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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 16 de maio de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI N.° 3.401, DE 16 DE MAIO DE 2017.
Institui o Dia Municipal da Síndrome de Down.
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:

PODER EXECUTIVO

Art. 1º Fica instituído no Município de Carlos
Barbosa no dia 21 (vinte e um) de março de cada ano,
o Dia Municipal da Síndrome de Down.

LEIS

Parágrafo único. O Dia Municipal da Síndrome de
Down passará a constar no calendário oficial do
Município.

LEI N.° 3.400, DE 16 DE MAIO DE 2017.
Altera a redação do art. 1° da Lei n.° 1.577, de
16 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o
pagamento de precatórios.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° altera a redação do art. 1° da Lei n.° 1.577, de
16 de dezembro de 2002, o qual vigorará com a
seguinte redação:
“Art. 1º Para efeito do que dispõem
os § § 3º e 4º do art. 100 da
Constituição Federal e o art. 78 dos
Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias, serão considerados de
pequeno valor os débitos ou
obrigações judiciais contra a Fazenda
Municipal, que tenham valor igual ou
inferior a 10 (dez) salários-mínimos
nacionais.

Art. 2º Nesta data poderão participar das atividades a
Câmara Municipal de Vereadores, Secretarias do
Município, estabelecimentos de ensino e entidades
ligadas que atendam ou trabalham com pessoas com
Síndrome de Down e seus familiares.
Art. 3º Dentre outras atividades o Dia Municipal da
Síndrome de Down terá por objetivo a realização de:
I – Promoção de ações de esclarecimento dos
assuntos concernentes à Síndrome, com o objetivo de
apresentar e divulgar uma maior e melhor
compreensão do assunto, buscando aumentar a
consciência dos benefícios trazidos pela integração
das pessoas com deficiência em todos os aspectos de
sua vida.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no
que couber.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 16 de maio de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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LEI N.° 3.402, DE 16 DE MAIO DE 2017.
Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, Médico
Psiquiatra.
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
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, Médico Psiquiatra,
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.
Parágrafo único. Nas situações em que não existirem
profissionais interessados no referido contrato de
acordo com a carga horária prevista neste artigo, fica
o município autorizado a contratar outros
profissionais com carga horária inferior até o limite
previsto.
Art. 2º A referida contratação tem como objetivo
atender a demanda de serviço.
Art. 3º O prazo de contratação se inicia a partir da
assinatura do contrato administrativo pelo período de
01 (um) ano, podendo ser prorrogado por iguais
períodos, devendo ser obrigatoriamente encerrado o
contrato quando houver candidato aprovado em
banca válida de concurso público apto a assumir a
vaga.
Parágrafo único. Ocorrendo rescisão do contrato
antes de expirar o prazo estabelecido no caput deste
artigo, para completá-lo, poderão ser contratados
outros profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se, no que
couber, 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 685, de 26 de junho de 1990.
Parágrafo único. Dos requisitos para provimento do
cargo de Médico Psiquiatra de que trata a Lei
Municipal n.º 685/90, fica excluída a letra “e”, a qual
dispõe sobre habilitação para condução de veículos,
categoria “B”, da Carteira Nacional de Habilitação.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, Médico Ginecologista
e Obstetra, com carga horária de 20 (vinte) horas
semanais.
Parágrafo único. Nas situações em que não existirem
profissionais interessados no referido contrato de
acordo com a carga horária prevista neste artigo, fica
o município autorizado a contratar outros
profissionais com carga horária inferior até o limite
previsto.
Art. 2º A referida contratação tem como objetivo
suprir a exoneração de servidora efetiva.
Art. 3º O prazo de contratação inicia a partir da
assinatura do contrato administrativo pelo período de
01 (um) ano, podendo ser prorrogado por iguais
períodos, devendo ser obrigatoriamente encerrado o
contrato quando houver candidato aprovado em
banca válida de concurso público apto a assumir a
vaga.

LEI N.° 3.403, DE 16 DE MAIO DE 2017.
Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, Médico
Ginecologista e Obstetra.

DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado o prazo de validade do
Processo Seletivo Simplificado e Seleção Pública,
Edital de Abertura nº 025, de 06 de abril de 2015,
para a categoria funcional de OPERADOR DE
MÁQUINAS, OPERÁRIO, PROFESSOR DE
MÚSICA E SERVENTE, Edital de Homologação nº
030, de 07 de maio de 2015.
Não serão prorrogados os cargos de MONITOR DE
CRECHE E PROFESSOR DE ARTES COM
ÊNFASE EM ARTES PLÁSTICAS E/OU ARTES
VISUAIS, pois a lista de homologados foi esgotada
através da contratação ou desistência dos candidatos.
Também não serão prorrogados os cargos de
MOTORISTA e PROFESSOR DE CIÊNCIAS, em
função da existência de banca de aprovados em
concurso público válido para os referidos cargos.
Art. 2º O novo prazo de validade é de 07 de maio de
2017 a 06 de maio de 2019, atendendo o disposto no
item 11.5 do Edital de Abertura nº 025, de 06 de abril
de 2015.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
CARLOS BARBOSA, 05 DE MAIO DE 2017.

Parágrafo único. Ocorrendo rescisão do contrato
antes de expirar o prazo estabelecido no caput deste
artigo, para completá-lo, poderão ser contratados
outros profissionais.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se, no que
couber, 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 685, de 26 de junho de 1990.

PREGÃO PRESENCIAL

Parágrafo único. Dos requisitos para provimento do
cargo de Médico Ginecologista e Obstetra de que
trata a Lei Municipal n.º 685/90, fica excluída a letra
“e”, a qual dispõe sobre habilitação para condução de
veículos, categoria “B”, da Carteira Nacional de
Habilitação.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 16 de maio de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 16 de maio de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 69, incisos
VI, VII,

DECRETOS
DECRETO Nº 3.130, DE 05 DE MAIO DE 2017.
Prorroga prazo de validade de processo
seletivo simplificado e seleção pública.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARLOS
BARBOSA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
065/2017
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 24 de maio de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Contratação de empresa para ministrar
oficina de canto
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 65 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
066/2017
TIPO: Menor Preço
DATA: 25 de maio de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO:
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 66 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.

ATAS
ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL
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ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
62/2017
Aos dezesseis 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 serviços de vigilância e segurança 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: Star Service
Vigilância Ltda, neste ato representada pelo Sr.
Lizandro Tedesco, RG nº 6071359911; Fortek
Serviços de Vigilância e Segurança Ltda, neste ato
representada pelo Sr. Sandro Bageston Lorenzon,
RG nº 3080380466; 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, foi declarado vencedor o seguinte
licitante: para o item 01 - Fortek Serviços de
Vigilância e Segurança Ltda, com o preço final (ou
negociado) de R$ 66.402,00; 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 verificado que a licitante
Fortek Serviços de Vigilância e Segurança Ltda não
apresentou o documento do item 07.01.06 “a”
autenticado, conforme item 7.03 do edital restando,
portanto, inabilitada para o certame. Foi retomada a
fase de lances quando o licitante da Star Service
Vigilância Ltda chegou ao valor final de R$
68.000,00. Verificado os documentos de habilitação
da licitante Star Service Vigilância Ltda, restando
habilitada. Adjudica-se à empresa vencedora: Star
Service Vigilância 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 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
Arieli Cristiana Paiz
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
56/2017
Aos onze 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 serviço técnico profissional de bilheteria e

controle de acesso 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: IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, neste ato
representada pela Sra. Diane Karina Assman, RG Nº
1090442755.
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 IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 39.900,00. 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:
IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS LTDA.
Adjudica-se à empresa
vencedora:
IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA o objeto
constante no item 01do 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.
Danilo Fachini
Pregoeiro
Diego Zarpelon
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
57/2017
Aos onze 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 Locação
de cabine sanitária, plataforma elevatória e portal
detector de metais 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 as
empresas: AR – DESENTUPIDORA LTDA - ME,
neste ato representada pelo Sr. Alex Sangalli, RG nº
5065624412.
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 objeto
01 - AR –
DESENTUPIDORA LTDA - ME, com o preço final
(ou negociado) de R$ 3.200,00; para o objeto 02 e
03 não houve cotação. 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: AR
– DESENTUPIDORA LTDA - ME . Adjudica-se à
empresa vencedora: AR – DESENTUPIDORA
LTDA – ME, o objeto constante no objeto 01 do
edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada 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
Maribel Bortolotto
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
059/2017
Aos doze 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 serviço de montagem e
desmontagem de estruturas para o festiqueijo
conforme descrito no item 01 do Edital, processandose essa licitação nos termos da Lei Federal n.º
10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº
2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Participou do certame a empresa: Dirceu Kaminski ME, neste ato representada pelo Sr. Jonatan Lazzari
da Silva, RG nº 8097284346. 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 lance,
foi declarado vencedor o seguinte licitante: para o
item 01 - Dirceu Kaminski - ME, com o preço final
(ou negociado) de R$ 25.484,44. 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:
Dirceu Kaminski – ME. Adjudica-se à empresa
vencedora:
Dirceu Kaminski - ME, 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
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e

4

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

procedimentos adotados por mim pregoeiro e equipe
de apoio para posterior homologação.
Itacir Rasador
Pregoeiro
Andréia Parolin Corezola
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
060/2017
Aos doze 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 contratação
de empresa para prestação de serviço de locação de
estruturas 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: TENDA PLUS EIRELI, neste ato
representada pelo Sr. Paulo Ricardo Godoy, RG nº
2011822307; DINAMICA LTDA EPP, neste ato
representada pelo Sr. Everton Lara Schaumloeffel,
RG nº 6053918212. 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, foi declarado vencedor o seguinte
licitante: para o item 01 - TENDA PLUS EIRELI,
com o preço final (ou negociado) de R$ 27.500,00. O
relatório de lances ofertados para cada item encontrase 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
TENDA PLUS EIREL foi inabilitada por apresentar
Certidão de Registro do Responsável Técnico com
validade vencida conforme item 07.01.05 letra a. A
pregoeira retomou a fase de lances em que a empresa
DINAMICA LTDA EPP foi declarada vencedora com
com o preço final (ou negociado) de R$ 28.000,00.
Foi habilitada a empresa: DINAMICA LTDA EPP
Adjudica-se à empresa vencedora: DINAMICA
LTDA EPP, o objeto constante no item 01 do edital.
Foi concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe
de apoio e licitantes. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e procedimentos adotados por mim pregoeira e
equipe de apoio para posterior homologação.
Sinara Kirch
Pregoeira
Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
61/2017
Aos quinze 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 aquisição
de brita 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: BRITAMIL
MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA, neste ato
representada pela Sra. Aline Zerves Furlanetto Salvi,
RG nº 1065647214; EXPOPEDRAS, EXTRAÇÃO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA,
neste ato representada pelo Sr. Gustavo Dalcin, RG
nº 1092055446. 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, foi declarado
vencedor o seguinte licitante: para o item 01 BRITAMIL MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 19,90. O
relatório de lances ofertados para cada item encontrase 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: BRITAMIL MINERAÇÃO E BRITAGEM
LTDA. Adjudica-se à empresa vencedora:
BRITAMIL MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA, o
objeto constante no item 01 do edital. 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
Diego Zarpelon
Equipe de Apoio

CONTRATOS
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
EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio e Serviços Ltda Me
OBJETO: O objeto do presente contrato é a
contratação de empresa para prestação dos serviços
de garçons, churrasqueiros e cozinheiras, para o
período de realização do 28º Festiqueijo, que
ocorrerá de 30 de junho a 30 de julho de 2017,
conforme abaixo especificado:
IT
E
M

ESPECIFICAÇÃO DO
SERVIÇO

UN QUANTID
I
ADE
DA
Até
DE

VALOR
UNITÁRIO
(R$/HORA)

HO
RA

1.900

16,42

DE HO
DE RA

1.270

16,42

HO
RA

3.130

16,42

1

EXECUÇÃO DE
SERVIÇO DE GARÇONS

2

EXECUÇÃO
SERVIÇO
CHURRASQUEIROS

3

EXECUÇÃO DE
SERVIÇO DE
COZINHEIROS

Horários de trabalho por equipes, sendo que a
quantidade de profissionais para cada horário será
definida posteriormente e informada pela Secretaria
(exceto para os dias já definidos conforme abaixo).
Período de realização do 28º Festiqueijo, de 30 de
junho a 30 de julho de 2017, no Salão Paroquial da
Igreja Matriz.
GARÇONS
Sextas-feiras – 16:00 às 18:00 – 4 pessoas
Sextas-feiras – 18:00 às 22:00 – 16 pessoas
Sábados – 9:00 às 14:00 – 12 pessoas
Sábados – 14:00 às 22:00 – 16 pessoas
Domingos – 9:30 às 15:00 – 14 pessoas
Domingos – 15:00 às 17:00 – 12 pessoas
Festiqueijo dos Idosos 05/07/2017 (em data e horário
a ser definidos): 8 pessoas
CHURRASQUEIROS
Sextas-feiras – 08:00 às 10:00 – 2 pessoas
Sextas-feiras – 16:00 às 18:00 – 4 pessoas
Sextas-feiras – 18:00 às 22:00 – 10 pessoas
Sábados – 8:00 às 14:00 – 6 pessoas
Sábados – 14:00 às 22:00 – 10 pessoas
Domingos – 8:00 às 14:00 – 10 pessoas
Domingos – 14:00 às 17:00 – 06 pessoas
Festiqueijo dos Idosos 05/07/2017 (em data e horário
a ser definidos): 5 pessoas
COZINHEIRAS
Sextas-feiras – 14:00 às 18:00 – 16 pessoas
Sextas-feiras – 18:00 às 22:00 – 22 pessoas
Sábados – 8:00 às 10:00 – 12 pessoas
Sábados – 10:00 às 22:00 – 22 pessoas
Domingos – 8:00 às 10:00 – 10 pessoas
Domingos – 10:00 às 17:00 – 22 pessoas
Festiqueijo dos Idosos 05/07/2017 (em data e horário
a ser definidos): 8 pessoas
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 30 de
julho de 2017.
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VALOR: Até R$ 103.446,00 (cento e três mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais).
Carlos Barbosa, 11 de maio de 2017.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio
O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
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 073/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica do Sistema Digestório Dr.
Pereira Ltda
OBJETO: O objeto da presente licitação é a
contratação de empresa para prestação dos seguintes
serviços de exames especializados:
Ite
m

Descrição

SERVIÇO AMBULATORIAL
EXAME
DE
01
COLONOSCOPIA (CÓDIGO
SIGTAP 02.09.01.002-9)
SERVIÇO AMBULATORIAL
EXAME
DE
02 ESOFAGOGASTRODUODE
NOSCOPIA
(CÓDIGO
SIGTAP 02.09.01.003-7)

Unidade Quanti
de
dade
Medida - até UN

UN

encaminhamento do Município, multiplicado pelo
valor correspondente ao valor contratado.
i) O prestador deve possuir cadastro atualizado no
sistema de cadastro nacional de estabelecimentos em
saúde (SCNES).
j) A Contratada deverá prestar serviços dentro de
parâmetros e rotinas estabelecidas, de acordo com as
especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pela
administração da Secretaria Municipal da Saúde e
descritivo do Código da Tabela SUS(SIGTAP).
l) Pessoas Jurídicas que realizarem os exames em
locais onde a contratante disponibiliza transporte
para pacientes (Garibaldi, Bento Gonçalves ou
Caxias do Sul) terão o transporte dos pacientes
disponibilizado pela Contratante. Para interessados
de municípios onde não há transporte disponibilizado
pela Contratante deverão responsabilizar-se pelo
transporte dos pacientes desde Carlos Barbosa até o
local dos exames e seu retorno até a sede do licitante.
m) A Contratada deverá, havendo solicitação da
Secretaria Municipal da Saúde, utilizar os serviços de
gestão informatizada disponibilizado pelo Município,
sendo que a Contratada será previamente comunicada
e capacitada para utilização.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 12 de maio
de 2017 até 11 de maio de 2018
VALOR: R$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e
oitocentos reais), sendo até R$ 6.900,00 (seis mil e
novecentos reais) mensais.
Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

60

60

a) Os exames serão encaminhados conforme
necessidade, até o limite de até 5 exames mês.
b) A Contratada deverá executar os exames em suas
dependências e o agendamento dos exames será feito
através da Secretaria Municipal da Saúde, atendendo
as datas e horários previamente acordados.
c) A contratada deverá disponibilizar as datas para os
exames
pelo
e-mail
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br, até o
dia 15 do mês anterior às consultas.
d) Cada prestador deverá manter uma lista de
pacientes atendidos em cada mês, contendo data do
exame, nome e assinatura do paciente, além da
assinatura e carimbo do prestador do serviço,
conforme modelo que será repassado ao vencedor do
certame.
e) O paciente será encaminhado pela Secretaria
Municipal da Saúde, em formulário específico de
referência e contra-referência, além do formulário de
autorização do exame.
f) As solicitações decorrentes de exames,
encaminhamentos, laudos e outros, devem ser
entregues aos pacientes de forma digitada, a fim de
facilitar a leitura e a adequada conduta por parte do
setor responsável da Secretaria Municipal da Saúde.
g) Para fins de faturamento o prestador deverá
apresentar o Boletim de Produção Ambulatorial
(BPA), conforme modelo. O formulário de
autorização dos procedimentos realizados, emitidos
pela Secretaria Municipal da Saúde, devidamente
datados e assinados pelos pacientes. A lista de
pacientes atendidos, devidamente assinada, para que
se faça o controle e autorização para emissão da nota
fiscal.
h) O pagamento pelos serviços prestados será
efetuado mensalmente, tendo em conta o número de
procedimentos
efetivamente
realizados
por

CLÍNICA DO SISTEMA DIGESTÓRIO DR.
PEREIRA 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 074/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica de Diagnóstico por
Imagem São Lucas Ltda
OBJETO: O objeto da presente licitação é a
contratação de empresa para prestação do seguinte
serviço de exame especializado:
Ite
m
Ite do
m Ed
ita
l

Descrição

Unida
Quanti
de de
dade
Medid
- até a

SERVIÇO AMBULATORIAL
EXAME
ECOCARDIOGRAMA
01 03
UN
TRANSTORÁCICA
(CÓDIGO SUS 02.05.01.0032)

d) Cada prestador deverá manter uma lista de
pacientes atendidos em cada mês, contendo data do
exame, nome e assinatura do paciente, além da
assinatura e carimbo do prestador do serviço,
conforme modelo que será repassado ao vencedor do
certame.
e) O paciente será encaminhado pela Secretaria
Municipal da Saúde, em formulário específico de
referência e contra-referência, além do formulário de
autorização do exame.
f) As solicitações decorrentes de exames,
encaminhamentos, laudos e outros, devem ser
entregues aos pacientes de forma digitada, a fim de
facilitar a leitura e a adequada conduta por parte do
setor responsável da Secretaria Municipal da Saúde.
g) Para fins de faturamento o prestador deverá
apresentar o Boletim de Produção Ambulatorial
(BPA), conforme modelo. O formulário de
autorização dos procedimentos realizados, emitidos
pela Secretaria Municipal da Saúde, devidamente
datados e assinados pelos pacientes. A lista de
pacientes atendidos, devidamente assinada, para que
se faça o controle e autorização para emissão da nota
fiscal.
h) O pagamento pelos serviços prestados será
efetuado mensalmente, tendo em conta o número de
procedimentos
efetivamente
realizados
por
encaminhamento do Município, multiplicado pelo
valor correspondente ao valor contratado.
i) O prestador deve possuir cadastro atualizado no
sistema de cadastro nacional de estabelecimentos em
saúde (SCNES).
j) A Contratada deverá prestar serviços dentro de
parâmetros e rotinas estabelecidas, de acordo com as
especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pela
administração da Secretaria Municipal da Saúde e
descritivo do Código da Tabela SUS(SIGTAP).
l) Pessoas Jurídicas que realizarem os exames em
locais onde a contratante disponibiliza transporte
para pacientes (Garibaldi, Bento Gonçalves ou
Caxias do Sul) terão o transporte dos pacientes
disponibilizado pela Contratante. Para interessados
de municípios onde não há transporte disponibilizado
pela Contratante deverão responsabilizar-se pelo
transporte dos pacientes desde Carlos Barbosa até o
local dos exames e seu retorno até a sede do licitante.
m) A Contratada deverá, havendo solicitação da
Secretaria Municipal da Saúde, utilizar os serviços de
gestão informatizada disponibilizado pelo Município,
sendo que a Contratada será previamente comunicada
e capacitada para utilização.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 12 de maio
de 2017 até 11 de maio de 2018
VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo até
R$ 1.000,00 (mil reais) mensais.
Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

60

a) Os exames serão encaminhados conforme
necessidade, até o limite de até 5 exames mês.
b) A Contratada deverá executar os exames em suas
dependências e o agendamento dos exames será feito
através da Secretaria Municipal da Saúde, atendendo
as datas e horários previamente acordados.
c) A contratada deverá disponibilizar as datas para os
exames
pelo
e-mail
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br, até o
dia 15 do mês anterior às consultas.

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SÃO
LUCAS 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 075/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:
Maxilaser
Medicina
Oftalmologia Ltda

e
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OBJETO: O objeto da presente licitação é a
contratação de empresa para prestação do seguinte
serviço de consulta especializada:
Ite
m
Ite do
m Ed
ita
l

Descrição

Unida
Quanti
de de
dade
Medid
- até a

SERVIÇO AMBULATORIAL
MÉDICO
01 04
UN
GASTROENTEROLOGISTA
(CBO 225165)

180

a) A Contratada deverá executar as consultas nas
dependências da Secretaria Municipal da Saúde ou
outro local, desde que previamente autorizada pela
contratante, como consultórios, hospitais ou clínicas
próprios ao qual mantém vínculo.
b) As consultas serão encaminhadas conforme a
necessidade, até o limite de 15 consultas por mês.
c) Em casos de extrema necessidade, e mediante
justificativa médica de risco a saúde de paciente, o
quantitativo de consultas mensal poderá ser
excedido, porém nunca ultrapassando o limite físico
e financeiro total desse contrato, devendo haver o
imediato reequilíbrio no mês subsequente.
d) O agendamento das consultas serão feitos através
da Secretaria Municipal da Saúde atendendo as datas
e horários previamente acordados entre a Secretaria e
a Contratada, podendo ocorrer nos turnos da manhã,
tarde, noite durante a semana e finais de semana.
e) O pagamento pelos serviços prestados será
efetuado mensalmente, tendo em conta o número de
procedimentos
efetivamente
realizados
por
encaminhamento do Município, multiplicado pelo
valor correspondente ao valor contratado.
f) Os exames solicitados aos pacientes seguirão os
protocolos específicos que serão entregues aos
contratados.
g) Por se tratar de atenção especializada,
complementar ao serviço de atenção básica do
município, não há retornos sistemáticos. Após a
avaliação do médico especialista o paciente retorna
para a atenção básica com as informações para o
tratamento que deve ser acompanhado por médico
clínico da Unidade Básica de Saúde.
h) Em caso do médico avaliar a necessidade de
consulta de retorno ela ocorrerá em até 30 dias, sem
custos para a contratante.
i) A Contratada só deve solicitar exames relacionados
à patologia em questão.
j) A medicação solicitada deverá ser pela DCB e
preferencialmente da relação municipal de
medicamentos (REMUME).
k) A Secretaria Municipal da Saúde vai disponibilizar
a relação de medicamentos disponíveis na Farmácia
Municipal (REMUME), conforme cópia que será
repassado ao vencedor do certame.
l) O prestador deve possuir cadastro atualizado no
sistema de cadastro nacional de estabelecimentos em
saúde (SCNES).
m) A Contratada deverá prestar serviços dentro de
parâmetros e rotinas estabelecidas, de acordo com as
especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pela
administração da Secretaria Municipal da Saúde.
n) O Contratado deverá manter e apresentar planilha
em que conste o dia, a hora e a assinatura do
paciente, que deverá ser entregue junto a nota fiscal,
a fim de comprovar a efetiva prestação do serviço de
consulta médica especializada.
o) As solicitações decorrentes das consultas,
encaminhamentos, laudos e outros, devem ser
entregues aos pacientes de forma digitada, a fim de
facilitar a leitura e a adequada conduta por parte do
setor responsável desta Secretaria.
p) A Contratada deverá utilizar o sistema

informatizado, fornecido pela contratante, sendo que
as contratadas serão capacitados para utilização do
sistema. A capacitação acontecerá em data e horário
previamente acordados entre a Secretaria Municipal
da Saúde e a Contratada.
q) A Contratada apresentará a lista de material
específico que será utilizado nas consultas no
momento da assinatura do contrato.
r) O controle de consultas prestados será feita através
de preenchimento de controle de contratos
terceirizados, preenchida e assinada pelo profissional
prestador, conforme modelo fornecido pela
Secretaria Municipal da Saúde.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 12 de maio
de 2017 até 11 de maio de 2018
VALOR: R$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e
quarenta reais), sendo até R$ 1.320,00 (um mil,
trezentos e vinte reais) mensais.
Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
MAXILASER MEDICINA E OFTALMOLOGIA
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 076/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Fabio Z Bassotto Neurologia
Clínica Ltda Epp
OBJETO: O objeto da presente licitação é a
contratação de empresa para prestação do seguinte
serviço de consulta especializada:
Ite
m
Ite do
m Ed
ita
l

Descrição

Unida
Quanti
de de
dade
Medid
- até a

SERVIÇO AMBULATORIAL
01 05 MÉDICO NEUROLOGISTA UN
(CBO 225112)

180

a) A Contratada deverá executar as consultas nas
dependências da Secretaria Municipal da Saúde ou
outro local, desde que previamente autorizada pela
contratante, como consultórios, hospitais ou clínicas
próprios ao qual mantém vínculo.
b) As consultas serão encaminhadas conforme a
necessidade, até o limite de 15 consultas por mês.
c) Em casos de extrema necessidade, e mediante
justificativa médica de risco a saúde de paciente, o
quantitativo de consultas mensal poderá ser
excedido, porém nunca ultrapassando o limite físico
e financeiro total desse contrato, devendo haver o
imediato reequilíbrio no mês subsequente.
d) O agendamento das consultas serão feitos através
da Secretaria Municipal da Saúde atendendo as datas
e horários previamente acordados entre a Secretaria e
a Contratada, podendo ocorrer nos turnos da manhã,
tarde, noite durante a semana e finais de semana.
e) O pagamento pelos serviços prestados será
efetuado mensalmente, tendo em conta o número de
procedimentos
efetivamente
realizados
por
encaminhamento do Município, multiplicado pelo
valor correspondente ao valor contratado.
f) Os exames solicitados aos pacientes seguirão os

protocolos específicos que serão entregues aos
contratados.
g) Por se tratar de atenção especializada,
complementar ao serviço de atenção básica do
município, não há retornos sistemáticos. Após a
avaliação do médico especialista o paciente retorna
para a atenção básica com as informações para o
tratamento que deve ser acompanhado por médico
clínico da Unidade Básica de Saúde.
h) Em caso do médico avaliar a necessidade de
consulta de retorno ela ocorrerá em até 30 dias, sem
custos para a contratante.
i) A Contratada só deve solicitar exames relacionados
à patologia em questão.
j) A medicação solicitada deverá ser pela DCB e
preferencialmente da relação municipal de
medicamentos (REMUME).
k) A Secretaria Municipal da Saúde vai disponibilizar
a relação de medicamentos disponíveis na Farmácia
Municipal (REMUME), conforme cópia que será
repassado ao vencedor do certame.
l) O prestador deve possuir cadastro atualizado no
sistema de cadastro nacional de estabelecimentos em
saúde (SCNES).
m) A Contratada deverá prestar serviços dentro de
parâmetros e rotinas estabelecidas, de acordo com as
especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pela
administração da Secretaria Municipal da Saúde.
n) O Contratado deverá manter e apresentar planilha
em que conste o dia, a hora e a assinatura do
paciente, que deverá ser entregue junto a nota fiscal,
a fim de comprovar a efetiva prestação do serviço de
consulta médica especializada.
o) As solicitações decorrentes das consultas,
encaminhamentos, laudos e outros, devem ser
entregues aos pacientes de forma digitada, a fim de
facilitar a leitura e a adequada conduta por parte do
setor responsável desta Secretaria.
p) A Contratada deverá utilizar o sistema
informatizado, fornecido pela contratante, sendo que
as contratadas serão capacitados para utilização do
sistema. A capacitação acontecerá em data e horário
previamente acordados entre a Secretaria Municipal
da Saúde e a Contratada.
q) A Contratada apresentará a lista de material
específico que será utilizado nas consultas no
momento da assinatura do contrato.
r) O controle de consultas prestados será feita através
de preenchimento de controle de contratos
terceirizados, preenchida e assinada pelo profissional
prestador, conforme modelo fornecido pela
Secretaria Municipal da Saúde.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 12 de maio
de 2017 até 11 de maio de 2018
VALOR: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos
reais), sendo até R$ 2.625,00 (dois mil, seiscentos e
vinte e cinco) mensais.
Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
FABIO Z BASSOTTO NEUROLOGIA CLÍNICA
LTDA EPP
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 077/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: LR Serviços Médicos Ltda
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OBJETO: O objeto da presente licitação é a
contratação de empresa para prestação do seguinte
serviço de consulta especializada:
Ite
m
Ite do
m Ed
ita
l

Descrição

Unida
Quanti
de de
dade
Medid
- até a

SERVIÇO AMBULATORIAL
01 06 MÉDICO
UN
PNEUMOLOGISTA

120

a) A Contratada deverá executar as consultas nas
dependências da Secretaria Municipal da Saúde ou
outro local, desde que previamente autorizada pela
contratante, como consultórios, hospitais ou clínicas
próprios ao qual mantém vínculo.
b) As consultas serão encaminhadas conforme a
necessidade, até o limite de 10 consultas por mês.
c) Em casos de extrema necessidade, e mediante
justificativa médica de risco a saúde de paciente, o
quantitativo de consultas mensal poderá ser
excedido, porém nunca ultrapassando o limite físico
e financeiro total desse contrato, devendo haver o
imediato reequilíbrio no mês subsequente.
d) O agendamento das consultas serão feitos através
da Secretaria Municipal da Saúde atendendo as datas
e horários previamente acordados entre a Secretaria e
a Contratada, podendo ocorrer nos turnos da manhã,
tarde, noite durante a semana e finais de semana.
e) O pagamento pelos serviços prestados será
efetuado mensalmente, tendo em conta o número de
procedimentos
efetivamente
realizados
por
encaminhamento do Município, multiplicado pelo
valor correspondente ao valor contratado.
f) Os exames solicitados aos pacientes seguirão os
protocolos específicos que serão entregues aos
contratados.
g) Por se tratar de atenção especializada,
complementar ao serviço de atenção básica do
município, não há retornos sistemáticos. Após a
avaliação do médico especialista o paciente retorna
para a atenção básica com as informações para o
tratamento que deve ser acompanhado por médico
clínico da Unidade Básica de Saúde.
h) Em caso do médico avaliar a necessidade de
consulta de retorno ela ocorrerá em até 30 dias, sem
custos para a contratante.
i) A Contratada só deve solicitar exames relacionados
à patologia em questão.
j) A medicação solicitada deverá ser pela DCB e
preferencialmente da relação municipal de
medicamentos (REMUME).
k) A Secretaria Municipal da Saúde vai disponibilizar
a relação de medicamentos disponíveis na Farmácia
Municipal (REMUME), conforme cópia que será
repassado ao vencedor do certame.
l) O prestador deve possuir cadastro atualizado no
sistema de cadastro nacional de estabelecimentos em
saúde (SCNES).
m) A Contratada deverá prestar serviços dentro de
parâmetros e rotinas estabelecidas, de acordo com as
especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pela
administração da Secretaria Municipal da Saúde.
n) O Contratado deverá manter e apresentar planilha
em que conste o dia, a hora e a assinatura do
paciente, que deverá ser entregue junto a nota fiscal,
a fim de comprovar a efetiva prestação do serviço de
consulta médica especializada.
o) As solicitações decorrentes das consultas,
encaminhamentos, laudos e outros, devem ser
entregues aos pacientes de forma digitada, a fim de
facilitar a leitura e a adequada conduta por parte do
setor responsável desta Secretaria.
p) A Contratada deverá utilizar o sistema
informatizado, fornecido pela contratante, sendo que

as contratadas serão capacitados para utilização do
sistema. A capacitação acontecerá em data e horário
previamente acordados entre a Secretaria Municipal
da Saúde e a Contratada.
q) A Contratada apresentará a lista de material
específico que será utilizado nas consultas no
momento da assinatura do contrato.
r) O controle de consultas prestados será feita através
de preenchimento de controle de contratos
terceirizados, preenchida e assinada pelo profissional
prestador, conforme modelo fornecido pela
Secretaria Municipal da Saúde.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 12 de maio
de 2017 até 11 de maio de 2018
VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo até
R$ 1.000,00 (mil reais) mensais.

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

identificação emitido pela CONTRATANTE.
3 - A CONTRATADA, 15 (quinze) 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, sob pena de multa de
5% do valor do contrato caso não atendida essa
disposição;
3 a - Em caso de substituição de empregado, por
qualquer motivo, deverá a CONTRATADA informar
imediatamente à CONTRATANTE o nome do
substituto.
4 - Serão fornecidas refeições (no refeitório), para os
integrantes da equipe que estiverem atuando
conforme especificado na grade acima (item 1a).
4 a - Fica expressamente proibido a equipe que
estiver atuando se servir no buffet (mesas centrais) e
nos estandes das empresas expositoras.
5 -Também caberá à CONTRATADA providenciar
alojamento a sua equipe, ficando expressamente
proibido para tanto utilizar as dependências do local
onde será realizado o evento.
6 – Poderão ocorrer alterações de datas e horários a
critério da diretoria e Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio,
sendo que serão comunicados à Contratada com 48
horas de antecedência.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
16 de maio de 2017 até dia 30 de julho de 2017.
VALOR: R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e
novecentos reais).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 078/2017

Carlos Barbosa, 16 de maio de 2017.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Imply Rental Locação de
Equipamentos e Serviços Ltda
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para prestação do seguinte serviço:

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio

Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
LR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratado
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

IT
E
M

DESCRIÇÃO

1 Serviço técnico profissional de bilheteria e
controle de acesso para o 28º Festiqueijo locação de infraestrutura de equipamentos e
sistemas (Hardware e Software), instalação e
acompanhamento técnico operacional para o
controle de acessos de pessoas, fornecimento
de ingressos, bem como o fornecimento de
credenciais e venda de ingressos pela
internet para o FESTIQUEIJO, que ocorrerá
de 30 de junho a 30 de julho de 2017.
Conforme condições estabelecidas no Anexo
I.
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, 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.
1 a - 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
2 - A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes adequados, completos e em ótimas
condições de apresentação, portem crachá de

IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS 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 079/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Paróquia Nossa Senhora Mãe de
Deus
OBJETO: O locador dá em locação ao locatário o
imóvel (Salão Paroquial), sito à Rua Elisa
Tramontina, nº 193, nesta cidade de Carlos Barbosa RS. O aludido imóvel locado tem a finalidade de
instalação, funcionamento e administração do
FESTIVAL DO QUEIJO 2017 – Festiqueijo/2017.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dia, a partir de 12 de
junho de 2017 até 11 de agosto de 2017.
VALOR: R$ 38.711,14 (trinta e oito mil, setecentos
e onze reais e quatorze centavos)
Carlos Barbosa, 17 de maio de 2017.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio
PARÓQUIA NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
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Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 080/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Britamil – Mineração E Britagem
Ltda
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para fornecimento de brita para manutenção
das estradas vicinais do Município, conforme segue:
IT
E
M
1

DESCRIÇÃO
BRITA N° 1, EM
TONELADA

QUAN
UNI TIDA
D
DE
(Até)
TO
6.500
N

O fornecimento da brita estará condicionado à
demanda e necessidade da Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente.
O local de entrega será no pátio do complexo do
britador do Município de Carlos Barbosa, sem custos
adicionais para a CONTRATANTE.
A empresa deverá agendar as entregas com o setor de
Almoxarifado através do telefone: 54 3433-2140.
O fornecimento deverá ser realizado num prazo
máximo de 24 horas da entrega da respectiva ordem
de compra.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura, ou seja, de 17 de
maio até 31 de dezembro de 2017.
VALOR: Até R$ 129.350,00 (cento e vinte e nove
mil, trezentos e cinquenta reais).
Carlos Barbosa, 17 de maio de 2017.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente
BRITAMIL – MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ALISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 081/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Dirceu Kaminski Me
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para prestação de serviços de montagem e
desmontagem de estruturas que são dispostas em
cima dos standes dos expositores de produtos durante
o 28º Festiqueijo, que ocorrerá de 30 de junho a 30
de julho de 2017, bem como a montagem do
ambiente externo do evento, obedecendo ao seguinte
cronograma e forma de execução dos serviços:
De 12 à 29/06/17: Montagem externa e interna do
salão
Até 700 horas, poderão ser utilizados de 05 a 07
pessoas (8 horas por dia) para os seguintes serviços:
montagem da entrada do evento e a estrutura
necessária para a realização dos shows externos,
montagem do telhado, retirada dos materiais do salão
(mesas, cadeiras,cavaletes …), montagem dos
estandes, carregamento dos materiais que estão no
depósito e no incubatório e transporte dos mesmos
até o salão, montagem da cozinha, refeitório,
almoxarifado, sala de recreação, sala da diretoria,
sala das taças, decoração (casinhas) interna,
fechamento dos fundos com paredes de madeira,
chapelaria, camarim, ambulatório, souveniers, etc.

Dia seguinte ao término: Desmontagem
Até 504 horas, de 31/07 à 05/08/17: 7 pessoas(8
horas por dia) para desmontar todas as estruturas e de
09 a 11/08/17: 7 pessoas (8 horas por dia) para
transportar e recolocar os materiais do salão.
Será necessário fazer o transporte de todos os
materiais com caminhão por conta da contratada.
Para tanto, a previsão é de aproximadamente 30
viagens de, no máximo, 4km cada uma.
Todo o material e equipamento utilizado para a
execução do serviço, objeto do contrato, é de
responsabilidade da Contratada.
Para a realização do transporte dos materiais a
empresa contratada deverá possuir caminhão próprio.
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.
2 - A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes adequados, completos e em ótimas
condições de apresentação, portem crachá de
identificação emitido pela CONTRATANTE, sendo
proibido o uso de bremudas, regatas, calçados
abertos ou outra roupa que não esteja de acordo.
3 – Será admitido o pagamento de até o máximo de
08 (oito) horas diárias a cada funcionário, devendo a
contratada realizar a escala de funcionários para os
dias que forem necessário maior período, não sendo
admitido o pagamento além do limite diário para o
mesmo funcionário.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
17 de maio de 2017 até dia 15 de agosto de 2017.
VALOR: R$ 25.484,44 (vinte e cinco mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos)
Carlos Barbosa, 17 de maio de 2017.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio
DIRCEU KAMINSKI ME
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 082/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Industrial Madeireira Cohsul Ltda
- Me
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para fornecimento de material e mão de obra
para execução do serviço de marceneiro, confecção e
instalação de paredes divisórias decorativas, criando
espaço para a bilheteria, circulação e distribuição de
taças para o 28º Festiqueijo, que acontecerá de 30 de
junho a 30 de julho de 2017. Os serviços deverão ser
executados de acordo com as especificações,
memorial descritivo e projeto constantes no anexo do
presente contrato.

VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
18 de maio de 2017 até dia 30 de junho de 2017.
VALOR: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
Carlos Barbosa, 18 de maio de 2017.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio
INDUSTRIAL MADEIREIRA COHSUL LTDA ME
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 082/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tátum Idéias 360 Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 17 de maio de 2017 até 16
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: 01
Carlos Barbosa, 15 de maio de 2017.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio
TÁTUM IDÉIAS 360 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 057/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Telefônica Brasil S.A.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 15 de maio de 2017 até 14
de maio de 2018, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Fica
alterado da cláusula primeira OBEJTO E
FINALIDADE o fornecimento de 2 (dois) novos
aparelhos smartpones e inclusão de 3 (três) novas
linhas (chips) com pacotes de dados. Fica acordada a
negociação entre as partes a manutenção do valor
pago mensalmente do presente contrato. Desta forma,
o valor estimado a ser pago corresponderá em até R$
2.466,75 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis
reais e setenta e cinco centavos) mensais. As partes
renunciam de todo e qualquer direito de pleitear a
qualquer tempo da contratação reposição dos valores
ora negociados, tendo o valor acordado como justo e
suficiente para remuneração do objeto, sendo este o
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valor-base para os futuros reajustamentos e eventuais
reequilíbrios de fatos que vierem a surgir a partir da
presente data. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.

Representantes das Escolas Municipais de
Educação Infantil
Titular: Liliane Cousseau de Boaventura
Suplente: Luciane Fink Scuttá
Representantes das Escolas Estaduais de Ensino
Médio
Titular: Jaqueline Borsoi Werner

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

Representante das Escolas Municipais de Ensino
Fundamental
Titular: Alexandre Ducatti
Suplente: Rutinéia Balbinot Salini

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e
Logística
JOÃO GERALDO DE SOUZA
ORIVAL AIRTON TRAJANO DOS REIS
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Contratada

Representantes das Escolas de Ensino Especial
Titular: Janete Faraco
Suplente: Helena Seimetz Guerra

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 094/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Navegantes – Limpeza Urbana
Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 15 de maio de 2017 até 14
de maio de 2018, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação de prazo do contrato, fica
reajustado o valor pago pela variação do IGP-M do
período, que corresponde a 3,36%. Desta forma, o
novo valor a ser pago corresponderá a R$ R$ 0,20
(vinte centavos de real) por litro instalado,
totalizando R$ 200,00 (duzentos reais) por container
instalado. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 06
Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente
NAVEGANTES – LIMPEZA URBANA 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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 526/2017

Carlos Barbosa, 11 de maio de 2017.

Representantes dos Servidores das Escolas
Municipais
Titular: João Carlos Cisco
Suplente: Nelci Milani R. de Freitas

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

Representantes dos Servidores das Escolas
Estaduais
Titular: Michele Maria Accadroli Debiasi
Suplente: Rosane Baldasso Barth

Determina a ABSOLVIÇÃO do servidor Agostinho
Monteblanco Filho, matrícula nº 507, bem como o
arquivamento
da
Sindicância Administrativa
Disciplinar, Processo Administrativo nº. 4206, de 12
de julho de 2016, nos termos da Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

Representantes das Escolas Particulares
Titular: Denise Postingher
Suplente: Noemi Vrieling
Representantes da Classe Empresarial
Titular: Carlos Sandrin
Suplente: Vanessa Martins Flaiban
Representantes das Associações dos Estudantes
Universitários
Titular: Andreia Parolin Corezola
Suplente: Fernanda Grolli

PORTARIA Nº 542/2017

Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 543/2017

Ficam revogadas as Portarias n.° 364, de 23 de março
de 2017 e n.° 420, de 05 de abril de 2017.

Determina a ABSOLVIÇÃO do servidor Fabiano
José Taufer, matrícula nº 645, bem como o
arquivamento
da
Sindicância Administrativa
Disciplinar, Processo Administrativo nº. 6.628, de 11
de novembro de 2016, nos termos da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.

Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.

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

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

PORTARIA Nº 534/2017

PORTARIA Nº 544/2017

Prorroga, por 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
do dia 13 de maio de 2017, o prazo para conclusão
dos trabalhos da Sindicância Administrativa
Disciplinar, instaurada pela Portaria nº 447, de 12 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.

Determina a ABSOLVIÇÃO do servidor Gabriel
Canal, matrícula nº 96, bem como o arquivamento da
Sindicância Administrativa Disciplinar, Processo
Administrativo nº. 6.005, de 07 de outubro de 2016,
nos termos da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de 1990.
Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.

Carlos Barbosa, 10 de maio de 2017.

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

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

PORTARIA Nº 545/2017

PORTARIA Nº 536/2017

Determina o arquivamento da Sindicância
Investigatória, Processo Administrativo nº. 6.134, de
14 de outubro de 2014.

Nomeia, como membros para comporem o Conselho
Municipal de Educação – CME, as pessoas a seguir
relacionadas:

Nomeia, a contar de 08 de maio de 2017, como
membros para comporem a Comissão para o
Processo de Adequação do Plano de Carreira do
Magistério, as pessoas a seguir relacionadas:

Representante da Secretaria Municipal
Educação
Titular: Ana Carolina Sbeghen Loss
Suplente: Marciana Lusani Volpatto

Ana Carolina Sbeghen Loss, como representante da
Secretaria Municipal da Educação;
Andréia Maria Dotta, como representante dos
Professores de Anos Iniciais;

de

Cristiane Royer Chies, como representante dos
Professores de Anos Iniciais;
Elda Bruttomesso, como representante da Diretoria
Jurídica;
Fabiana Zarpelon Eltz, como representante da
Coordenadoria de Recursos Humanos;
Fabiano José Taufer, como representante da
Secretaria Municipal da Educação;
Janete Belleboni Taufer, como representante da
Secretaria Municipal da Fazenda;
Marcos Fontana Cerutti, como representante dos
Professores de Anos Finais;
Samara Schmitz Romanzini, como representante dos
Professores de Educação Infantil;
Tatiana Postal, como representante dos Professores
dos Anos Finais.

Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 546/2017
Determina

o

arquivamento

da

Sindicância
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Investigatória, Processo Administrativo nº. 5.421, de
19 de novembro de 2010.

Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.

Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 517/2017

PORTARIA Nº 521/2017

REMANEJA, com efeito retroativo a 02 de maio de
2017, os servidores abaixo relacionados:

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 23 de abril de
2017, a conclusão do estágio probatório, declarando
estável no serviço público, a servidora ARIELI
CRISTIANA PAIZ, matrícula nº 1.617, investida no
cargo efetivo de Agente administrativo em 23 de abril
de 2014, tendo sido avaliada no período abril de 2014
a abril 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, 12 de maio de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 547/2017
Determina o arquivamento da Sindicância
Investigatória, Processo Administrativo nº. 4.379, de
24 de setembro de 2010.
Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 548/2017.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, considerando o Processo
Administrativo nº 7.151, datado de 24 de dezembro
de 2015, e nos termos da Lei Municipal nº 682, de 05
de junho de 1990 - Regime Jurídico Único, resolve:
Art. 1.º Aplicar a penalidade disciplinar de
ADVERTÊNCIA ao servidor Eloir Luiz Werner,
matrícula nº 385, com fundamento no artigo 136, I,
da Lei Municipal nº 682/1990, por infração ao
contido nos arts. 126, incisos I, e VII, da referida Lei.
Art. 2.º Determinar o arquivamento da Sindicância
Administrativa Disciplinar.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 515/2017
CONCEDE 30 dias de licença por motivo de doença
em pessoa da família à servidora CRISTINE
MARTINELLI,
matrícula
nº
1.574,
para
acompanhamento de sua mãe que apresenta neoplasia
maligna da laringe, conforme atestado médico anexo
e nos termos do artigo 105 da Lei Municipal nº
682/90. Período da licença: de 08 de maio a 06 de
junho de 2017.
Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 516/2017
NOMEIA, a partir desta data, ROBERTO CARLOS
COUSSEAU, para o cargo de OPERÁRIO, em
caráter efetivo, regime estatutário, matrícula nº
1.902, com carga horária de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais, para atuar junto à Secretaria
Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente, tendo
em vista sua aprovação em concurso público para o
cargo de Operário, conforme Edital de Abertura nº
001, de 26 de janeiro de 2015, classificando-se em
10º lugar, Edital de Homologação nº 027, de 20 de
maio
de
2015.
Perceberá
remuneração
correspondente ao padrão Grupo G 1.3, classe A, da
Lei Municipal nº 685, de 1990, devendo cumprir
estágio probatório de 03 (três) anos.

Nome

Ma Cargo
tríc
ula

Da

Secretaria
Domingo
Municipal
s
Braz
Operár da
368
Cappella
io
Agricultura
ri
e Meio
Ambiente

Para

Secretaria
Municipal
de
Planejamen
to, Serviços
e Vias
Urbanas

Secretaria
Secretaria
Municipal
Municipal
Sergio
de
Operár da
Luiz
525
Planejamen
io
Agricultura
Menezes
to, Serviços
e Meio
e Vias
Ambiente
Urbanas
Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 522/2017
EXONERA, a partir desta data, SERGIO ROBERTO
CERATTI, matrícula nº 888, do cargo em comissão
de CHEFE DE SERVIÇOS E VIGILÂNCIA EM
SAÚDE E VETORES, CC03, a pedido do servidor,
conforme art. 36, inciso I da Lei Municipal nº 682, de
05 de junho de 1990, sendo o dia 07 de maio de 2017
o último dia trabalhado.
Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.

PORTARIA Nº 518/2017
HOMOLOGA, com efeito retroativo a 10 de
fevereiro de 2017, a conclusão do estágio probatório,
declarando estável no serviço público, a servidora
CÁTIA MANICA PIACENTINI, matrícula nº 1.357,
investida no cargo efetivo de Professor de Educação
Infantil em 10 de fevereiro de 2014, tendo sido
avaliada no período fevereiro de 2014 a fevereiro 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, 08 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 523/2017
HOMOLOGA, com efeito retroativo a 06 de maio de
2017, a conclusão do estágio probatório, declarando
estável no serviço público, a servidora DEBORA
CORBELLINI, matrícula nº 1.619, investida no cargo
efetivo de Agente administrativo em 06 de maio de
2014, tendo sido avaliada no período maio de 2014 a
maio 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.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.

PORTARIA Nº 519/2017

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

REMANEJA, com efeito retroativo a 06 de março de
2017, o servidor RUBI DARCI DIETERICH,
matrícula n.º 661, eletricista, do Gabinete do Prefeito
para a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.
Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 520/2017
HOMOLOGA, com efeito retroativo a 23 de janeiro
de 2017, a conclusão do estágio probatório,
declarando estável no serviço público, a servidora
DULCIÉLE SCHWAB HANAUER, matrícula nº
1.579, investida no cargo efetivo de Cirurgiãodentista em 23 de janeiro de 2014, tendo sido
avaliada no período janeiro de 2014 a janeiro 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.

PORTARIA Nº 524/2017
REMANEJA, com efeito retroativo a 02 de maio de
2017, os servidores abaixo relacionados:
Nome

Ma Carg
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Da Secretaria
Municipal de

Gilbert 45 Ope
o
0 rário
Azered
Planejamento,
o
Serviços e Vias
Vander 12 Mot Urbanas
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00 orist
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a

Para
Secretaria
Municipal da

Agricultura e
Meio
Ambiente

Carlos Barbosa, 08 de maio de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
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PORTARIA Nº 525/2017
ENQUADRA, a partir desta data, o servidor
ROBERTO CARLOS COUSSEAU, matrícula nº
1.902, operário, como beneficiário de adicional de
insalubridade em 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, 08 de maio de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

contratação administrativa para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público para
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –
LÍNGUA PORTUGUESA, de acordo com a Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990. Para
tanto, devem preencher MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE DE VAGA na Diretoria de Recursos
Humanos desta Prefeitura, no horário de expediente
externo, das 8 horas às 12 horas e das 13h15min às
17h45min (fone 54.3461.8815). Dos candidatos que
apresentarem manifestação de interesse da vaga,
serão admitidos os que estiverem melhor
classificados, de acordo com o número de vagas
temporárias existentes.

para o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, em
caráter efetivo, regime estatutário, matrícula nº
1.903, com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal da
Administração, tendo em vista sua aprovação em
concurso público para o cargo de Agente
Administrativo, conforme Edital de Abertura nº 001,
de 26 de janeiro de 2015, classificando-se em 16º
lugar, Edital de Homologação nº 010, de 20 de maio
de 2015, retificado pelo Edital nº 033, de 02 de junho
de 2015. Perceberá remuneração correspondente ao
Grupo G 2.1, classe A, da Lei Municipal nº 685, de
1990, devendo cumprir estágio probatório de 03
(três) anos.

Carlos Barbosa, 09 de maio de 2017.

Carlos Barbosa, 11 de maio de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 530/2017

PORTARIA Nº 537/2017

RETIFICA, a Portaria nº 430/2017, de 10 de abril de
2017, alterando o nome do cargo da servidora
GLÓRIA FANTINELLI, matrícula nº 593, para o
cargo em comissão de SUPERVISOR DA POLÍTICA
DA HABITAÇÃO, CC04 e não como constou.

NOMEIA, a partir desta data, LETICIA CIGNACHI,
para o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, em
caráter efetivo, regime estatutário, matrícula nº
1.904, com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal da
Administração, tendo em vista sua aprovação em
concurso público para o cargo de Agente
Administrativo, conforme Edital de Abertura nº 001,
de 26 de janeiro de 2015, classificando-se em 17º
lugar, Edital de Homologação nº 010, de 20 de maio
de 2015, retificado pelo Edital nº 033, de 02 de junho
de 2015. Perceberá remuneração correspondente ao
Grupo G 2.1, classe A, da Lei Municipal nº 685, de
1990, devendo cumprir estágio probatório de 03
(três) anos.

PORTARIA Nº 527/2017
HOMOLOGA, a partir desta data, a conclusão do
estágio probatório, declarando estável no serviço
público, a servidora FRANCIELE GALLINA,
matrícula nº 1.117, investida no cargo efetivo de
Agente administrativo em 09 de maio de 2014, tendo
sido avaliada no período maio de 2014 a maio 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, 09 de maio de 2017.
Carlos Barbosa, 09 de maio de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 528/2017
PORTARIA Nº 531/2017
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Monitor de Creche do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital de Homologação nº 025/2015), para
comparecer na Diretoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 10 e 11 de maio de 2017, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação administrativa para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público para
MONITOR DE CRECHE, de acordo com a Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990. Para
tanto, devem preencher MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE DE VAGA na Diretoria de Recursos
Humanos desta Prefeitura, no horário de expediente
externo, das 8 horas às 12 horas e das 13h15min às
17h45min (fone 54.3461.8815). Dos candidatos que
apresentarem manifestação de interesse da vaga,
serão admitidos os que estiverem melhor
classificados, de acordo com o número de vagas
temporárias existentes.

ALTERA, com efeito retroativo a 02 de maio de
2017, o percentual de adicional de insalubridade
pago ao servidor GILBERTO AZEREDO, matrícula
nº 450, operário, 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.

PORTARIA Nº 538/2017

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

NOMEIA, a partir desta data, ANDRESA
FONTANA HAAS, para o cargo de AGENTE
ADMINISTRATIVO, em caráter efetivo, regime
estatutário, matrícula nº 1.246, com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais, para atuar junto à
Secretaria Municipal da Assistência Social e
Habitação, tendo em vista sua aprovação em
concurso público para o cargo de Agente
Administrativo, conforme Edital de Abertura nº 001,
de 26 de janeiro de 2015, classificando-se em 18º
lugar, Edital de Homologação nº 010, de 20 de maio
de 2015, retificado pelo Edital nº 033, de 02 de junho
de 2015. Perceberá remuneração correspondente ao
Grupo G 2.1, classe A, da Lei Municipal nº 685, de
1990, devendo cumprir estágio probatório de 03
(três) anos.

PORTARIA Nº 532/2017
CONVOCA, o servidor ALCIDES ROMIO,
matrícula nº 526, Operário, para entregar os exames
complementares solicitados pela empresa Canal
Safety, conforme requisições anexas, no prazo de 15
(quinze) dias, a partir do recebimento desse
documento, nos termos do art. 126 incisos IV e XIV
da Lei Municipal nº 682 de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 09 de maio de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
PORTARIA Nº 533/2017

PORTARIA Nº 529/2017
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Ensino
Fundamental Séries Finais – Língua Portuguesa do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital de Homologação nº 047/2015), para
comparecer na Diretoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 10 e 11 de maio de 2017, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, para manifestar interesse em

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 09 de maio de 2017.

Carlos Barbosa, 10 de maio de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.

CESSA, com efeito retroativo a 04 de maio de 2017,
o pagamento de pensão de ELINA MARIA
SARETTO BOSCAINI, por motivo de seu
falecimento, conforme certidão de óbito em anexo.
Carlos Barbosa, 10 de maio de 2017.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 535/2017
NOMEIA, a partir desta data, BRUNA DAMIANI,

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 539/2017
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Ensino
Fundamental Séries Finais – Língua Inglesa do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital de Homologação nº 046/2015), para
comparecer na Diretoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
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dois dias, 15 e 16 de maio de 2017, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação administrativa para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público para
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –
LÍNGUA INGLESA, de acordo com a Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990. Para tanto, devem
preencher MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE
VAGA na Diretoria de Recursos Humanos desta
Prefeitura, no horário de expediente externo, das 8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8815). Dos candidatos que apresentarem
manifestação de interesse da vaga, serão admitidos os
que estiverem melhor classificados, de acordo com o
número de vagas temporárias existentes.

manifestação de interesse da vaga, serão admitidos os
que estiverem melhor classificados, de acordo com o
número de vagas temporárias existentes.
Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 540/2017
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Educação
Infantil do Concurso Público e Processo Seletivo
Público 2015 (Edital de Homologação nº 043/2015),
para comparecer na Diretoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 15 e 16 de maio de 2017, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação administrativa para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público para
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, de acordo
com a Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.
Para tanto, devem preencher MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE DE VAGA na Diretoria de Recursos
Humanos desta Prefeitura, no horário de expediente
externo, das 8 horas às 12 horas e das 13h30min às
17h30min (fone 54.3461.8815). Dos candidatos que
apresentarem manifestação de interesse da vaga,
serão admitidos os que estiverem melhor
classificados, de acordo com o número de vagas
temporárias existentes.
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FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

Evandro Zibetti
Prefeito do Município de Carlos Barbosa

PORTARIA Nº 541/2017

Roberto Da-Fré
Vice-Prefeito do Município de Carlos
Barbosa

CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Ensino
Fundamental - Séries Iniciais do Concurso Público e
Processo Seletivo Público 2015 (Edital de
Homologação nº 049/2015), para comparecer na
Diretoria de Recursos Humanos, localizada na
Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil, 11, Bairro
Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de dois dias, 15
e 16 de maio de 2017, podendo ser prorrogado por
igual período a critério da Administração Pública,
para
manifestar
interesse
em
contratação
administrativa para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público para PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS, de
acordo com a Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de
1990.
Para
tanto,
devem
preencher
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE VAGA na
Diretoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, no
horário de expediente externo, das 8 horas às 12
horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8815). Dos candidatos que apresentarem
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