 905,28
(novecentos e cinco reais e vinte e oito centavos).
VALOR: R$ 905,28 (novecentos e cinco reais e
vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
Carlos Barbosa, 27 de outubro de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
Contratado
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 180/2016 –
PERMISSÃO DE USO
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Sadiomar Nelson Fetzer
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a Permissão de Uso do
espaço do Incubatório Industrial de Carlos Barbosa,
identificado com o Módulo n° 04 (quatro), com área
de 62,60 m² (sessenta e dois metros e sessenta
centímetros quadrados), em prédio situado na Rua
Buarque de Macedo, nº 1.273, Bairro Ponte Seca,
neste Município. O PERMISSIONÁRIO terá acesso
à Sala de Reuniões, localizada no mesmo prédio do
Incubatório e estará livre de despesas de água, luz,
vigilância e monitoramento, pelo período em que
fizer uso do espaço. As despesas de internet, telefone,
limpeza interna do prédio, bem como adaptações
necessárias para cada módulo serão de
responsabilidade
dos
empreendedores.
O
PERMISSIONÁRIO, ao assinar este documento, está
ciente de todas as regras estabelecidas no Regimento
Interno do Incubatório Empresarial, que segue em

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Renova Terraplanagem Ltda - Me
ADITAMENTO: 02
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 30
(trinta) dias, a partir de 03 de novembro de 2016 a 02
de dezembro de 2016, 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 outubro de 2016.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
RENOVA TERRAPLANAGEM LTDA - ME
Contratado
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretora Jurídica – OAB-RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 121/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Britagem Ltda
ADITAMENTO: 02
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes pelo período de
60 (sessenta) dias, ou seja, de 31 de outubro de 2016
até 30 de dezembro de 2016, na forma da justificativa
anexa, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.

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 170/2012
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica de Diagnóstico por
Imagem São Lucas Ltda
ADITAMENTO: 04
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de novembro de 2016
até 31 de outubro de 2017, na fora da justificativa em
anexo que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 24 de outubro de 2016.
VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS
Secretária Municipal da Saúde
CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SÃO
LUCAS LTDA
Credenciado
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 094/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Navegantes – Limpeza Urbana
Ltda Me
ADITAMENTO: 05
OBJETO: Em atendimento ao relatório de auditoria
do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul –
TCE/RS, verificou-se imprecisão nos cálculos de
reajuste anual do referido contrato. Em função do
verificado, fica alterado o valor pago para R$ 0,19
por litro instalado, totalizando R$ 190,00 (cento e
noventa reais) por conteiner instalado. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 25 de outubro de 2016.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Planejamento Urbano
NAVEGANTES – LIMPEZA URBANA LTDA ME
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

Carlos Barbosa, 24 de setembro de 2016.

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

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos e Obras Públicas

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 058/2011

CONCRESUL BRITAGEM
Contratado

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Levisoftware Comércio de
Software Ltda
ADITAMENTO: 015

MILENA SEGALIN
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OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 30 (trinta)
dias, ou seja, a partir de 30 de outubro de 2016 até 29
de novembro 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. As demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 25 de outubro de 2016.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação
PAULO CESAR BELLAVER
Secretário Municipal de Educação
LEVISOFTWARE COMÉRCIO DE SOFTWARE
LTDA
Contratada
MILENA SEGALIN
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138

CONSELHOS MUNICIPAIS
Ata nº 05/2016 - CONCULT
Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e
dezesseis, reuniu-se, em reunião ordinária, o
Conselho Municipal de Cultura – CONCULT, para
deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Abertura e
verificação do número de presentes com direito a
voto; 2) Leitura e aprovação da Ata da reunião
anterior; 3) Entrega dos históricos e Pré-diagnósticos
dos segmentos à Comissão Coordenadora; 4) Entrega
das Metas Nacionais às Comissões Setoriais para
estudo das metas, estratégias, prazos, resultados
almejados e impacto esperado; 5) Assuntos gerais e
encerramento; 6) Apresentação de Pauta para a
reunião subsequente. Dando início à reunião, o
Presidente Jonas deu as boas vindas aos presentes e
iniciou a leitura da ata da reunião anterior. A Ata nº
04 foi aprovada por unanimidade. Jonas passou a
palavra para Brenda e Joice que realizaram uma
apresentação sobre as metas do Plano Nacional.
Brenda deu início a apresentação, inicialmente
conceituando o Plano. Brenda explicou o que deverá
ser feito, reforçando que o Plano deve ser
participativo e também destacando o que são as
metas, as estratégias, os prazos e os resultados e
impactos esperados. Brenda deu início a
apresentação das Comissões com as respectivas
metas. A Comissão Administrativa vai elaborar as
metas 1, 2, 19, 24, 42, 50, 51, 52 e 53. A Comissão
do Turismo vai elaborar as metas 3, 7, 9, 10, 25 e 26.
A Comissão dos Esportes, Lazer e Juventude, vai
elaborar as metas 22, 28, 29, 31, 33 e 47. A Comissão
da Educação vai elaborar as metas 12, 13, 14, 18, 35,
36. A Comissão das Artes Cênicas Circenses e
Danças vai trabalhar com alguns apontamentos
aprovados em fóruns e a partir destes vai criar as
metas. A Comissão da Música também vai analisar os
apontamentos aprovados em fóruns e posteriormente
elaborar as metas. A Comissão de Literatura vai
cuidar de alguns apontamentos dos fóruns e elaborar
as metas 20 e 34. A Comissão do Artesanato e Artes
Plásticas vai trabalhar com apontamentos aprovados
em fóruns. A Comissão das Artes Visuais e
Fotografias vai elaborar as metas 21, 30, 44 e
trabalhar com alguns apontamentos aprovados em
fóruns. A Comissão da Tradição, Folclore e

Patrimônio Histórico vai trabalhar com apontamentos
aprovados em fóruns. Brenda explicou que os
conselheiros devem realizar uma leitura da realidade
do Município e também disponibilizou links para
acompanhar as metas do Plano Nacional e para
informações gerais. Brenda recordou que o prazo
para a entrega é dia 8 de novembro, sendo que a
apresentação das informações compiladas será no dia
21 de novembro, já com um esboço do Plano. No dia
13 de dezembro será realizada a apresentação do
Plano concluído para votação do Conselho. Dia 16 de
dezembro acontece a audiência pública. As metas são
válidas para dez anos e podem sofrer alterações, a
cada dois anos, em conferências. Os conselheiros
realizaram uma discussão sobre recursos disponíveis
para atingir as metas e também sobre
conscientização, principalmente das crianças, no que
se refere a importância da cultura. Joice mencionou
os Planos de cidades vizinhas que podem auxiliar na
elaboração. Os conselheiros também discutiram a
importância de estimular o corpo docente nas
escolas, para que os alunos também se mobilizem e
participem das ações. Dando sequência a reunião,
Jonas disse que o perfil do Facebook está quase
pronto e explicou que quando houver eventos para
divulgar, eles poderão ser publicados na página do
CONCULT. Jonas parabenizou o evento realizado
pelo grupo Amigos do Parque da Estação. Quanto à
marca para o Conselho, Jéssica encaminhou, para
utilizar como modelo, os editais do concurso para a
logomarca turística do Município e Joice disse que
estes estão sendo analisados e adequados. Joice e
Jonas ficaram de conversar com os representantes do
Artesanato, que não tem participado das reuniões. A
próxima reunião ficou agendada para o dia 8 de
novembro. Nada mais havendo a constar, encerro a
presente ata que será assinada por todos.
T: Joice Kinzel | S: Brenda Padovani
Rep. da Fundação de Cultura e Arte – PROARTE
T: Sandra Regina Weiand | S: Ana Carolina
Sbeghen Loss
Rep. da Secretaria Municipal de Educação
T: Jéssica Dalcin Andrioli | S: Idinéia Salvi
Rep. da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio
e Turismo
T: Daniel Augusto Schultz | S: Fabiano José Taufer
Rep. da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
T: Luisa Cousseau | S: Damires Scottá
Rep. da Secretaria da Administração
T: Maria Raquel Dalmás | S: Anna Letícia
Giacomelli
Rep. dos segmentos das Artes Cênicas, Artes
Circenses e Danças
T: Manoel Luis Costa de Castro | S: Adriana Santos
Angst
AUSENTE
Rep. dos segmentos de Artesanato e Artes Plásticas
T: Jonas Viccari | S: Lenita Lussani
Rep. dos segmentos de Tradição, Folclore e
Patrimônio Histórico
T: Leandro Facchini | S: Ricardo Perazzoli
Baldasso
Rep. do segmento das Artes Audiovisuais e
Fotografia
T: Delfino Baldasso | S: Teresa Maria Zan
Manfredini
Rep. do segmento da Literatura

T: Dirceu Andrioli | S: José Carlos Ribeiro
Rep. do segmento da Música

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL –
IPRAM
Ata Eleições IPRAM 2016
Clique no link para acessar o arquivo:
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/contents/paginas/
arquivos/2016_10_24_1477328565.pdf
Mapa resultado da apuração – Eleições IPRAM
2016
Clique no link para acessar o arquivo:
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/contents/paginas/
arquivos/2016_10_24_1477328587.pdf
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