
MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA – RIO GRANDE DO SULMUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA – RIO GRANDE DO SUL
Edição 0115 – Data 12/05/2017 – Página 1/16 – Instituído pela Lei Municipal nº 3.084, de 03 de setembro de 2014Edição 0115 – Data 12/05/2017 – Página 1/16 – Instituído pela Lei Municipal nº 3.084, de 03 de setembro de 2014

  

PODER EXECUTIVO......................................1
Leis......................................................................1
Lei n.° 3.396, de 26 de Abril de 2017..................1
Lei nº 3.397, de 09 de Maio de 2017...................3
Lei nº 3.398, de 09 de Maio de 2017...................3
Lei nº 3.399, de 09 de Maio de 2017...................3
Pregão Presencial...............................................4
Extrato do Pregão Presencial nº 063/2017..........4
Extrato do Pregão Presencial nº 064/2017..........4
Atas.....................................................................4
Ata de Sessão - Edital de Pregão nº 048/2017....4
Ata II de Sessão - Edital de Pregão nº 050/2017.4
Ata de Sessão - Edital de Pregão nº 51/2017......4
Ata de Sessão - Edital de Pregão nº 047/2017....4
Ata de Sessão - Edital de Pregão nº 048/2017....5
Ata de Sessão - Edital de Pregão nº 049/2017....5
Ata de Sessão - Edital de Pregão nº 050/2017....6
Ata de Sessão - Edital de Pregão nº 052/2017....6
Ata de Sessão - Edital de Pregão nº 53/2017......6
Ata de Sessão - Edital de Pregão nº 054/2017....7
Ata de Sessão - Edital de Pregão nº 055/2017....7
Ata de Sessão - Edital de Pregão nº 58/2017......8
Ata de Sessão - Concorrência nº 003/2017.........8
Contratos............................................................8
Extrato do Contrato nº 063/2017.........................8
Extrato do Contrato nº 064/2017.........................8
Extrato do Contrato nº 065/2017.........................9
Extrato do Contrato nº 066/2017.......................10
Extrato do Contrato nº 067/2017.......................10
Extrato do Contrato nº 068/2017.......................10
Extrato do Contrato nº 069/2017.......................10
Extrato do Contrato nº 070/2017.......................11
Extrato do Contrato nº 071/2017.......................11
Aditamentos Contratuais................................11
Aditamento Do Contrato Nº 01/2017................11
Aditamento Do Contrato Nº 07/2017................11
Aditamento Do Contrato Nº 058/2013..............11
Aditamento Do Contrato Nº 085/2014..............11
Aditamento Do Contrato Nº 068/2015..............12
Aditamento Do Contrato Nº 265/2014..............12
Aditamento Do Contrato Nº 202/2014..............12
Aditamento Do Contrato Nº 200/2014..............12
Aditamento Do Contrato Nº 201/2014..............12
Aditamento Do Contrato Nº 203/2014..............12
Aditamento Do Contrato Nº 204/2014..............12
Aditamento Do Contrato Nº 205/2014..............13
Aditamento Do Contrato Nº 206/2014..............13
Aditamento Do Contrato Nº 150/2014..............13
Aditamento Do Contrato Nº 227/2014..............13
Portarias...........................................................13
Portaria Nº 504/2017.........................................13

Portaria Nº 506/2017.........................................14
Extrato da Portaria Nº 507/2017.......................14
Portaria Nº 512/2017.........................................14
Portaria Nº 513/2017.........................................14
Portaria Nº 514/2017.........................................14
Portaria Nº 482/2017.........................................14
Portaria Nº 483/2017.........................................14
Portaria Nº 484/2017.........................................14
Portaria Nº 485/2017.........................................14
Portaria Nº 486/2017.........................................14
Portaria Nº 487/2017.........................................14
Portaria Nº 488/2017.........................................14
Portaria Nº 489/2017.........................................15
Portaria Nº 490/2017.........................................15
Portaria Nº 491/2017.........................................15
Portaria Nº 492/2017.........................................15
Portaria Nº 493/2017.........................................15
Portaria Nº 494/2017.........................................15
Portaria Nº 495/2017.........................................15
Portaria Nº 496/2017.........................................15
Portaria Nº 497/2017.........................................15
Portaria Nº 498/2017.........................................15
Portaria Nº 499/2017.........................................15
Portaria Nº 500/2017.........................................15
Portaria Nº 501/2017.........................................16
Portaria Nº 502/2017.........................................16
Portaria Nº 503/2017.........................................16
Portaria Nº 505/2017.........................................16
Portaria Nº 508/2017.........................................16
Portaria Nº 509/2017.........................................16
Portaria Nº 510/2017.........................................16
Portaria Nº 511/2017.........................................16

LEIS

LEI N.° 3.396, DE 26 DE ABRIL DE 2017

Altera dispositivos da Lei n.° 2.854, de 13 de
fevereiro  de  2013,  que  autoriza  o  Poder
Executivo a firmar convênio com o Conselho
Comunitário Pró-Segurança Pública de Carlos
Barbosa – CONSEPRO.

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° Revoga o parágrafo único do art. 2° da Lei n.°
2.854, de 13 de fevereiro de 2013.

Art. 2º Altera a redação dos incisos I e II, revoga os
§§ 1°, 2°, 3° e 4°do Art. 4° e inclui os §§ 5º, 6º, 7º, 8º,
9º, 10º e 11° no mesmo artigo, que passarão a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 4º  …
I  –  AUXÍLIO  –  ALIMENTAÇÃO:
R$ 305,10 (trezentos e cinco reais e
dez  centavos)  mensais  para  cada
policial (civil e militar);

II  –  AUXÍLIO –  PERMANÊNCIA:
R$  514,62  (quinhentos  e  quatorze
reais  e  sessenta  e  dois  centavos)
mensais  para  cada  policial  (civil  e
militar).

§ 1° Revogado
§ 2° Revogado
§ 3° Revogado
§ 4º Revogado

§  5º  Terão  direito  aos  auxílios
constantes no caput os policiais (civis
ou  militares)  lotados  em  Carlos
Barbosa ou aqueles que, embora não
lotados no município,  desempenhem
suas  atividades  ininterruptamente
durante  1  (um)  mês,  atestadas  pelo
Comandante  da  Brigada  Militar
Local,  desde  que  não  sejam  em
substituição  a  um  policial  efetivo
lotado no município.

§  6º  Ao  policial  não  lotado  no
município  mas  em efetivo  exercício
de  suas  atividades  na  cidade,  será
repassada  cota  de  auxílio  –
permanência,  mesmo  em
substituição,  desde  que  o  policial
substituído, mesmo se ausentando em
período  inferior  a  01  (um)  mês,
decline  de  forma  expressa  do
recebimento de sua cota de auxílio -
permanência neste período. 

§  7º  Será  devido,  ao  policial  não
lotado no município mas em efetivo
exercício  de  suas  atividades  na
cidade,  o  auxílio  –  alimentação  em
valor  proporcional  aos  dias  em que
não esteve na condição de substituto
de  policial  efetivo  lotado  no
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município.

§ 8° Dar-se à reajuste anual ao valor
das  cotas  AUXÍLIO
PERMANÊNCIA  e  AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO,  limitado  até  o
indicie  do  IGP-M  do  período,  livre
de  negociação  das  partes  e
regramentos de legislação específica.

§  9º  Ficará  o  ente  repassador  das
cotas  ou  os  responsáveis  pelas
Instituições  das  polícias  (militar  e
civil),  obrigados  a  encaminhar  ao
Executivo, até o dia 25 de cada mês,
a  listagem  dos  policiais  que
receberão  auxílio-alimentação  e
permanência,  para  que  o  município
faça a devida liberação das quotas até
o dia 05 do mês subsequente.

§ 10. Será descontada da cota mensal
de  auxílio-alimentação,  de  forma
proporcional, toda e qualquer falta do
serviço,  exceto  o  período  de
afastamento  em  decorrência  de
acidente de trabalho.

§  11.  O  afastamento  do  efetivo
serviço  no  Município  de  Carlos
Barbosa por mais de 30 (trinta) dias,
além da perda do auxílio-alimentação
acarretará na imediata suspensão do
repasse  da  cota  de  auxílio
permanência do respectivo mês.

§  12.  Os  policiais  que,  porventura,
receberam a  integralidade  das  cotas
em determinado mês sem considerar
as  faltas  havidas,  terão  os  valores
correspondentes  ao  desconto  da
subvenção  alimentícia  cobrada  no
mês seguinte ao ocorrido. 

Art.  3°  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 26 de abril de 2017. 58º de
Emancipação. 

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI Nº 3.397, DE 09 DE MAIO DE 2017.

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar,
temporariamente e sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, Professor.

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 contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse  público,  por  prazo  determinado,  01  (um)
Professor de Educação Infantil, com carga horária de
até 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Parágrafo  único.  A contratação  se  dará  a  partir  da
assinatura  do  contrato  administrativo  até  18 de
dezembro de 2017.

Art.  2º  A referida  contratação  tem  como  objetivo
suprir  a  demanda  motivada  pela  designação  de
servidora  efetiva  designada  como  supervisora  de
ensino. 

Art.  3º Nas  situações  em  que  não  existirem
profissionais  interessados  no  referido  contrato  de
acordo com a carga horária prevista, fica o Município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária  inferior,  até  o  limite  previsto,  bem  como
poderá ocorrer redução da carga horária inicialmente
contratada, conforme a necessidade,  programação e
organização da Instituição de Ensino.

Art.  4º Ocorrendo  rescisão  do  contrato  antes  de
expirar  o  prazo  estabelecido,  para  completá-lo
poderão ser contratados outros profissionais.

Art.  5º Os  direitos  contratuais  são  estipulados  em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990  e  padrões  de  vencimentos,  requisitos  para
provimento,  atribuições  e  condições  de  trabalho
constantes  na  Lei  Municipal  nº  2.133,  de  23  de
janeiro de 2008.

Art.  6º As despesas  decorrentes  da aplicação  desta
Lei  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

Art.  7º Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 09 de maio de 2017. 58º de
Emancipação. 

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI Nº 3.398, DE 09 DE MAIO DE 2017.

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar,
temporariamente  e  sob  regime emergencial  e
de excepcional interesse público, Monitores.

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 contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse público,  por  prazo determinado,  02 (dois)
Monitores, com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais.

Parágrafo único. As contratações se darão a partir de
02 de maio até 22 de dezembro de 2017.

Art. 2º As referidas contratações têm como objetivo
atuar  em  turmas  novas  experimentais  nas  Escolas
Municipais  de  Educação  Infantil  Criança  Feliz  e
Toquinho de Gente.

Art.  3º Nas  situações  em  que  não  existirem
profissionais interessados nos referidos contratos de
acordo com a carga horária prevista, fica o Município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária  inferior,  até  o  limite  previsto,  bem  como
poderá ocorrer redução da carga horária inicialmente
contratada, conforme a necessidade,  programação e
organização da Instituição de Ensino.

Art.  4º Ocorrendo  rescisão  dos  contratos  antes  de

expirarem  o  prazo  estabelecido,  para  completá-los
poderão ser contratados outros profissionais.

Art.  5º Os  direitos  contratuais  são  estipulados  em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990 e na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990,  e,  quando  for  o  caso,  o  pagamento  de
indenização  de  difícil  acesso,  previsto  na  Lei
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014.

Art.  6º As  despesas  decorrentes  da  aplicação desta
Lei  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

Art.  7º Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 09 de maio de 2017. 58º de
Emancipação. 

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI Nº 3.399, DE 09 DE MAIO DE 2017

Altera o anexo I, da Lei Municipal nº1.963, de 
06 de abril de 2006.

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  alterada  parte  do  ANEXO  I,  da  Lei
Municipal  nº1.963   de  06  de  abril  de  2006,  para
constar  a  alteração  do  gabarito  em relação  à  Rua
Presidente  Castelo  Branco,  conforme  memorial
descritivo e mapa em anexo.

Art.  2º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 09 de maio de 2017. 58º de
Emancipação. 

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

ANEXO I

Presiden
te 
Castelo 
Branco

Walter Jobim – 
Machado de Assis *

3,00 10,0
0

3,00

Machado de Assis – 
Anna Manfroi Rossi

2,50 10,0
0 

2,50

Anna Manfroi Rossi 
– Albino Jacob 
Sauthier

2,50 9,00 2,50

* Trecho da rua em que não houve alteração do 
gabarito.

PREGÃO PRESENCIAL

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
063/2017

TIPO: Menor Preço Global

https://leismunicipais.com.br/a/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2006/196/1963/lei-ordinaria-n-1963-2006-institui-o-plano-diretor-urbano-do-municipio-de-carlos-barbosa-e-dispoe-sobre-diretrizes-e-medidas-para-sua-implementacao
https://leismunicipais.com.br/a/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2006/196/1963/lei-ordinaria-n-1963-2006-institui-o-plano-diretor-urbano-do-municipio-de-carlos-barbosa-e-dispoe-sobre-diretrizes-e-medidas-para-sua-implementacao
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DATA: 19 de maio de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO:  Contratação  de  serviço  de  produtora
artística  para  a  realização  de  shows  durante  o  28º
Festiqueijo
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  63  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial. 

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
064/2017

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 19 de maio de 2017
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviço profissional de escolinha de bocha
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  64  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial. 

ATAS

ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
048/2017

Aos  cinco  dias  do  mês  de  maio  de  dois  mil  e
dezessete, às onze horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
346/2017,  com  a  finalidade  de  dar  andamento  a
licitação que tem por objetivo a prestação de serviços
médicos  especializados  (consultas  e  exames)
conforme descrito no item 01 do Edital, processando-
se  essa  licitação  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º
10.520,  de 17/07/2002,  e  do Decreto  Municipal  nº
2.008,  de  20  de  fevereiro  de  2006,  com aplicação
subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93 e  Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  A
Pregoeira e equipe de apoio informam que receberam
nesta data da empresa MAXILASER MEDICINA E
OFTALMOLOGIA LTDA (Luciano José da Silva) as
provas  de  regularidade  fiscal  constante  nos  itens
07.01.04 “b, c e d” (Prova de regularidade expedida
pela  Fazenda  Estadual,  Municipal  e  regularidade
junto  ao  FGTS),  restando  portando  a  licitante
habilitada.  Adjudica-se  para  CLÍNICA  DO
SISTEMA DIGESTÓRIO DR.  PEREIRA LTDA os
itens  01  e  02  do  edital;  CLÍNICA  DE
DIAGNÓSTICO  POR  IMAGEM  SÃO  LUCAS
LTDA o item 03 do edital;  FABIO Z. BASSOTTO
NEUROLOGIA CLÍNICA LTDA – EPP o item 05 do
edital; LR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA o item 06
do  edital e MAXILASER  MEDICINA  E
OFTALMOLOGIA LTDA (Luciano José da Silva) o
item 04 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.

Sinara Kirch
Pregoeira

Vanessa Reinstein Alnoch

Equipe de Apoio

ATA II DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
050/2017

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezessete,
às  treze  horas  e  trinta  minutos,  reuniram-se  a
Pregoeira  e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela
Portaria nº 346/2017, com o objetivo dar andamento
a licitação para contratação de empresa objetivando a
Contratação  de  empresa  especializada  para  prestar
serviços  de  dedetização  de  insetos,  desratização  e
limpeza de caixas d'água conforme descrito no item
01  do  Edital, processando-se  essa  licitação  nos
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal  nº  2.008,  de 20 de fevereiro de
2006,  com aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº
8.666/93 e  Lei  Complementar  123,  de  14  de
dezembro de 2006.  A Pregoeira  e  Equipe de apoio
informam  que  receberam  a  prova  de  regularidade
fiscal  constante  no  item  07.01.04  “b”  (Prova  de
regularidade  expedida  pela  Fazenda  Estadual)  da
licitante  MARCOS  ANDRÉ  REICHERT  &  CIA
LTDA.  Foi  verificada  a  regularidade  da  empresa
vencedora  MARCOS  ANDRÉ  REICHERT &  CIA
LTDA.  Adjudica-se  para  a  empresa  MARCOS
ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA o objeto 01 do
edital. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
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.

Sinara Kirch
Pregoeira

Maribel Bortolotto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
51/2017

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e dezessete,
às  quatorze  horas,  reuniram-se  o  Pregoeiro  e  a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
346/2017,  com a finalidade  de  receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  para  a  contratação  de
empresa  para  fornecimento  de  material  e  mão  de
obra, objetivando a instalação de paredes divisórias
para o festiqueijo,  conforme descrito no item 01 do
Edital,  processando-se  essa  licitação nos termos da
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Participaram do certame as empresas: INDUSTRIAL
MADEIREIRA COHSUL  LTDA -  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Alexandre  Cohsul,  RG  nº
9082005704;  DIRCEU  KAMINSKI-ME  neste  ato
representada pelo Sr. Jonatan Lazzari da Silva, RG nº
8097294346;  O  &  F  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS
LTDA, neste ato representada pelo Sr. Hecton Luiz
Ribeiro  de  Oliveira,  RG  8064989141  e  BJG
MOVEIS LTDA sem que seu representante estivesse
presente.  Conferidos  os  documentos  apresentados
para  tanto,  as  empresas  participantes  restaram
credenciadas. Foram recebidos os envelopes n. 01 e
02, proposta de preços e habilitação. A empresa O &
F  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA  foi
desclassificada por apresentar  a proposta de preços
com a descrição do objeto diferente do especificado
no edital, estando em desacordo com o item 05.01 do
edital. Aberto o envelope da proposta de preços das
demais empresas participantes, e tendo concluído que
apresentam 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,  o  Pregoeiro  decidiu  pela  abertura  do
momento  de  lances  conforme  planilha  anexa.
Encerrada a fase de lances foi declarado vencedor o
seguinte  licitante:  para  o  item 01  -  INDUSTRIAL
MADEIREIRA COHSUL LTDA - ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 10.500,00. O relatório de
lances  ofertados  para  cada  item  encontra-se  em
anexo,  sendo rubricado por todos.  Após a fase  das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
02, referente a habilitação. Foi habilitada a empresa:
INDUSTRIAL  MADEIREIRA  COHSUL  LTDA  –
ME.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
INDUSTRIAL  MADEIREIRA  COHSUL  LTDA  -
ME, o objeto constante no item 01 do edital. Nada
mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a  presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro,
equipe  de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
documentos  e  procedimentos  adotados  por  mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Itacir Rasador
Pregoeira

Diego Zarpelon
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
047/2017

Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezessete,
às catorze horas, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe
de Apoio, designados pela Portaria nº 346/2017, com
a finalidade de receber  propostas  e  documentos  de
habilitação,  objetivando  a  Aquisição  de  material
elétrico  para  manutenção  da  iluminação  pública,
conforme descrito no item 01 do Edital, processando-
se  essa  licitação  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º
10.520,  de 17/07/2002,  e  do Decreto  Municipal  nº
2.008,  de  20  de  fevereiro  de  2006,  com aplicação
subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93 e  Lei
Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006.
Participaram  do  certame  as  empresas:  GABRIEL
BRUGALLI - ME,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Gabriel  Brugalli,  RG  nº  6065639401;  C.  RIFFEL
COMERCIAL - ME, neste ato representada pelo Sr.
Roberto  Graff  ,  RG  nº  9086985448;  ANGRA
COMÉRCIO  DE  MATERIAL  ELÉTRICO  LTDA,
neste ato representada pelo Sr. Paulo Roberto Grings,
RG  nº  1000467091  e  ANTUNES  COMERCIAL
LTDA, sem que seu representante estivesse presente.
Conferidos  os  documentos  apresentados para  tanto,
as  empresas  participantes  restaram  credenciadas.
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,  o Pregoeiro
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
e  após  oportunizado  o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foram  declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item 01 -
C. RIFFEL COMERCIAL - ME, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  20,00;  para  o  item  02  -
ANTUNES COMERCIAL LTDA, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  55,20;  para  o  item  03  -
GABRIEL BRUGALLI - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 16,50; para o item 04 - ANTUNES
COMERCIAL  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 45,00; para o item 05 - ANTUNES
COMERCIAL  LTDA  ,  com  o  preço  final  (ou
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negociado) de R$ 15,83; para o item 06 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 1,30; para o item 07 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 2,00; para o item 08 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME  ,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 4,50;  para o item 09 - GABRIEL
BRUGALLI - ME,com o preço final (ou negociado)
de R$ 4,00; para o item 10 - GABRIEL BRUGALLI -
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,49;
para o item 11 - GABRIEL BRUGALLI - ME,com o
preço final (ou negociado) de R$ 104,00; para o item
12 - GABRIEL BRUGALLI - ME, com o preço final
(ou negociado) de R$ 149,00;  para o item 13 - C.
RIFFEL COMERCIAL - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  270,00;  para  o  item  14  -  C.
RIFFEL COMERCIAL - ME , com o preço final (ou
negociado) de R$ 80,00; para o item 15 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME  ,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,55; para o item 16 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 12,00; para o item 17 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME  ,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 2,50; para o item 18 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,70; para o item 19 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,85.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.  Foram  habilitadas  as
empresas:  ANTUNES  COMERCIAL  LTDA,  C.
RIFFEL  COMERCIAL  –  ME  e  GABRIEL
BRUGALLI  –  ME.  Foi  concedido  prazo  para
recurso, sendo que a empresa GABRIEL BRUGALLI
- ME manifestou interesse em relação ao item 5, pela
não  apresentação  do  ISO  9001,  que  consta  na
descrição do item no portal da transparência, onde se
encontra o edital. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para  análise  dos  documentos  e  procedimentos
adotados por mim pregoeiro e equipe de apoio para
posterior homologação.

Danilo Fachini
Pregoeiro

Maribel Bortolotto
 Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
048/2017

Aos  quatro  dias  do  mês  de  maio  de  dois  mil  e
dezessete, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
346/2017,  com a  finalidade de receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a prestação
de  serviços  médicos  especializados  (consultas  e
exames)  conforme  descrito  no  item  01  do  Edital,
processando-se  essa  licitação  nos  termos  da  Lei
Federal  n.º  10.520,  de  17/07/2002,  e  do  Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93 e
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Participaram  do  certame  as  empresas:  LR
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,neste ato representada
pela  Sra.  Lilian  Rech  Pasin  Jacobi,  RG  Nº
1067645554  ;  FABIO  Z.  BASSOTTO
NEUROLOGIA CLÍNICA LTDA -  EPP,  neste  ato
representada pelo Sr. Fábio Zanatta Bassotto , RG nº
6082013051  ;  HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO
PEDRO,  neste  ato  representada  pela  Sra.  Cibele
Thier , RG nº 5043912517 ; CLÍNICA DO SISTEMA
DIGESTÓRIO  DR.  PEREIRA  LTDA,  neste  ato

representada pela Sra. Zulmira Marasca Giongo , RG
nº  1014342123  ;  CLÍNICA  DE  DIAGNÓSTICO
POR  IMAGEM  SÃO  LUCAS  LTDA,  filial  de
Garibaldi/RS,neste ato representada pela Sra. Daiana
Tironi,  RG  nº  1065625731;  e  sem  ter  seus
representantes credenciados, com envelope fechado,
Márcia Helena Ranzi e Luciano José da Silva, RG Nº
5060627501.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram credenciadas. 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  conforme  planilha
anexa.  Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas  empresas  previsto  na  Lei  Complementar
123/2006, foram declarados vencedores os seguintes
licitantes: para o item 01 - CLÍNICA DO SISTEMA
DIGESTÓRIO DR. PEREIRA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 890,00 ; para o item 02 -
CLÍNICA  DO  SISTEMA  DIGESTÓRIO  DR.
PEREIRA LTDA , com o preço final (ou negociado)
de  R$  490,00;  para  o  item  03  -CLÍNICA  DE
DIAGNÓSTICO  POR  IMAGEM  SÃO  LUCAS
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
200,00; para o item 04 – MAXILASER MEDICINA
E OFTALMOLOGIA LTDA (Luciano José da Silva),
com o preço final (ou negociado) de R$ 88,00; para o
item 05  -  FABIO  Z.  BASSOTTO  NEUROLOGIA
CLÍNICA  LTDA  -  EPP,com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  175,00;  para  o  item  06  -  LR
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  100,00;  O  relatório  de  lances
ofertados  para  cada  item  encontra-se  em  anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e  lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente  a  habilitação.  Foram  habilitadas  as
empresas:  CLÍNICA DO SISTEMA DIGESTÓRIO
DR.  PEREIRA  LTDA,  CLÍNICA  DE
DIAGNÓSTICO  POR  IMAGEM  SÃO  LUCAS
LTDA,  FABIO  Z.  BASSOTTO  NEUROLOGIA
CLÍNICA LTDA – EPP e LR SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA.  A  empresa MAXILASER  MEDICINA  E
OFTALMOLOGIA LTDA (Luciano  José  da  Silva)
apresentou as provas de regularidade fiscal constante
nos itens 07.01.04 “b, c e d” (Prova de regularidade
expedida  pela  Fazenda  Estadual,  Municipal  e
regularidade  junto  ao  FGTS)  em desacordo com o
edital.  Para tanto, possibilitamos a substituição dos
documentos,  conforme  o  art.  48,  da  Lei  8.666  de
1993.  Abre-se  prazo  legal  para  apresentação  acima
referida conforme previsto no 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.

Sinara Kirch
Pregoeira

Vanessa Reinstein Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
049/2017

Aos  quatro  dias  do  mês  de  maio  de  dois  mil  e
dezessete, às catorze horas, reuniram-se o Pregoeiro e
a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº

346/2017,  com a  finalidade de receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a contratação
de  empresa  para  prestação  de  serviço  social
conforme descrito no item 01 do Edital, processando-
se  essa  licitação  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º
10.520,  de 17/07/2002,  e  do Decreto  Municipal  nº
2.008,  de  20  de  fevereiro  de  2006,  com aplicação
subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93 e  Lei
Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006.
Participou  do  certame  a  empresa:  MABOR
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, neste ato
representada  pelo  Sra.  Marilva  Zanella  Bortolotto,
RG  nº  5039596654.  Conferidos  os  documentos
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, o Pregoeiro decidiu pela
abertura  do  momento  de  lances  conforme  planilha
anexa.  Encerrada  a  fase  de  lances,  foi  declarado
vencedor  o  seguinte  licitante:   para  o  item  01 -
MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA,
com o preço  final  (ou  negociado)  de  R$ 55,00.  O
relatório de lances ofertados para cada item encontra-
se em anexo, sendo rubricado por todos. Após a fase
das  propostas  e  lances  foi  aberto  o  envelope  de
número 02, referente a habilitação. Foi habilitada a
empresa:  MABOR  ASSESSORIA  E
CONSULTORIA  LTDA.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  MABOR  ASSESSORIA  E
CONSULTORIA 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 pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitante. Encaminha-se
à  Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para  análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Gerson Rauber
Pregoeiro

Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
050/2017

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete,
às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de
Apoio, designados pela Portaria nº  346/2017, com a
finalidade  de  receber  propostas  e  documentos  de
habilitação,  objetivando  a  Contratação  de  empresa
especializada para prestar serviços de dedetização de
insetos,  desratização  e  limpeza  de  caixas  d'água
conforme descrito no item 01 do Edital, processando-
se  essa  licitação  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º
10.520,  de 17/07/2002,  e  do Decreto  Municipal  nº
2.008,  de  20  de  fevereiro  de  2006,  com aplicação
subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93 e  Lei
Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006.
Participaram  do  certame  as  empresas:  MASTER
KILL  CONTROLE  DE  VETORES  E  PRAGAS
URBANAS LTDA - ME, neste ato representada pelo
Sr. Ederson Rafael de Azevedo, RG nº 4064777982;
MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA, neste
ato representada pelo Sr. Marcos André Reichert, RG
nº 1084404316; IMUNIZADORA RENK LTDA ME,
neste ato representada pelo Sr. Julio Cesar Moraes,
RG  nº  8011646232.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram credenciadas. Foram recebidos os envelopes
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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  conforme  planilha
anexa. Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas  empresas  previsto  na  Lei  Complementar
123/2006,  foi  declarado  vencedor  o  seguinte
licitante:  MARCOS  ANDRÉ  REICHERT  &  CIA
LTDA, para o item 01, 02 e 03 do edital, totalizando
o  menor  preço  global,   com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  499,00.  O  relatório  de  lances
ofertados  para  cada  item  encontra-se  em  anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e  lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente  a  habilitação.   A  empresa MARCOS
ANDRÉ  REICHERT  &  CIA LTDA apresentou  a
prova  de  regularidade  fiscal  constante  no  item
07.01.04 “b”  (Prova de regularidade  expedida pela
Fazenda Estadual) em desacordo com o edital. Abre-
se  prazo  legal  para  apresentação  acima  referida
conforme previsto no edital.

Sinara Kirch
Pregoeira

Maribel Bortolotto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
052/2017

Aos  nove  dias  do  mês  de  maio  de  dois  mil  e
dezessete, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
346/2017,  com a  finalidade de receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
Contratação de empresa para  prestação de serviços
de garçons, churrasqueiros e cozinheiros para o 28º
FESTIQUEIJO   conforme  descrito  no  item 01  do
Edital,  processando-se  essa  licitação nos termos da
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93 e
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Participou  do  certame  a  empresa:  O  &  F
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Hecton  Luiz  Ribeiro  de
Oliveira,  RG  nº  8064989141.  Conferidos  os
documentos  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,  o Pregoeiro
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
e  após  oportunizado o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado  vencedor  o
seguinte  licitante:  para  o  item  01  -  O  &  F
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA ,  com  o  preço
final (ou negociado) de R$ 16,42; para o item 02 - O
& F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 16,42 ; para o item 03 - O
& F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  16,42.  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:

O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Adjudica-
se  à  empresa  vencedora:  O  &  F  COMÉRCIO  E
SERVIÇOS LTDA, os  objetos  constantes  nos  itens
01,02  e  03  do  edital.  Foi  concedido  prazo  para
recurso,  não  havendo manifestação  de  interposição
do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitante.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para  análise  dos  documentos  e  procedimentos
adotados por mim pregoeiro e equipe de apoio para
posterior homologação.

Gerson Josemar Rauber
Pregoeiro

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
53/2017

Aos  nove  dias  do  mês  de  maio  de  dois  mil  e
dezessete, às quatorze horas, reuniram-se o Pregoeiro
e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
346/2017,  com a finalidade  de  receber  propostas  e
documentos de habilitação,  objetivando a aquisição
de equipamentos, aparelhos e utensílios para saúde,
conforme descrito no item 01 do Edital, processando-
se  essa  licitação  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º
10.520,  de  17/07/2002,  e  do  Decreto  Municipal  nº
2.008,  de  20  de  fevereiro  de  2006,  com aplicação
subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  Lei
Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006.
Participaram do certame as empresas: DELTA SHOP
–  DISTRIBUIDORA  DE  PRODUTOS
HOSPITALARES  LTDA  -  ME,  sem  que  seu
representante  estivesse  presente;  HOSPITALAR
SILVANO LTDA - ME, neste ato representada pelo
Sr.  Mauricio  Silvano,  RG  nº  2065781441;
COMERCIAL  ARTUS  EIRELI  –  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Paulo  Ricardo  Artus,  RG nº
7080708857;  GUILHERME  XAVIER  PIVA -  ME,
neste  ato  representada  pelo  Sr.  Elvori  da  Silva
Chaves Junior,  RG nº 2092127337; ADOVANDRO
LUIZ FRAPORTI - EPP, neste ato representada pelo
Sr.  Adrovandro  Luiz  Fraporti,  RG nº  3055021012;
MAXI  –  DISTRIBUIDORA  DE  PRODUTOS
HOSPITALARES  LTDA  -  ME,  neste  ato
representada pelo Sr.  Ismael  Filippi  Agazzi,  RG nº
6097106139;  SCHOOL  SHOP  MÓVEIS  E
EQUIPAMENTOS  LTDA,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Paulo  Sérgio  da  Silva  Dalpozzo,  RG  nº
5050681039; MARATTI COMERCIAL LTDA, neste
ato  representada  pelo  Sr.  Marcelo  Marin,  RG  nº
2057994093;  LOGITEX  BRASIL  COMERCIAL
EIRELI - ME, neste ato representada pelo Sr. Mario
Cesar  Matos  Pinheiro,  RG  nº  8027331878;
ELETRÔNICA LUNELLI  LTDA -  ME,  neste  ato
representada pelo Sr. Eduardo Henrique Perera, RG
nº  1082015486;  MEDPEJ  -  EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Daniel  Costa  Lara,  RG  nº  1051722641;  LINHA
MÉDICA  EQUIPAMENTOS  PARA  MEDICINA
LTDA - EPP, neste ato representada pelo Sr. Daniel
Costa  Lara,  RG  nº  1051722641.  As  empresas
MEDPEJ  -  EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA e
LINHA  MÉDICA  EQUIPAMENTOS  PARA
MEDICINA  LTDA  –  EPP  possuem  o  mesmo
representante,  entretanto  partcipará  em  itens
distintos.  Conferidos  os  documentos  apresentados
para  tanto,  as  empresas  participantes  restaram
credenciadas. 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, o Pregoeiro decidiu pela
abertura  do  momento  de  lances  conforme  planilha
anexa.  Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas  empresas  previsto  na  Lei  Complementar
123/2006, foram declarados vencedores os seguintes
licitantes:  para  o  item  01  -  LOGITEX  BRASIL
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  1.660,00;  para  o  item 02  –  não
houve cotação válida; para o item 03 - GUILHERME
XAVIER  PIVA  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  395,00;  para  o  item  04  -
ADOVANDRO  LUIZ  FRAPORTI  -  EPP,  com  o
preço final  (ou negociado)  de R$ 1.500,00;  para  o
item 05 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP,
com o preço final (ou negociado) de R$ 500,00; para
o item 06 - MARATTI COMERCIAL LTDA, com o
preço final  (ou negociado)  de R$ 2.245,00;  para  o
item 07 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 490,00; para o item
08  -  GUILHERME  XAVIER  PIVA -  ME,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 199,00; para o item
09 - MARATTI COMERCIAL LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 1.400,00; para o item 10 -
GUILHERME XAVIER PIVA - ME,  com o  preço
final (ou negociado) de R$ 349,00; para o item 11 -
ADOVANDRO  LUIZ  FRAPORTI  -  EPP,  com  o
preço final  (ou negociado)  de R$ 1.200,00;  para  o
item  12  -  MAXI  –  DISTRIBUIDORA  DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 830,00; para o item
13 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 720,00; para o item
14 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 260,00; para o item
15 - MARATTI COMERCIAL LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 2.580,00; para o item 16 -
MARATTI COMERCIAL LTDA, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  2.440,00;  para  o  item 17  -
ADOVANDRO  LUIZ  FRAPORTI  -  EPP,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 400,00; para o item
18  –  não  houve  cotação  válida;  para  o  item 19  -
ADOVANDRO  LUIZ  FRAPORTI  -  EPP,  com  o
preço final  (ou negociado)  de R$ 1.470,00;  para  o
item 20 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 465,00; para o item
21 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 61,00; para o item
22 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 85,00; para o item
23  -  GUILHERME  XAVIER  PIVA -  ME,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 52,80; para o item
24  -  LINHA  MÉDICA  EQUIPAMENTOS  PARA
MEDICINA LTDA -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1.000,00;  para  o  item  25  -
ADOVANDRO  LUIZ  FRAPORTI  -  EPP,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 299,00; para o item
26  -  LOGITEX  BRASIL COMERCIAL EIRELI  -
ME,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
1.445,00;  para  o  item  27  -  MAXI  –
DISTRIBUIDORA  DE  PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  962,00;  para  o  item  28  -
ADOVANDRO  LUIZ  FRAPORTI  -  EPP,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 145,00; para o item
29 - HOSPITALAR SILVANO LTDA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 244,00; para o item
30 – não houve cotação;  para  o item 31 - LINHA
MÉDICA  EQUIPAMENTOS  PARA  MEDICINA
LTDA - EPP, com o preço final (ou negociado) de R$
950,00;  para  o  item  32  -  ADOVANDRO  LUIZ
FRAPORTI - EPP, com o preço final (ou negociado)
de  R$  600,00;  para  o  item  33  -  HOSPITALAR
SILVANO  LTDA  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 599,00; para o item 34 - MEDPEJ -
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 16.000,00; para o item 35
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–  não  houve  cotação  válida;  para  o  item  36  -
LOGITEX  BRASIL COMERCIAL EIRELI  -  ME,
com o preço  final  (ou negociado)  de  R$ 2.290,00;
para o item 37 - LOGITEX BRASIL COMERCIAL
EIRELI - ME, com o preço final (ou negociado) de
R$ 529,25;  para  o item 38 - ADOVANDRO LUIZ
FRAPORTI - EPP, com o preço final (ou negociado)
de R$ 280,00;  para  o item 39 – não hove cotação
válida. 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.
Foram  habilitadas  as  empresas:  HOSPITALAR
SILVANO  LTDA  –  ME,  GUILHERME  XAVIER
PIVA –  ME,  ADOVANDRO  LUIZ  FRAPORTI  –
EPP,  MAXI –  DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES  LTDA  –  ME,  MARATTI
COMERCIAL  LTDA,  LOGITEX  BRASIL
COMERCIAL  EIRELI  –  ME,  MEDPEJ  -
EQUIPAMENTOS  MÉDICOS  LTDA,  LINHA
MÉDICA  EQUIPAMENTOS  PARA  MEDICINA
LTDA –  EPP.  Foi  concedido  prazo  para  recurso,
havendo  manifestação  de  interposição  do  mesmo
pela  empresa  MAXI  -  DISTRIBUIDORA  DE
PRODUTOS  HOSPITALARES  LTDA  –  ME
referente ao item 01 do objeto quanto à descrição .
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à  Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para  análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Danilo Fachini
Pregoeiro

Arieli Cristiana Paiz
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
054/2017

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezessete,
às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio, designados pela Portaria nº  346/2017, com a
finalidade  de  receber  propostas  e  documentos  de
habilitação,  objetivando a  aquisição de  material  de
expediente conforme descrito no item 01 do Edital,
processando-se  essa  licitação  nos  termos  da  Lei
Federal  n.º  10.520,  de  17/07/2002,  e  do  Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93 e
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Participou  do  certame  a  empresa:  TB
SUPRIMENTOS  PARA  INFORMÁTICA LTDA -
ME,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Edilar
Bortoncello,  RG  nº  6026462439.  Conferidos  os
documentos  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,  o  Pregoeiro
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
e  após  oportunizado o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado  vencedor  o
seguinte  licitante:  para  o  item  01  -  TB
SUPRIMENTOS  PARA  INFORMÁTICA LTDA -
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,25;
para  o  item  06  -  TB  SUPRIMENTOS  PARA
INFORMÁTICA LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  8,50;  para  o  item  07  -  TB

SUPRIMENTOS  PARA INFORMÁTICA LTDA  -
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 13,00;
para  o  item  12  -  TB  SUPRIMENTOS  PARA
INFORMÁTICA LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  16,40.  Para  o  item  08  -  TB
SUPRIMENTOS  PARA INFORMÁTICA LTDA  -
ME,  restou  desclassificado  por  apresentar  valor
maior que o edital. Não houve cotação para os itens
02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 13. 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:  TB
SUPRIMENTOS  PARA INFORMÁTICA LTDA –
ME.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:   TB
SUPRIMENTOS  PARA INFORMÁTICA LTDA  -
ME, o objeto constante nos itens 01, 06, 07, 12 do
edital.  Foi  concedido  prazo  para  recurso,  não
havendo  manifestação  de  interposição  do  mesmo.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à  Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para  análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Itacir Rasador
Pregoeiro

 
Cristina Gedoz

Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
055/2017

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezessete,
às  quatorze   horas,  reuniram-se  a  Pregoeira e  a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
346/2017,  com a finalidade  de  receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE MICRO E
MACRODRENAGENS DO MUNICÍPIO, conforme
descrito  no  item 01 do Edital,  processando-se  essa
licitação  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º  10.520,  de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20
de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. Participaram do certame as
empresas: RB  DOSSIN  COMÉRCIO  DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, neste
ato  representada  pelo  Sr.  Reni  Dossin,  RG  nº
9008985781;  RESEMINI  COMÉRCIO  DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, neste
ato representada pela Sra. Luciane Serejo Resemini,
RG  nº   2066756665.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram credenciadas. 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  conforme  planilha
anexa.  Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas  empresas  previsto  na  Lei  Complementar
123/2006,  foram declarados vencedores os seguintes
licitantes: para o item 01 - RESEMINI COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 28,70; para o
item 02 - RESEMINI COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  105,00;  para  o  item  03  -
RESEMINI  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  119,30;  para  o  item  04  -
RESEMINI  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE
CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 6,40; para o item 05 - RESEMINI
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de R$
5,70; para o item 06 - RESEMINI COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com
o preço final (ou negociado) de R$ 18,40; para o item
07 - RESEMINI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 4,10; para o item 08 - RESEMINI
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de R$
3,40; para o item 09 - RESEMINI COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com
o preço final (ou negociado) de R$ 4,69; para o item
10 - RESEMINI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,79; para o item 11 - RESEMINI
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de R$
4,39; para o item 12 - RESEMINI COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com
o preço final (ou negociado) de R$ 1,39; para o item
13 - RESEMINI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1,94; para o item 14 - RESEMINI
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de R$
1,09; para o item 15 - RESEMINI COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com
o preço final (ou negociado) de R$ 18,00; para o item
16 - RESEMINI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 19,50; para o item 17 - RESEMINI
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de R$
0,49; para o item 18 - RESEMINI COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com
o preço final (ou negociado) de R$ 0,44; para o item
19 - RESEMINI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 0,44; para o item 20 - RESEMINI
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de R$
0,49; para o item 21 - RESEMINI COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com
o preço final (ou negociado) de R$ 1,99; para o item
22  –  O  licitante  RB  DOSSIN  COMÉRCIO  DE
MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  LTDA  –  ME
solicitou  desistência  do  item;  para  o  item  23  -
RESEMINI  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE
CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 8,59; para o item 24 - RESEMINI
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de R$
3,79; para o item 25 - RESEMINI COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, com
o preço final (ou negociado) de R$ 0,42. 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:
RESEMINI  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE
CONSTRUÇÃO  LTDA  -  ME  .  Adjudica-se  à
empresa  vencedora:  RESEMINI  COMÉRCIO  DE
MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  LTDA -  ME,  o
objeto constante nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23,  24  e  25  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
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adotados por mim pregoeira e equipe de apoio para
posterior homologação.

Sinara Kirch
Pregoeira

Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
58/2017

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete,
às dez horas, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio, designados pela Portaria nº  346/2017, com a
finalidade  de  receber  propostas  e  documentos  de
habilitação, objetivando a  contratação de serviço de
produtora  artística  para  a  realização  de  shows
durante o 28º festiqueijo  conforme descrito no item
01  do  Edital,  processando-se  essa  licitação  nos
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal  nº 2.008,  de 20 de fevereiro de
2006,  com aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº
8.666/93 e  Lei  Complementar  123,  de  14  de
dezembro de 2006. Participou do certame a empresa:
Luis  Rogerio  Rodrigues  –  EPP,  neste  ato
representada pelo Sr. Luiz Rogerio Rodrigues, RG nº
1070445761.  Conferidos  os  documentos
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 a proposta de empresa participante, no valor de
R$ 134.734,00, ficou acima do estabelecido no item
01.03  do  Edital,  restou  a  mesma  desclassificada.
Assim,  o  presente  certame  restou  frustrado.  Foi
concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação  de  interposição  do  mesmo.  O
representante da empresa alegou que o valor orçado
está  muito  abaixo  do  valor  real  de  mercado  para
prestação  dos  serviços,  pois  além  dos  shows,  há
também a montagem da estrutura e organização do
camarim. Nada mais havendo a constar, foi encerrada
a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à  Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para  análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro e equipe de apoio.

Danilo Fachini
Pregoeiro

Andréia Parolin Corezola
Equipe de Apoio

ATAS DE SESSÃO – CONCORRÊNCIA

ATA DE SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº
003/2017

Ata de licitação modalidade Concorrência  número
três do ano de dois mil e dezessete, realizada às nove
horas do dia cinco de maio  de dois mil e dezessete,
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à
Rua Assis Brasil, número onze, em Carlos Barbosa,
que tem como objeto a contratação  de  empresa
especializada na prestação de serviços de publicidade
e  propaganda  institucional  e  prestação  de  serviços
técnicos de projetos de divulgação de atos. Presentes
os membros da Comissão Julgadora de Licitações:
Ana  Paula  Hoenig,  Marilda  Damiani  Baccon  e
Cláudia  Missiaggia  Monegat.  Participaram as
empresas: ALVO  GLOBAL  PUBLICIDADE  E
PROPAGANDA  LTDA  –  ME,  CNPJ
07.001.536/0001-70  neste  ato  representada  pelo Sr.
Aliandro  João  Consoli,  RG  1067689198;  JSMAX
PUBLICIDADE  E  PROPAGANDA  LTDA,  CNPJ
07.895.771/0001-33, neste ato representada por Luiz

Ricardo  Felix  Jaques,  RG  1062492382;  AGR
COMUNICAÇÃO  LTDA,  CNPJ  05.990.217/0001-
00,  neste  ato  representada  por  Rodolfo  Trindade
Pereira Da Costa, RG 3057914958; TATUM IDEIAS
360  LTDA,  CNPJ  07.991.692/0001-26,  sem
representante neste ato. Inicialmente foram recebidos
os envelopes. Os  participantes  entregaram  os
envelopes  1“a”,  1”b”,  1”c”  e  02  “Proposta
Financeira”. Os envelopes n° 1 “b”  e 1”c” foram
abertos.  Os documentos constantes dos envelopes 1
“b” e 1 “c” foram rubricados pelos presentes e serão
encaminhados para a Comissão técnica para análise e
julgamento. Os demais envelopes foram rubricados e
mantidos lacrados. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pelos licitantes e comissão de licitações.
 

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Jar  Temp  Indústria  de
Climatizadores Ltda
OBJETO: O objeto deste é a contratação de empresa
para locação, instalação e desinstalação de 4 (quatro)
climatizadores  evaporativos  para  o  28º  Festiqueijo
2017. O climatizador deve ser composto por placas
evaporativas que utilizam a evaporação da água para
o resfriamento do ar, com sistema de abastecimento
da  água  automático  e  bomba  para  a  circulação  da
água. As venezianas devem direcionar o ar resfriado
para o local desejado. Cada climatizador evaporativo
deve  ter  capacidade  de  climatização  para  área  de
aproximadamente 500m², com quadro de comando de
velocidade  com  controle  remoto  e  vazão  de
aproximadamente  45.000/m³.  Os  climatizadores
devem ser  instalados no Salão Paroquial  de  Carlos
Barbosa e estarem funcionando até o dia 27 de junho
de 2017, permanecer em funcionamento no local até
o dia 30 de julho de 2017, e desinstalados no dia 31
de  julho de 2017 ao  dia  02 de agosto  de  2017.  O
Festiqueijo  acontece nos dias 30/06,  01,02,  07,  08,
09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de julho de
2017,  dias  em  que  os  equipamentos  estarão  em
funcionamento.  Durante  o  período  de  locação  dos
equipamentos  a  Contratada  deverá  realizar  as
manutenções que se fizerem necessárias,  visando o
perfeito  funcionamento  dos  mesmos  nas  datas
contratadas, sem ônus ao Contratante.
VIGÊNCIA: A partir  de  sua  assinatura  até  30  de
agosto de 2017.
VALOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais)

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

JAR TEMP INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES
LTDA

Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Serra  Monitoramento  24  Horas
Ltda Me
OBJETO:  O  objeto  do  presente  contrato  é  a

contratação de empresa para prestação de serviço de
limpeza  das  dependências  do  Salão  Paroquial  de
Carlos  Barbosa,  local  da  realização  do  28º
Festiqueijo,  com  fornecimento de  materiais,
produtos, mão-de-obra e equipamentos necessários.
O  serviço  de  limpeza  deverá  ser  feito  nas
dependências  do  Salão  Paroquial  da  Igreja  Nossa
Senhora  Mãe  de  Deus,  antes,  durante  e  após  a
realização  do  FESTIQUEIJO  2017,  que  será
realizado  de  30  de  junho  a  30  de  julho  de  2017,
sempre nas sextas-feiras das 18 às 22 horas, sábados
das 10 às 22 horas, nos domingos, das 10 às 18 horas,
e na quarta-feira,  dia  05 de julho de 2017,  das  13
horas às 19 horas.  
A  CONTRATADA  deverá  iniciar  a  limpeza  do
referido pavilhão, duas semanas antes da abertura do
evento, efetuar a limpeza durante o evento e ao final
do mesmo, para a entrega do pavilhão limpo e em
perfeitas  condições.  A  limpeza  geral,  que  deverá
iniciar  com 7 dias  de antecedência  objetiva  limpar
todos  os  vidros,  lavar  a  cozinha,  coifas,
churrasqueiras,  banheiros,  paredes  e  demais  salas
solicitadas  pela  Diretoria.  Os  vidros  devem  estar
limpos  antes  das  empresas  expositoras  iniciarem a
montagem de seus estandes. Para a data da abertura
do evento, deverá o Salão e suas dependências estar
em perfeitas  condições,  bem como os arredores  do
local,  como  calçada  de  acesso,  cenários  e  demais
serviços relacionados a limpeza.
A  Contratada  deverá  entregar  o  salão  e  suas
dependências limpos, em perfeitas condições,  até o
dia  11 de  agosto  de  2017,  sem  possibilidade  de
prorrogação do prazo.
A CONTRATADA deverá dispor de no mínimo 13
(treze) pessoas para a execução dos serviços, as quais
deverão  estar  permanentemente  presentes  no  salão
durante todo o evento, conforme descrito abaixo:

a)  um  homem  –  no  banheiro  masculino,
permanentemente,  para  realização  de  serviços  de
limpeza  necessários,  principalmente  lavagem  dos
banheiros,  controle  e  reposição  de  papel  higiênico,
toalhas  de  papel  para  as  mãos,  sabonete  liquido  e
recolhimento de lixos e papéis.

b)  uma  mulher  –  no  banheiro  feminino,
permanentemente,  para  realização  de  serviços  de
limpeza  necessários,  principalmente  lavagem  dos
banheiros,  controle  e  reposição  de  papel  higiênico,
toalhas de papel  para as mãos,  sabonete liquido  e
recolhimento de lixos.

c)  seis  pessoas,  no  salão  onde  ocorre  a
alimentação  dos  visitantes,  as  quais  terão  como
responsabilidades:
 Fiscalizar e realizar a limpeza no interior do
salão (durante o evento); 
 Recolher  lixos  (tanto  das  lixeiras  como
eventuais  que  possam  cair  no  chão),  evitando
acúmulo no interior do pavilhão; 
 Limpeza  onde  possam  ocorrer  eventuais
acidentes  (pessoas  passando mal,  derramamento  de
líquidos);
 Manter  a  organização  dentro  do  salão  e
sempre  que  ocorrer  algum fato  fora  do  cotidiano,
comunicar  os  integrantes  da  diretoria  do
FESTIQUEIJO 2017;

d)  um homem – para  a  reposição de sacos
plásticos  nos  estandes  e  no  Salão,  bem  como
recolhimento  do  lixo  (identificado),  conforme
necessidade nos estandes e no Salão; Identificar com
etiquetas  a  origem  do  saco  (local  de  onde  foi
recolhido o lixo, ex: camarim, recreação, etc.)

e) quatro pessoas – dependências do salão –
para realizar limpeza nas seguintes dependências:

e.1) uma pessoa na entrada e dependências:
 Sala de atendimento as excursões;
Frente do Salão;
  Sala de distribuição de taças;
 Salas do Administrativo;
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  Sala Imprensa; 
  Bilheteria; 

e.2) uma pessoa:
 Cozinha; 
 Churrasqueiras; 
  Refeitório 

e.3) uma pessoa:
 Sala da Diretoria;
 Sala da Recreação;
 Palco;
 Camarins  (efetuar  a  limpeza  após  cada  show
realizado);
 Escadaria

e.4) uma pessoa na saída e dependências:
  Espaço para fumantes; 
  Chapelaria;
  Sala de atendimento médico; 
  Almoxarifado; 
 Saída do evento;
 Outros locais que se fizerem necessários e forem
solicitados pela diretoria do FESTIQUEIJO 2017.

O  serviço  de  limpeza  do  salão  durante  a
realização  do  evento  deverá  ser  executado  da
seguinte forma:

• Quintas-feiras  (durante  o  dia):  lavar  com
detergente;  passar  a  espátula  (retirar  toda
gordura e resíduos que ficam grudados no
assoalho do salão); passar cera em pasta e
após  lustrar  com  enceradeira  industrial
(grande),  recolher  os  lixos;  limpar  os
banheiros;  pavilhão;  cozinha;
churrasqueiras;  demais  dependências;
calçadas, devendo estar limpo para o início
de cada final de semana do evento.

• Sextas-feiras (após o evento): passar palha
de aço (retirar toda gordura e resíduos que
ficam  grudados  no  assoalho  do  salão)  e
após lustrar; limpar os banheiros; pavilhão;
cozinha;  churrasqueiras;  demais
dependências;  calçadas,  devendo  estar
limpo para o início de cada dia do evento.

• Sábados  (após  o  evento):  lavar  com
detergente, passar pano e após passar cera
liquida  (incolor-brilhosa)  antiderrapante;
limpar  os  banheiros;  pavilhão;  cozinha;
churrasqueiras;  demais  dependências;
calçadas, devendo estar limpo para o início
de cada dia do evento.

• Domingos (após o evento):  recolher  lixos;
varrer;  limpar  os  banheiros;  pavilhão;
cozinha;  churrasqueiras;  demais
dependências; calçadas. 

Em dias  de  realização  do  evento,  os  trabalhos  de
limpeza deverão ser iniciados logo após o término do
evento, normalmente a partir das 23 horas, devendo
limpar  os  banheiros,  pavilhão,  cozinha,
churrasqueiras  e  demais  dependências,  calçadas,
devendo o piso estar limpo e encerado, para o início
de cada dia do evento.
O lixo deverá estar corretamente separado entre seco
e orgânico.
MATERIAL DE LIMPEZA: A CONTRATADA para
executar  a  limpeza  do  Salão  Paroquial,  durante  o
período  de  realização  do  28º  Festiqueijo,  deverá
adquirir  todos  os  materiais  necessários  e  dispor  de
equipamentos  que  se  fizerem  necessários  para  a
execução dos serviços e das tarefas acima descritas,
entre eles:
1. Papel  higiênico  de  boa  qualidade,  com  folha
branca  dupla,   disponibilizando  para  todos  os
banheiros e outras dependências necessárias, (1.500
un c/ 30 m) aproximadamente; 
2. Papel  toalha  para  cozinha,  banheiros  e
churrasqueiras,  de  ótima  qualidade,  na  cor  branca
(150 pc c/1.250 folhas – 23x27) aproximadamente; 
3. Desinfetante  para  banheiros,  (120  un,  500ml)

aproximadamente; 
4. Sachê  sanitário  para   todos  os  banheiros  (no
mínimo 30); 
5. Sacos  de  lixo  (para  banheiros,  buffet,  cozinha,
salão e demais dependências), (1000 unidades de 100
litros, 250 unidades de 60 litros, 250 unidades de 30
litros,  e,  250  unidades  de  15  litros)
aproximadamente, na cor preto; 
6. Cera  vermelha  (pasta),  (4  latas  de  13kg)
aproximadamente; 
7. Cera  liquida  incolor  brilho  –  antiderrapante  (no
mínimo 50 litros);
8. Água sanitária, (20 un, 1litro) aproximadamente; 
9. Sabonete  líquido  para  os  banheiros  (18lt)
aproximadamente; 
10. Saboneteiras  (frascos),  aproximadamente
500ml, em número mínimo de 10 unidades;
11. Saponáceo em pó,  (9 unidades  com 300gr)
aproximadamente; 
12. Rodos (13 unidades); 
13.Vassouras, (13 unidades); 
14. Pás de mão e/ou similares para recolhimento
de lixo (6 unidades);
15. Esfregão  de  aço  (30  unidades)
aproximadamente;
16. Luvas cirurgicas (no mínimo 40 pares); 
17. Panos de limpeza (no mínimo 50 unidades); 
18. Uniforme (no mínimo 13 unidades); 
19. Enceradeiras  grandes-industrial  (no  mínimo
duas);
20. Vassourão “MOPI” (no mínimo 2);
21. Pá para recolher o lixo com cabo (no mínimo
10,  com cabo  de  aproximadamente  80cm),  servirá
para  recolher  o  lixo  durante  o  evento,  sem que  a
profissional precise se abaixar.
22. Álcool para limpeza (no mínimo 50 litros);
23. Outros materiais e equipamentos que se fizerem
necessários;
24. Odorizador  de  ambiente  automático  (no
mínimo 4);
25. Refil  odorizador  de  ambiente  compatível
com o aparelho (no mínimo 8 unidades);
26. Odorizador  manual  aerosol  (no  mínimo  8
unidades).
OBS: Os materiais a serem utilizados deverão ser de  
excelente  qualidade.
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
a)  Para a realização dos serviços, a CONTRATADA
designará,  exclusivamente,  empregados  seus,
devidamente  registrados,  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as
obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidentes e indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o cumprimento
de todas  as  demais  obrigações  atinentes  a  presente
licitação.
a.1)  A CONTRATADA deverá  observar  as  normas
trabalhistas, especialmente quanto ao funcionário não
poder  ultrapassar  a  carga horária  de  8  (oito)  horas
diárias,  mais duas horas extras, tendo uma hora de
intervalo entre os turnos.
b)A CONTRATADA se  obriga  a  exigir  que  seus
empregados,  durante  o  período  que  permanecerem
nas  dependências  da  CONTRATANTE,  trajem
uniformes  adequados  (calças  e  jalecos  3/4),
completos,  iguais  (preferencialmente  na  cor  preto),
em excelentes condições de apresentação (limpos e
devidamente  passados  a  ferro),  usem  calçados
fechados antiderrapantes, cabelos presos,  usem luvas
e toucas descartáveis, portem crachá de identificação
emitido pela CONTRATANTE. Não será permitido o
uso de calça legging.
c)A CONTRATADA, 20 (vinte) dias antes do início
do evento, deverá fornecer à CONTRATANTE uma
lista onde constará o nome completo das pessoas que
trabalharão no evento, afim de que haja tempo para a
confecção dos crachás.

Em caso de substituição de empregado, por qualquer
motivo,  deverá  a  CONTRATADA  informar
imediatamente  à  CONTRATANTE  o  nome  do
substituto.
d)Serão fornecidas refeições (no refeitório),  para os
integrantes da equipe que estiverem atuando. 
e)Fica expressamente proibido a equipe que estiver
atuando se  servir  no  buffet  (mesas  centrais)  e  nos
estandes das empresas expositoras.
f)Também  caberá  à  CONTRATADA  providenciar
alojamento  a  sua  equipe,  ficando  expressamente
proibido para tanto utilizar as dependências do local
onde será realizado o evento.
VIGÊNCIA:  A partir  de  sua assinatura  até  30 de
agosto de 2017
VALOR:  R$ 35.700,00  (trinta  e  cinco  mil  e
setecentos reais).

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

JENECI MOCELLI
Secretária Municipal do Desenvolvimento

 Turístico, Indústria e Comércio

SERRA MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA
ME

Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tramontina Teec S/A
OBJETO:  O presente  contrato  tem seu  respectivo
objeto  a contratação  de  empresa  para  execução  de
obras de melhoria na “Rua Coberta”, diretamente ou
mediante contratação de terceiro, sito a Rua Prefeito
José Chies, conforme memorial descritivo e projetos
em anexo ao contrato.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a contar da Ordem
de Serviço
VALOR:  R$  699.883,91  (seiscentos  e  noventa  e
nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e
um centavos)

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

MARCOS SCHNEIDER
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 

RODRIGO STRADIOTTI
 Secretaria Municipal de Projetos Públicos

TRAMONTINA TEEC S/A
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Encopav Engenharia Ltda
OBJETO:  Constitui  objeto  deste  a  contratação  de
empresa para realização da obra de execução da rede
de  drenagem  pluvial  e  pavimentação  asfáltica  em
CBUQ  na  Avenida  Presidente  Kennedy,  no  bairro
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Centro/Aurora, no Município de Carlos Barbosa/RS,
com  fornecimento  de  mão  de  obra,  materiais  e
equipamentos  necessários,  numa  extensão  de  344
metros  os  seguintes  serviços.  A execução  de  cada
Objeto  deverá  ser  realizada conforme  Projeto,
Orçamento, cronograma físico-financeiro e Memorial
descritivo, constantes em anexo a este contrato.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a partir da emissão
da Ordem de serviço
VALOR:  R$  553.632,62 (quinhentos e cinquenta e
três mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e
dois centavos)

Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Centermedi  Comércio  De
Produtos Hospitalares Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de medicamentos conforme preço e
item abaixo descrito:
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B, B1 – 5MG,
B2 – 2MG, B6
– 2MG, B5 –
3MG, PP –

20MG)

DRÁGE
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LEXO

B
20.0
00

0,042
0

840,00

VALOR TOTAL    R$ 840,00

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias  contados a partir  do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

EDIVAR SZYMANSKI
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA
Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa 

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Brasilsul  Ambiental  Consultoria,
Projetos e Gestão - Ltda
OBJETO:   É  objeto  do  presente  contrato  a
contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços
técnicos  profissionais  para  elaboração  de  projetos,
objetivando o encaminhamento de Licença Prévia e
Licença de Instalação de trecho a ser  pavimentado,
localizado na estrada de Santa Luiza, no Município
de  Carlos  Barbosa/RS,  a  contar  do  asfalto  já
existente  até  o  Salão  de  São  Luiz,  por
aproximadamente 2 KM, conforme especificações do
objeto constantes em anexo ao contrato.
Os  projetos  deverão  ser  elaborados  conforme  a
seguinte legislação:  Lei Nº 6.938, De 31 De Agosto
De 1981;  Decreto  Nº  97.632,  De  10 De Abril  De
1989;  Lei  Nº 11.284,  De 02 De Março De 2006; 
Decreto  Federal  Nº  6.063,  De  20  De  Março  De
2007;  Decreto Nº 6.660,  De 21 De Novembro De
2008;  Lei Nº 12.651, De 25 De Maio De 2012;  Lei
Nº 12.727, De 17 De Outubro De 2012;  Resolução
Conama Nº 10, De 1º De Outubro 1993; Resolução
Conama  Nº  33,  De  07  De  Dezembro  De  1994;
Resolução Conama Nº 278, De 24 De Maio De 2001;
Resolução  Conama  Nº  303,  De  20  De  Março  De
2002; Resolução Conama Nº 369, De 28 De Março
De  2006;  Resolução  Conama  Nº  388,  De  23  De
Fevereiro De 2007;  Instrução Normativa Mma Nº 6,
De 15 De Dezembro De 2006;  Lei Nº 9.519, De 21
De Janeiro 1992;   decreto Nº 36.636, De 03 De Maio
De  1996;  Decreto  N°  38.355  De 01  De Abril  De
1998;  Decreto Estadual 52.109, De 01 De Dezembro
De 2014;  Instrução Normativa Depfap Sema 01, De
31 De Julho De 2006;  Instrução Normativa Sema N º
02,  De  04  De  Dezembro  De  2013;  Decreto  N.º
51.797,  De 8 De Setembro De 2014;  e  Resolução
Consema N 288/2014.
As  ART's  (Anotação  de  Responsabilidade  Técnica)
emitidas  pelo  Contratado  na  elaboração  do  projeto
deverão ser devidamente quitadas pelo Contratado.
As  despesas  referentes  a  cópias  de  matrículas  de
imóveis,  autorização  dos  proprietários  das  terras  e
taxas  de  licenciamentos  ambientais  serão  de
responsabilidade da Contratante. 
O  detentor  do  Contrato  deverá  encaminhar  e
acompanhar  a  aprovação  dos  projetos  de  sua
responsabilidade junto aos órgãos competentes.
Compreende  o  objeto  a  elaboração  de  projetos,
adotando a técnica vigente, compreendendo todas as
etapas que o compõem.
VIGÊNCIA: A  partir  de  09  de  maio  até  08  de
novembro de 2017.
VALOR: R$ 7.926,82 (sete mil, novecentos e vinte e
seis reais e oitenta e dois centavos).

Carlos Barbosa, 09 de maio de 2017.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

BRASILSUL AMBIENTAL CONSULTORIA,
PROJETOS E GESTÃO - LTDA

Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

CONTRATADA:  Mabor  Assessoria  e  Consultoria
Ltda
OBJETO:  O presente  contrato  tem seu  respectivo
objeto  a  contratação  de  empresa  para  prestação  de
serviço  social,  por  até  40  horas  mensais,  com  o
objetivo de realizar atendimento a adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas, bem como
realizar laudos para atendimento de ordens judiciais.
A  Contratada  realizará  atendimento  individual,
grupal  e/ou  psicossocial  no  CREAS  (Centro  de
Referência  de  Assistência  Social)  e  visitas
domiciliares,  sendo  que  o  deslocamento  será  por
conta da Contratante. O deslocamento será a partir da
Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e
Habitação,  localizada  na  Rua  Ampélio  Carlotto,  nº
74, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS. O horário de
atendimento será definido pela Administração, dentro
do horário de expediente da Secretaria responsável:
de segunda a sexta-feira, das 08 horas às 12 horas e
das 13 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos.
A  Contratante  deverá  disponibilizar  profissional
graduado em assistência social ou psicologia.
OBSERVAÇÕES:
1 - Para a realização dos serviços, a CONTRATADA,
designará,  exclusivamente  empregados  seus,
devidamente  registrados,  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as
obrigações  trabalhistas  e  fiscais  e  previdenciárias,
inclusive  as  decorrentes  de  acidente,  indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o cumprimento
de todos as demais obrigações atinentes ao presente
certame.
VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  partir  de  sua
assinatura, ou seja, de 10 de maio até 09 de maio de
2018.
VALOR: Até R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
mensais

Carlos Barbosa, 10 de maio de 2017.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI

Secretária Municipal da Assistência Social e
Habitação

MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Jair Antônio Bianchini
OBJETO:  O  objeto  da  presente  licitação  é  a
contratação de serviços para realização de transporte
escolar  para  suprir  necessidade imediata,  urgente  e
temporária,  a  contar  de  11  de  maio  de  2017,
conforme roteiros constantes na tabela abaixo:

ITEM  01:  ROTA  –  SANTO  ANTÔNIO  DE
CASTRO A CARLOS BARBOSA

Linha  7.M1:  Santo  Antônio  de  Castro  a  Carlos
Barbosa – manhã
Linha  8.T1:  Santo  Antônio  de  Castro  a  Carlos
Barbosa - tarde
Linha  7.N1:  Santo  Antônio  de  Castro  a  Carlos
Barbosa – noite
Capacidade mínima do veículo: 28 passageiros
Km total: 155,20 km Placa  do
veículo: IIS 7470
VIGÊNCIA: 90  (noventa)  dias,  a  contar  de 11  de
maio de 2017 a 08 de agosto de 2017
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VALOR:  Até  R$  1.276,55  (um  mil,  duzentos  e
setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) por
dia

Carlos Barbosa, 10 de maio de 2017.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação 

JAIR ANTÔNIO BIANCHINI
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  A  Batista  Monitoramento
Segurança e Vigilância Ltda
OBJETO:  O objeto do presente é a contratação de
empresa para prestação de serviços de bombeiro civil
para o 28º Festiqueijo, que acontece no período de 30
de  junho   a  30  de  julho  de  2017,  para  atuar  nas
atividades  pertinentes  à  função,  no  recinto  de
realização do evento. Deverá permanecer no local do
evento um profissional nos seguintes dias e horários:
- sextas-feiras,  dias  30/06,  07,  14,  21 e  28/07:  das
18hs às 24hs;
- sábados, dias 01, 08, 15, 22 e 29/07: das 10hs às
24hs;
- domingos, dias 02, 09, 16, 23 e 30/07: das 10hs às
18hs.
VIGÊNCIA: A partir  de  sua  assinatura  até  30  de
julho de 2017
VALOR: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)

Carlos Barbosa, 10 de maio de 2017.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

A BATISTA MONITORAMENTO SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA

Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

ADITAMENTOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 01/2017

CONTRATANTE:  Câmara  Municipal  de
Vereadores de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Enerbras  Instalações  Elétricas
Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  mais  30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 04 de maio até 02 de
junho de 2017, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

DENIR JANDIR GEDOZ
Presidente da Câmara de Vereadores 

de Carlos Barbosa

ENERBRAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico OAB – RS/ 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 07/2017

CONTRATANTE:  Câmara  Municipal  de
Vereadores de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Industrial Madeireira Cohsul – Me
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  do
Preço,  ficando  acordada  a  adição  de  R$  3.578,33
(três mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e
três  centavos),  sendo  R$  2.914,00  (dois  mil,
novecentos e quatorze reais) referentes a material e
R$  664,33  (seiscentos  e  sessenta  e  quatro  reais  e
trinta e três centavos) referentes a mão de obra, na
forma  da  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante  do  presente  instrumento.  As  demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

DENIR JANDIR GESOZ
Presidente da Câmara de Vereadores

INDUSTRIAL MADEIREIRA COHSUL LTDA–
ME

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 058/2013

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Banrisul Cartões S.A.
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 10 de maio de 2017 até 09
de maio de 2018, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04

Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

BANRISUL CARTÕES S.A.
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 085/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Laboratório Alac Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 05 de maio de 2017 até 04
de maio de 2018, na forma da justificativa em anexo
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função  da  prorrogação  do  prazo,  será  reajustado  o
valor  pago,  pela  variação  do  IGP-M  do  período
compreendido,  que  corresponde  a  3,37%.  O  novo
valor  a  ser  pago  será  de  R$  1.301,40  (um  mil,
trezentos e um reais e quarenta centavos) mensais. As
demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 04

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2017.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio

Ambiente

LABORATÓRIO ALAC LTDA
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 068/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
OBJETO:  Fica  prorrogado  a  vigência  do  contrato
por mais 30 (trinta) dias, ou seja, de 20 de maio de
2017 a 19 de junho de 2017, na forma da justificativa
anexa,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  As  demais  cláusulas  do  contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

RODRIGO STRADIOTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico OAB – RS/ 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 265/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Comércio  de  Combustíveis
Arcoverde Ltda
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, devido ao aumento do
preço  para  Diesel,  conforme  Política  da  Petrobrás,
assim consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATE-
RIAL

U
N
D

VALOR UNIT.
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2

OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
PARA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 2,90

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 07

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARCOVERDE
LTDA

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 202/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Posto  do  Guerra  Comércio  de
Combustíveis Ltda
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, devido ao aumento do
preço  para  Diesel  e  para  Diesel-S10,  conforme
Política da Petrobrás, assim consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATE-
RIAL

U
N
D

VALOR UNIT.

2

OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
PARA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 2,90

3

OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
E  AMBULANCIA,
COMBUSTIVEL  DO  TIPO
S10,  PARA  A  SEDE  DO
MUNICÍPIO 

LT R$ 3,00

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 08

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 200/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Posto de Combustíveis Fioi D'noni
Ltda
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, devido ao aumento do
preço  para  Diesel,  conforme  Política  da  Petrobrás,
assim consolidando os valores: 

ITE ESPECIFICAÇÃO DO MATE- U VALOR UNIT.

M RIAL N
D

2

OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
PARA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 2,90

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 08

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FIOI D'NONI LTDA
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 201/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Auto Posto São Sebastião Ltda
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, devido ao aumento do
preço  para  Diesel,  conforme  Política  da  Petrobrás,
assim consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATE-
RIAL

U
N
D

VALOR UNIT.

2

OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
PARA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 2,90

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 08

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 203/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Posto  do  Guerra  Comércio  de
Combustíveis Ltda
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, devido ao aumento do
preço  para  Diesel  e  para  Diesel-S10,  conforme
Política da Petrobrás, assim consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATE-
RIAL

U
N
D

VALOR UNIT.

2

OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
PARA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 2,90

3 OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
E  AMBULANCIA,

LT R$ 3,00

COMBUSTIVEL  DO  TIPO
S10,  PARA  A  SEDE  DO
MUNICÍPIO 

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 08

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 204/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Comércio de Combustíveis Carlos
Barbosa - Epp
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, devido ao aumento do
preço  para  Diesel  e  para  Diesel-S10,  conforme
Política da Petrobrás, assim consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATE-
RIAL

U
N
D

VALOR UNIT.

2

OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
PARA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 2,90

3

OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
E  AMBULANCIA,
COMBUSTIVEL  DO  TIPO
S10,  PARA  A  SEDE  DO
MUNICÍPIO 

LT R$ 3,00

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 08

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARLOS
BARBOSA - EPP

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 205/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Abastecedora Ponte Seca Ltda
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, devido ao aumento do
preço  para  Diesel  e  para  Diesel-S10,  conforme
Política da Petrobrás, assim consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATE-
RIAL

U
N
D

VALOR UNIT.
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2

OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
PARA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 2,90

3

OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
E  AMBULANCIA,
COMBUSTIVEL  DO  TIPO
S10,  PARA  A  SEDE  DO
MUNICÍPIO 

LT R$ 3,00

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 08

 Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

ABASTECEDORA PONTE SECA LTDA
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 206/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Abastecedora  de  Combustíveis
Bragagnolo Ltda
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, devido ao aumento do
preço  para  Diesel  e  para  Diesel-S10,  conforme
Política da Petrobrás, assim consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATE-
RIAL

U
N
D

VALOR UNIT.

2

OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
PARA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 2,90

3

OLEO  DIESEL
P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES
E  AMBULANCIA,
COMBUSTIVEL  DO  TIPO
S10,  PARA  A  SEDE  DO
MUNICÍPIO 

LT R$ 3,00

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 09

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO LTDA

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 150/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Fundação Universidade de Caxias
do Sul
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do

contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  03  (três)
meses, ou seja, a partir de 26 de maio de 2017 até 25
de  agosto  de  2017,  na  forma  da  justificativa  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 011

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL

Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 227/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  ATP  Empreendimentos
Imobiliários Ltda
OBJETO:  Fica alterada a  Cláusula  Segunda – Do
Preço,  ficando acordada  a  adição  de  R$ 43.240,09
(quarenta e três mil, duzentos e quarenta reais e nove
centavos),  sendo  R$  32.393,94  (trinta  e  dois  mil,
trezentos  e  noventa e três  reais e noventa  e  quatro
centavos) referentes a material e R$ 10.846,15 (dez
mil,  oitocentos  e  quarenta  e  seis  reais  e  quinze
centavos)  referentes  a  mão  de  obra,  fica  acordada
também a supressão de R$ 40.228,33 (quarenta mil,
duzentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos),
sendo R$ 29.910,22 (vinte e nove mil, novecentos e
dez  reais  e  vinte  e  dois  centavos)  referentes  a
material e R$ 10.318,11 (dez mil, trezentos e dezoito
reais  e  onze  centavos)  referentes  a  mão  de  obra.
Totalizando assim uma adição de R$ 3.011,76 (três
mil e onze reais e setenta e seis centavos), sendo R$
2.483,72 (dois mil quatrocentos e oitenta e três reais
e setenta e dois centavos) referentes a material e R$
528,04  (quinhentos  e  vinte  e  oito  reais  e  quatro
centavos)  referentes  a  mão  de  obra.  Conforme
justificativa  anexa,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 011

 Carlos Barbosa, 10 de maio de 2017.

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude

ATP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA

Contratado

 GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

PORTARIAS

PORTARIA Nº 504/2017.

Nomeia  como  integrantes  da  Mesa  Municipal  de
Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde
(SUS) de Carlos Barbosa,
Representando  os  Trabalhadores  do  SUS,  os
seguintes servidores públicos municipais, da área da
saúde:

Titulares:
- Agostinho Monteblanco Filho;
- Carlos Alberto Tironi;
- Gilmara Bueno Maciel;
- Patricia Brandelli;
- Rosangela Angélica de Oliveira;
- Cristine Martinelli.
Suplentes:

 Carmem Lizia Abi Piccoli;
 Elsiomar Bittencourt Flores;
 Fernanda Flores da Cunha Marques;
 Amelio Campeol;
 Marco Valério Girondi;
 Sonia Teresa Bittencourt Giacobbo.

Representando  a  Administração  Pública  Municipal,
os seguintes gestores públicos municipais: 

Titulares:
Elda Bruttomesso;
Fabiana Zarpelon Eltz;
Janete Belleboni Taufer;
Milena Segalin;
Rocheli Morellato Rizzardo;
Vera Rejane Prestes dos Santos Martins.

Suplentes:
 Claudia Missiagia Monegat,
 Jaqueline Trubian Sachetto;
 Jeneci Mocellin;
 José Carlos Custódio;
 Pricila Lúcia Bagatini;
 Sheila Danieli.

Ficam revogadas as Portarias n.° 955/2015, 578/2016
e 623/2016.

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 506/2017

Determina a abertura de Sindicância Administrativa
Investigatória  e  designa  Comissão  Permanente  de
Sindicância  e/ou  Processo  Administrativo,  nos
termos da Portaria nº 282, de 04 de abril  de 2016,
com a  finalidade  de  apurar  os  fatos  apontados  no
Processo  Administrativo  nº  2530,  datado  de  26  de
abril  de  2017,  em  virtude  do  desaparecimento  da
quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), do interior da
bolsa da servidora Daniela Barbosa da Costa, entre
os  dias  17  e  18  de  abril  de  2017,  bem como  da
importância  de  R$  300,00  (trezentos  reais),  da
carteira do servidor Fábio Chies, também ocorrido no
mês de abril. 

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 507/2017

Processo Administrativo nº 2.451/2017
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Assunto:  Instauração de Sindicância Administrativa
Disciplinar, para investigar conduta do servidor Vilso
José  Canal,  investido  no  cargo  de  Operador  de
Máquinas,  matrícula  nº  200,  lotado  na  Secretaria
Municipal  da  Agricultura  e  Meio  Ambiente,  e
designação de Comissão Permanente de Sindicância
e/ou Processo Administrativo, nos termos da Portaria
282,  de  04  de  abril  de  2016,  com a  finalidade  de
apurar  responsabilidades  apontadas  no  Processo
Administrativo  nº  2.451,  datado  de  20  de  abril  de
2017.

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 512/2017

Prorroga, por 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
do dia 06 de maio  de 2017, o prazo para conclusão
dos trabalhos  do  Processo  Administrativo Especial,
instaurado  pela  Portaria  nº  419,  de  05  de  abril de
2016,  em função  de  inúmeros  trâmites  processuais
inerentes  às  diferentes  espécies  de  processos
administrativos e o acúmulo de serviço dos membros
da  Comissão  Permanente  de  Sindicância  e/ou
Processo Administrativo.

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.
            
EVANDRO ZIBETTI,

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 513/2017

Prorroga, por 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
do dia 06 de maio  de 2017, o prazo para conclusão
dos trabalhos  do  Processo  Administrativo Especial,
instaurado  pela  Portaria  nº  418,  de  05  de  abril de
2016,  em função  de  inúmeros  trâmites  processuais
inerentes  às  diferentes  espécies  de  processos
administrativos e o acúmulo de serviço dos membros
da  Comissão  Permanente  de  Sindicância  e/ou
Processo Administrativo.

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 514/2017

Prorroga, por 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
do dia 06 de maio de 2017, o prazo para conclusão
dos  trabalhos  da  Sindicância  Investigatória,
instaurada  pela  Portaria  nº  417,  de  05  de  abril  de
2017,  em função  de  inúmeros  trâmites  processuais
inerentes  às  diferentes  espécies  de  processos
administrativos e o acúmulo de serviço dos membros
da  Comissão  Permanente  de  Sindicância  e/ou
Processo Administrativo.

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.
              

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 482/2017

REMANEJA,  a  partir  desta  data,  o  servidor
ALTEMIR POSSAMAI, matrícula  n.º  338,  auxiliar
geral,  da  Secretaria  Municipal  da  Agricultura  e  do
Meio  Ambiente  para  a  Secretaria  Municipal  de
Segurança e Trânsito.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 483/2017

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora REGINA
BEATRIZ  GEDOZ,  matrícula  nº  133,  telefonista,
tendo sido investida em cargo de provimento efetivo,
sem interrupção, em 22 de abril de 1987, em virtude
de ter completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade, sendo o período aquisitivo de 22 de abril
de 2012 a 22 de abril de 2017, nos termos do art. 91
da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990,
tendo optado a servidora  pela transformação de 03
(três) meses em prêmio assiduidade indenizados (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de MAIO de 2017,  conforme o
processo administrativo nº 2.455/2017.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 484/2017 

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições
legais,  e  de  conformidade  com o que  estabelece  o
artigo  3º  da  Emenda  Constitucional  nº  47/2005,
CONCEDE  APOSENTADORIA POR  TEMPO  DE
CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de  02/05/2017,  à
servidora  REGINA  BEATRIZ  GEDOZ,  CPF
558.686.650-15, matrícula 133, identidade funcional
2303,  cargo  de  Telefonista,  padrão  G1.4,  classe  F,
regime jurídico estatutário, 36 horas semanais,  com
proventos mensais integrais no valor de R$ 4.254,90
composto  das  seguintes  vantagens:  Vencimento
básico (G1.4, classe F) - Lei Municipal nº 685/1990;
50% adicional por tempo de serviço - Lei Municipal
nº  682/1990  a  ser  custeada  por  INST.  PREV.
MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA. 

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

 PORTARIA Nº 485/2017

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 14 de março
de  2017,  a  conclusão  do  estágio  probatório,
declarando  estável  no  serviço  público,  a  servidora
ANA PAULA HOENIG, matrícula nº 1.550, investida
no cargo efetivo de Agente Administrativo em 18 de
setembro de 2013, tendo sido avaliada no período de
setembro  de  2013  a  março  de  2017,  conforme  o
disposto  na  Lei  Municipal  nº  2.001  de  21  de
setembro  de  2006  e  Decreto  nº  2.078,  de  21  de
setembro  de  2006,  nos  termos do art.  41,  §  4º,  da
Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 486/2017

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 11 de março
de  2017,  a  conclusão  do  estágio  probatório,
declarando  estável  no  serviço  público,  o  servidor
ANDRÉ  LUIS  SCHNEIDER  KOCH,  matrícula  nº
1.600,  investido  no  cargo  efetivo  de  Operador  de
Máquinas  em  11  de  março  de  2014,  tendo  sido
avaliado no período de março de 2014 a março de
2017, conforme o disposto na Lei Municipal nº 2.001

de 21 de setembro de 2006 e Decreto nº 2.078, de 21
de setembro de 2006, nos termos do art. 41, § 4º, da
Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 487/2017

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
FABRÍCIA ROBERTA TAUFER MOURA, matrícula
nº  743,  agente  administrativo,  tendo sido  investida
em cargo de provimento efetivo, sem interrupção, em
10  de  dezembro  de  2001,  em  virtude  de  ter
completado  o  período  aquisitivo  para  o  prêmio
assiduidade,  sendo  o  período  aquisitivo  de  10  de
dezembro de 2011 a 10 de dezembro de 2016,  nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho  de  1990,  tendo  optado  a  servidora  pela
transformação  de  03  (três)  meses  em  prêmio
assiduidade indenizados (01 parcela),  cuja  quitação
será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de
MAIO de 2017, conforme o processo administrativo
nº 1.989/2017.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 488/2017

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor FÁBIO
CHIES,  matrícula  nº  727,  agente  administrativo,
tendo sido investido em cargo de provimento efetivo,
sem  interrupção,  em  20  de  agosto  de  2001,  em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, sendo o período aquisitivo de 20
de agosto de 2011 a 20 de agosto de 2016, nos termos
do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990, tendo optado o servidor pela transformação de
03 (três)  meses em prêmio assiduidade indenizados
(01 parcela), cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento do mês de  MAIO de 2017,  conforme o
processo administrativo nº 1.987/2017.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 489/2017

CONCEDE prêmio  assiduidade  à  servidora
VIVIANE  NEIS,  matrícula  nº  1.330,  agente
administrativo,  tendo  sido  investida  em  cargo  de
provimento  efetivo,  sem  interrupção,  em  01  de
dezembro de 2011,  em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo de 01 de dezembro de 2011 a 01
de dezembro de 2016, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho  de  1990,  tendo
optado a  servidora  pela  transformação de 03 (três)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizados  (02
parcelas),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento dos meses de MAIO e JUNHO de 2017,
conforme o processo administrativo nº 1.999/2017.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 490/2017

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora NEUSA
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MARIA  ESTEVES  CANAL,  matrícula  nº  130,
Professor de Séries Iniciais,  tendo sido investida em
cargo de provimento efetivo, sem interrupção, em 11
de março de 1987,  em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo de 11 de março de 2012 a 11 de
março  de  2017,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho  de  1990,  tendo
optado a  servidora  pela  transformação de 03 (três)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizados  (02
parcelas),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento dos meses de MAIO e JUNHO de 2017,
conforme o processo administrativo nº 2.211/2017.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 491/2017

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
ANDREIA SCARATTI,  matrícula  nº  1.042,  agente
administrativo,  tendo  sido  investida  em  cargo  de
provimento  efetivo,  sem  interrupção,  em  05  de
outubro  de  2011,  em virtude  de  ter  completado  o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo de 05 de outubro de 2011 a 05
de  outubro  de  2016,  nos  termos  do art.  91  da  Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho  de  1990,  tendo
optado a  servidora  pela  transformação de 03 (três)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizados  (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de MAIO de 2017,  conforme o
processo administrativo nº 2.231/2017.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 492/2017

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora SINARA
KIRCH,  matrícula  nº  1.333,  agente  administrativo,
tendo sido investida em cargo de provimento efetivo,
sem interrupção,  em 01 de  dezembro de  2011,  em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, sendo o período aquisitivo de 01
de dezembro de 2011 a 01 de dezembro de 2016, nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho  de  1990,  tendo  optado  a  servidora  pela
transformação  de  03  (três)  meses  em  prêmio
assiduidade indenizados (02 parcelas), cuja quitação
será efetuada na folha de pagamento dos meses de
MAIO  e  JUNHO  de  2017,  conforme  o  processo
administrativo nº 2.441/2017.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 493/2017

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor SÉRGIO
LUIZ MENEZES, matrícula nº 525, operário,  tendo
sido investido em cargo de provimento efetivo, sem
interrupção, em 01 de abril de 1997,  em virtude de
ter  completado o  período aquisitivo para  o  prêmio
assiduidade, sendo o período aquisitivo de 01 de abril
de 2012 a 01 de abril de 2017, nos termos do art. 91
da Lei  Municipal  nº 682, de 05 de junho de 1990,
tendo  optado  o  servidor  pela  transformação  de  03
(três) meses em prêmio assiduidade indenizados (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de MAIO de 2017,  conforme o
processo administrativo nº 2.195/2017.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

 PORTARIA Nº 494/2017

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  por  03  (três)  dias
consecutivos,  à  servidora  BEATRIZ  MARTIN
BIANCO,  matrícula  nº  189,  Professor  de  Séries
Iniciais,  licença  por  motivo  de  falecimento  de  sua
mãe,  conforme artigo 111,  inciso III,  alínea “b” da
Lei Municipal n.º 682, de 1990. Período da licença:
de 02 a 04 de maio de 2017.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 495/2017

CONCEDE  prêmio  assiduidade  ao  servidor
VALÉRIO  SIMONAGGIO,  matrícula  nº  1.259,
agente administrativo, tendo sido investido em cargo
de  provimento  efetivo,  sem interrupção,  em 01  de
abril de 2011, em virtude de ter completado o período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  sendo  o
período aquisitivo de 01 de abril  de  2011 a  01 de
abril de 2016, nos termos do art. 91 da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990, cuja quitação será
efetuada na folha de pagamento do mês de MAIO de
2017,  por  não  ter  sido  solicitado  pelo  servidor  no
prazo de 01 (um) ano da data do direito adquirido.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 496/2017

RETIFICA a Portaria nº 027/2017, de 02 de janeiro
de  2017,  que  concede  férias  regulamentares  a
servidores,  sendo o período aquisitivo da servidora
ANA HELENA OLIVEIRA CAPELLI, matrícula nº
857,  técnico  em  enfermagem,  de  05/05/2015  a
04/05/2016 e o período de férias do servidor JORGE
BENEDITO MAZZOCHI, matrícula nº 722, médico
pediatra, de 18/01 a 01/02/2017, e não como constou.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 497/2017

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
FABIANA ZARPELON  ELTZ,  matrícula  nº  881,
agente administrativo, tendo sido investido em cargo
de  provimento  efetivo,  sem interrupção,  em 06  de
abril  de  2006,  em  virtude  de  ter  completado  o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo de 06 de abril de 2011 a 06 de
abril de 2016, nos termos do art. 91 da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990, cuja quitação será
efetuada na folha de pagamento do mês de MAIO de
2017,  por  não ter  sido solicitado pela  servidora  no
prazo de 01 (um) ano da data do direito adquirido.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 498/2017

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor JUNIOR
MAURICIO MOCELIN,  matrícula  nº  458,  técnico
agrícola,  tendo  sido  investido  em  cargo  de
provimento efetivo, sem interrupção, em 01 de abril
de  1996,  em virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  sendo  o
período aquisitivo de 01 de abril  de  2011 a 01 de
abril de 2016, nos termos do art. 91 da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990, cuja quitação será
efetuada na folha de pagamento do mês de MAIO de
2017,  por  não  ter  sido  solicitado  pelo  servidor  no
prazo de 01 (um) ano da data do direito adquirido.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 499/2017

CONCEDE, com efeito  retroativo a 30 de abril  de
2017, por 180 dias consecutivos, licença maternidade
à  servidora  CINTIA  BULIGON  DALLA  COSTA
AGLIATTI, matrícula n.º 1.110, Monitor de Creche,
nos termos do art. 208, da Lei Municipal nº 682, de
1990. Período da licença maternidade: 30 de abril a
26 de outubro de 2017. 

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 500/2017

CONCEDE prêmio assiduidade a servidora, MARTA
ROSSI TAUFER, matrícula nº 248, nomeada em 24
de junho de 1991,  em virtude de ter  completado o
período aquisitivo, de 24 de junho de 2011 a 24 de
junho  de  2016,  para  o  prêmio  assiduidade,  nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho de 1990, tendo optado a servidora por 03 (três)
meses de licença, no período de 02 de maio a 01 de
agosto de 2017, conforme o processo administrativo
nº 6.139/2016.
 

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 501/2017

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  indenização pelo
exercício  em escola  de  difícil  acesso,  à  servidora
LINIR  ANDERS,  monitor  de  creche,  matrícula
1.901, no valor de R$ 933,11  (novecentos e trinta e
três  reais  e  onze  centavos)  proporcional  à  jornada
diária de trabalho que cumprir na Escola Municipal
de  Educação Infantil  São  Sebastião  de  Castro,  nos
termos da Lei 3.062, de 27 de maio de 2014.

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 502/2017

CONCEDE prêmio  assiduidade  à  servidora  VERA
LUCIA COUSSEAU, matrícula nº 496,  monitor de
creche, tendo sido investido em cargo de provimento
efetivo, sem interrupção, em 01 de julho de 1996, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio  assiduidade,  sendo  o  período  aquisitivo
inicial de 01 de julho de 2011 a 01 de julho de 2016,
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protelado,  com fundamento  no  art.  92-A,  inciso  II,
por  motivo  de  214 (duzentos  e  quatorze)  dias  de
licença saúde, passando o mesmo para 01 de julho de
2011 a 31 de janeiro de 2017, nos termos do art. 91
da Lei  Municipal  nº 682, de 05 de junho de 1990,
tendo optado a servidora pela  transformação de 03
(três)  meses em prêmio assiduidade indenizado (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de MAIO de 2017,  conforme o
processo administrativo nº 2.578/2017.

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 503/2017

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora JANETE
BELLEBONI  TAUFER,  matrícula  nº  277,  agente
administrativo,  tendo  sido  investida  em  cargo  de
provimento efetivo, sem interrupção, em 09 de março
de  1992,  em virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  sendo  o
período aquisitivo de 09 de março de 2012 a 09 de
março  de  2017,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho  de  1990,  tendo
optado a  servidora  pela  transformação de 03 (três)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizados  (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de MAIO de 2017,  conforme o
processo administrativo nº 2.619/2017.

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

 PORTARIA Nº 505/2017

ALTERA,  com efeito  retroativo  a  02  de  maio  de
2017,  o  percentual  de  adicional  de  insalubridade
pago ao servidor ELOIR LUIZ WERNER, matrícula
nº  385,  operador  de máquinas,  para  grau médio de
20% (vinte por cento) sobre o padrão 08, classe A, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 508/2017
                                 
CESSA, a partir desta data, o pagamento de adicional
de  insalubridade  ao  servidor  JOCELMO  DOS
SANTOS  SOARES,  matrícula  n.º  281,  motorista,
tendo  em  vista  que  o  mesmo  deixou  de  executar
atividades  insalubres,  conforme  prevê  o  artigo  6º,
inciso II, da Lei Municipal nº 2.782 de 01 de junho
de 2012. 

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 509/2017

REMANEJA,  a  partir  desta  data,  o  servidor
JOCELMO DOS SANTOS SOARES,  matrícula  nº
281,  da  Secretaria  Municipal  da  Agricultura  e  do
Meio  Ambiente  para  a  Secretaria  Municipal  de
Segurança e Trânsito.

DESIGNA,  a  partir  desta  data,  JOCELMO  DOS
SANTOS SOARES, matrícula nº 281, para exercer as

atribuições  da função gratificada de SUPERVISOR
DE  TRÂNSITO  E  SINALIZAÇÃO,  lotado  na
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, carga
horária  semanal  de  44  horas,  com  remuneração
correspondente  ao  FG04,  do  quadro  de  cargos  e
salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990.

Carlos Barbosa, 04 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 510/2017

CONCEDE ao servidor DIEGO ZARPELON, agente
administrativo, matrícula nº 1.582, promoção para a
Classe  B  do  Plano  de  Carreira  dos  Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
inicial de 03 de fevereiro de 2014 a 03 de fevereiro
de  2017,  tendo  sido  protelado  por  motivo  de  26
(vinte  e  seis)  atrasos  e/ou  saídas  antecipadas,
passando o período para 03 de fevereiro de 2014 a 03
de abril de 2017, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso I, atendidos aos
requisitos previstos no art. 16 e art. 17, inciso IV da
Lei  Municipal  nº  685,  de  1990,  com vigência  da
promoção a partir do mês de MAIO DE 2017.

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 511/2017

CONCEDE  ao  servidor  CLARENCIO  TENEDINI,
técnico agrícola, matrícula nº 360, promoção para a
Classe  F  do  Plano  de  Carreira  dos  Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
de 08 de abril  de 2012 a 08 de abril  de 2017,  por
haver completado o tempo de exercício exigido no
art. 15, inciso V, atendidos aos requisitos previstos no
art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
vigência da promoção a partir do mês de MAIO DE
2017.

Carlos Barbosa, 05 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração
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