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PODER EXECUTIVO
LEIS

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 27 de junho de 2017. 58º de
Emancipação.

LEI Nº 3.415, DE 27 DE JUNHO DE 2017.
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, Monitor de
Creche.
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)
Monitor de Creche, com carga horária de 40
(quarenta) horas semanais.
Parágrafo único. A contratação se dará a partir de 17
de julho a 16 de outubro de 2017.
Art. 2º A referida contratação tem como objetivo
suprir o afastamento de servidora efetiva que estará
em licença prêmio.
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-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.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI 3.416, DE 12 DE JULHO DE 2017.
Ratifica o terceiro termo aditivo ao contrato
de Consórcio Público do Consórcio
Intermunicipal
de
Desenvolvimento
Sustentável da Serra Gaúcha (CISGA).
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 O Município de Carlos Barbosa, integrante do
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável da Serra Gaúcha, ratifica, sem ressalvas,
o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Consórcio
Público do CISGA, cuja cópia está veiculada, em
anexo, à Presente Lei.
Art. 2º O Termo Aditivo em epígrafe tem por objeto
readequar o valor da cota de rateio fixada
originalmente no Contrato de Rateio.
Art. 3º A presente Lei com seu Termo Aditivo, anexo,
será publicada pelo Município, o qual remeterá ao
CISGA cópia da lei aprovada e comprovante da
publicação.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 12 de julho de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.417, DE 12 DE JULHO DE 2017.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo
de Comodato com o Estado do Rio Grande do
Sul, por intermédio da Secretaria da Justiça e
da Segurança, com a interveniência da Brigada
Militar.
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O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
termo de comodato com Estado do Rio Grande do
Sul, por intermédio da Secretaria da Justiça e da
Segurança, com a interveniência da Brigada Militar,
conforme minuta de termo em anexo, para a entrega
do veículo, descrito na minuta de termo de convênio
em anexo, o qual visa a conjunção de esforços entre
as partes, com o intuito de promover maior segurança
à cidade, cujas características restarão elencadas em
Termo de Comodato que é parte integrante da
presente lei.
Art. 2º As despesas de manutenção e conservação dos
bens cedidos em comodato serão de responsabilidade
do Comodatário, cabendo ao Comodante as
obrigações referentes ao DPVAT anual.
Art. 3º O prazo de vigência do termo de comodato
será de 10 (dez) anos.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 12 de julho de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.418, DE 12 DE JULHO DE 2017.
Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, Farmacêutico.
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, 01 (um) Farmacêutico,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 2º A contratação tem como objetivo suprir
afastamento legal, por motivo de licença prêmio, de
servidora efetiva.
Art. 3º O prazo de contratação se dá a partir da
assinatura do contrato administrativo, podendo iniciar
a partir do dia 03 de julho de 2017 com término em
01 de agosto de 2017.
§1º 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.
§2º 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.
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, 12 de julho de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.419, DE 12 DE JULHO DE 2017.

Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.420, DE 12 DE JULHO DE 2017.
Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, Técnico de
Enfermagem.
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:

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

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, 01 (um) Técnico de
Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,

Art. 2º A contratação tem como objetivo suprir
afastamento legal, por motivo de licença prêmio, de
servidora efetiva.

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. 3º O prazo de contratação se dá a partir da
assinatura do contrato administrativo, podendo
iniciar a partir do dia 20 de julho de 2017 com
término em 19 de agosto de 2017.

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, Psicólogo, com carga
horária de até 40 (quarenta) horas semanais.

§1º 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 inicia a partir da
assinatura do contrato administrativo, pelo período
de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos até nomeação de servidor
aprovado em concurso público para o cargo.
§1º 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.
§2º 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.
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, 12 de julho de 2017. 58º de

§2º 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.
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, 12 de julho de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.421, DE 12 DE JULHO DE 2017.
Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, Técnico de
Enfermagem.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
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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, 01 (um) Técnico de
Enfermagem, com carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais.
Art. 2º A contratação tem como objetivo suprir
afastamento de servidora efetiva por motivo de
possível licença saúde, licença maternidade e férias.
Art. 3º O prazo de contratação se dá a partir da
assinatura do contrato administrativo até o término
das férias da servidora.
§1º 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.
§2º 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.
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.

40 (quarenta) horas semanais, com início previsto a
partir de 02 de outubro de 2017 e término em 22 de
dezembro de 2017, para substituir servidora em
licença prêmio;
II – 03 (três) Monitores de Creche, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais cada, com
início previsto a partir de 17 de julho de 2017 e
término em 22 de dezembro de 2017, para aberturas
de turmas novas/experimentais em escolas de
educação infantil.
Art. 2º 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. 3º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de
expirarem os prazos estabelecidos, para completálos poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 4º 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. 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, 12 de julho de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETOS

LEI Nº 3.422, DE 12 DE JULHO DE 2017.

DECRETO Nº 3.178, DE 13 DE JULHO DE
2017.

Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, Monitores de
Creche.
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, 04 (quatro)
Monitores de Creche.
Parágrafo único. As contratações se iniciam a partir
da assinatura dos contratos administrativos, pelos
períodos indicados conforme seguem:
I - 01 (um) Monitor de Creche, com carga horária de

Prorroga prazo de validade de concurso
público e processo seletivo público.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, em seu artigo 69, incisos VI, VII,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado o prazo de validade do
concurso público e processo seletivo público para a
categoria funcional de CONTADOR, Edital de
Homologação nº 40, de 06 de novembro de 2012*.
Art. 2º O novo prazo de validade é de 21 de julho de
2017 a 20 de julho de 2019, atendendo o disposto
no artigo 37, inciso III da Constituição Federal e nos
termos do Edital de Abertura nº 001, de 11 de
janeiro de 2012.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 13 de julho de 2017.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

TOMADA DE PREÇOS
EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº
009/2017
DATA DE ABERTURA: 04 de agosto de 2017
HORÁRIO: 9 horas
LOCAL: Sala de Licitações do Centro
Administrativo Municipal
OBJETO: Contratação de empresa para construção
de rampa de lavagem e anexo
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/mul
ti24/sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao#
Digitando o número 9 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Tomada de
Preços.

PREGÃO PRESENCIAL
EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
082/2017
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 28 de julho de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços de coleta, transporte, tratamento e destino
final de resíduos sólidos do grupo A, Grupo B E
Grupo E
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/mul
ti24/sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao#
Digitando o número 82 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
083/2017
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 31 de julho de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Prestação de serviços médicos
especializados (consultas e exames).
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/mul
ti24/sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao#
Digitando o número 83 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.

ATAS
ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
79/2017
Aos treze dias do mês de julho 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 móveis e equipamentos conforme descrito no item
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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: SANTALUCIA INDÚSTRIA DE MÓVEIS
EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Gentil
Santalucia,
RG
nº
2026546636;
FAEMA
INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, neste ato
representada pelo Sr. Alexandre Flores dos Santos,
RG nº 7319713; SCHOOL SHOP MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA. neste ato representada
pelo Sr. William Vivan Scheurer, RG nº 2097056525;
METALPLACA INDÚSTRIA LTDA, neste ato
representada pelo Sr. Gil Clinton Espindola Brum,
RG nº 4113212882. 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 - METALPLACA INDÚSTRIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
175,00; para o item 02 - METALPLACA
INDÚSTRIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 169,00; para o item 03 METALPLACA INDÚSTRIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 210,00; para o item 04 SCHOOL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA., com o preço final (ou negociado) de R$
155,00; para o item 05 - METALPLACA
INDÚSTRIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 125,00; para o item 06 – não houve
cotação válida; para o item 07 - METALPLACA
INDÚSTRIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 210,00; para o item 08 SANTALUCIA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI,
com o preço final (ou negociado) de R$ 58,00; para o
item 09 - SCHOOL SHOP MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA., com o preço final (ou
negociado) de R$ 310,00; para o item 10 SANTALUCIA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI,
com o preço final (ou negociado) de R$ 1.369,00;
para o item 11 - METALPLACA INDÚSTRIA
LTDA,, com o preço final (ou negociado) de R$
164,00; para o item 12 - SCHOOL SHOP MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 310,00; para o item 13 METALPLACA INDÚSTRIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 172,00; para o item 14 METALPLACA INDÚSTRIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 115,00; para o item 15 METALPLACA INDÚSTRIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 123,00; para o item 16 SCHOOL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
230,00; para o item 17 - METALPLACA
INDÚSTRIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 185,00; para o item 18 METALPLACA INDÚSTRIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$134,00; para o item 19 SCHOOL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
380,00; para o item 20 - METALPLACA
INDÚSTRIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 213,00; para o item 21 METALPLACA INDÚSTRIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 189,00; para o item 22 -
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METALPLACA INDÚSTRIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 109,00. O relatório de
lances ofertados para cada item encontra-se em
anexo, sendo rubricado por todos. O representante
da empresa
SCHOOL SHOP MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA saiu do certame nesta
fase do processo. Após a fase das propostas e lances
foi aberto o envelope de número 02, referente a
habilitação. Foram habilitadas as empresas:
METALPLACA INDÚSTRIA LTDA, SCHOOL
SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, e
SANTALUCIA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.
Adjudica-se à empresa vencedora: METALPLACA
INDÚSTRIA LTDA, o objeto constante no itens 01,
02, 03, 05, 07, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 do
edital;
SCHOOL
SHOP
MÓVEIS
E
EQUIPAMENTOS LTDA, o objeto constante no
itens 04, 09, 12, 16 e 19 do edital e, SANTALUCIA
INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI, o objeto
constante no itens 8 e 10 do edital. Para o item 06
não houve cotação válida. 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.
Danilo Fachini
Pregoeiro
Diego Zarpelon
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
080/2017
Aos catorze dias do mês de julho 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 material elétrico e eletrônico 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: COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS NATALIN LTDA, sem que seu
representante legal estivesse presente; GABRIEL
BRUGALLI ME, neste ato representada pelo Sr.
Gabriel Brugalli, RG nº
6065639401;
COMERCIAL ARTUS EIRELI ME, neste ato
representada pelo Sr. Paulo Ricardo Artus, RG nº
7080708857; INTRAL S.A. INDUSTRIA DE
MATEIRIAIS
ELTETRICOS,
neste
ato
representada pelo Sr. Gilberto Junior Felipin, RG nº
3076710403.
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 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

NATALIN LTDA, com o preço final (ou negociado)
de R$ 1.300,00; para o item 02 - GABRIEL
BRUGALLI ME, com o preço final (ou negociado)
de R$ 23,25; para o item 03 – Não houve proposta
válida; para o item 04 - COMERCIAL ARTUS
EIRELI ME, com o preço final (ou negociado) de R$
340,00; para o item 05 - Não houve proposta válida;
para o item 06 - INTRAL S.A. INDUSTRIA DE
MATEIRIAIS ELTETRICOS, com o preço final (ou
negociado) de R$ 685,00; para o item 07 COMERCIAL ARTUS EIRELI ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 3.900,00. 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. Foram habilitadas as
empresas:
COMERCIO
DE
MATERIAIS
ELETRICOS
NATALIN
LTDA,
GABRIEL
BRUGALLI ME, INTRAL S.A. INDUSTRIA DE
MATEIRIAIS ELTETRICOS e COMERCIAL
ARTUS EIRELI ME. Adjudicam-se às empresas
vencedora:
COMERCIO
DE
MATERIAIS
ELETRICOS NATALIN LTDA, o objeto constante
no item 01 do edital; GABRIEL BRUGALLI ME, o
objeto constante no item 02 do edital; COMERCIAL
ARTUS EIRELI ME, o objeto constante nos itens 04
e 07 do edital e INTRAL S.A. INDUSTRIA DE
MATEIRIAIS ELTETRICOS, o objeto constante no
item 06 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

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Rota Certa – Lavagem e
Borracharia Ltda - Me
OBJETO: O presente contrato tem a finalidade a
contratação de empresa especializada para serviço de
lavagem de caminhões, máquinas e veículos do
Município, conforme segue:
IT
E
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIÇÃO
Serviço de lavagem de motoniveladoras
Serviço de lavagem de retroescavadeira
Serviço de lavagem de carregadeira
Serviço de lavagem de trator agrícola
Serviço de lavagem de caminhões truques
Serviço de lavagem de caminhões toco
Serviço de lavagem de veículos grandes (Santa
Fé, Ranger, S-10, D-20 e Kombi)
Serviço de lavagem de veículos médios(Zafira,
Doblô, Spin..)
Serviço de lavagem de veículos pequenos(Gol,
Celta, Corsa, Pálio, Fiesta, Strada, Courier...)
Serviço de lavagem de ambulância (lavagem
geral, interna e externa)
Serviço de lavagem de ambulância (lavagem
normal, somente externa e cabine)

QUANTI
DADE
(Até)
42
28
14
14
28
21
52
56
194
62
82

A contratada deverá executar a lavagem externa
completa das máquinas e caminhões, exceto o
interior das cabines.
A contratada deverá realizar a lavagem interna e
externa nos veículos grandes, médios e pequenos.
O local de prestação dos serviços deverá estar situado
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dentro do perímetro do município de Carlos Barbosa.
O deslocamento das máquinas, caminhões e veículos
até o local de prestação dos serviços ficará por conta
do município.
Os serviços de lavagem será solicitado conforme a
necessidade das Secretarias.
A contratada tem até 24 (vinte e quatro) horas para
realizar a lavagem a contar do momento da entrega
das máquinas e veículos no local.
Mensalmente, a contratada deverá fornecer um
relatório de todas as lavagens efetuadas durante o
mês discriminando o tipo de máquina, caminhão ou
veículo com a placa, data, assinatura do responsável e
valor do serviço.
VALOR: Até R$ 56.750,00
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de sua
assinatura, ou seja, de 13 de julho de 2017 até 12 de
julho de 2018.
Carlos Barbosa, 13 de julho de 2017.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente
ROTA CERTA – LAVAGEM E BORRACHARIA
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

Carlos Barbosa, 17 de julho de 2017.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico
Indústria e Comércio

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente

IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS LTDA.
Contratada

SEIVA MONITORAMENTO LTDA.
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Cláudia Adriana da Silva Santana
& Cia Ltda - Me
OBJETO: Constitui objeto do presente documento
a contratação de empresa para fornecimento de
material e de mão de obra, objetivando a reforma do
telhado da Capela do Cemitério Público Municipal.
Os serviços deverão ser executados conforme
Projeto, Orçamento, e Memorial Descritivo,
constantes em anexo a este contrato.
VALOR: R$ 15.610,36 (quinze mil, seiscentos e
dez reais e trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da
emissão da ordem de serviço.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2017

Carlos Barbosa, 19 de julho de 2017.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Seiva Monitoramento Ltda.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a
contratação de empresa para prestação dos seguintes
serviços:

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

I
DESCRIÇÃO
VALO
T
R
E
MENS
M
AL
1 CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
R$
ESPECIALIZADA,
COM
PROFISSIONAL 2.190,0
HABILITADO PARA ASSUMIR JUNTO AO CREA
0
(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA) DO RS, DNPM (DPTO NAC.
PROD. MINERAL) E FEPAM (FUNDAÇÃO
ESTADUAL DE PROT. AMBIENTAL) AS
SEGUINTES RESPONSABILIDADES TÉCNICAS
NO BRITADOR MUNICIPAL: LAVRA DE
BASALTO PARA BRITAGEM, LAVRA DE
SAIBRO, BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS,
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE FOGO NO
ÂMBITO
DE
MINERAÇÃO,
CONTROLE
AMBIENTAL, CONTROLE DE PROCESSOS
MINERÁRIOS JUNTO AO DNPM, SENDO QUE O
PROFISSIONAL DEVERÁ SER ENGENHEIRO
DE MINAS, OU SE CASO FOR GEÓLOGO OU
ENGENHEIRO
CIVÍL
DEVERÁ
TER
FORMAÇÃO NA ÁREA DE EXPLOSIVOS
(CONFORME NORMATIVA-CONFEA (CONS.
FED.
ENGENHARIA
E
AGRONOMIA)
CONFORME DECISÃO NORMATIVA Nº 71/2001
DO CONFEA.
A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR
UM BIÓLOGO OU ENGENHEIRO AGRÔNOMO
PARA MONITORAMENTO DA BIOTA, COM
EMISSÃO DA RESPECTIVA ART.

As ARTs deverão ser fornecidas pela Contratada
devidamente pagas.
A Contratada, através de seu responsável técnico
deverá efetuas visitas periódicas aos locais de
realização dos serviços, e junto à Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Apresentar
relatórios
trimestrais
ou
com
periodicidade menor quando necessário.
VALOR: R$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa
reais) mensais.
VIGÊNCIA: de 12 (doze) meses, contados a partir
de 19 de julho de 2017 a 18 de julho de 2018.

CLÁUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA &
CIA 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

ADITAMENTOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO ADITAMENTO DO
CONTRATO Nº 078/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Imply Rental Locação de
Equipamentos e Serviços Ltda
OBJETO: Fica alterado o Item 1.4 do anexo I –
Descrição do Serviço, sendo:
Inclusão de 1.730 (mil setecentos e trinta) unidades
de INGRESSOS CORPORATIVO EXCURSÕES
SEXTAS E DOMINGOS; e
Inclusão de 02 (duas) credencias.
Em função da alteração do item 1.4 do anexo I, fica
alterada a Cláusula Segunda - do Preço, aditando-se
o valor de R$ 456,20 (quatrocentos e cinquenta e
seis reais e vinte centavos), na forma da justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 14 de julho de 2017.

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 108/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:
Movimento
Assistencial
Barbosense - MAB
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 20 de julho de 2017 a 19
de julho de 2018, na forma da justificativa anexa que
faz parte integrante do presente instrumento.
Fica acordada a negociação entre as partes a
manutenção do valor pago mensalmente do presente
contrato. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 14 de julho de 2017.
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e
Habitação
MOVIMENTO ASSISTENCIAL BARBOSENSE MAB
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 169/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Salto Ventoso Viagens e Turismo
Ltda
OBJETO: Fica alterado na cláusula Primeira do
Objeto do presente contrato os seguintes veículos:
Inclui-se o veículo, Espécie/tipo PAS/ONUBUS,
marca/modelo MBENZ/MPOLO PARADISO R,
capacidade 47 PASSAGEIROS, placas IMD 5745,
ano 2004; E exclua-se o veículo placas IKP 3539.
Conforme justificativa em anexo que faz parte do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 03
Carlos Barbosa, 14 de julho de 2017.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
SALTO VENTOSO VIAGENS E TURISMO LTDA
Contratado
GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo
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ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/ 56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 157/2013
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Folha de Teutônia Gráfica e
Editora Jornalística Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado por mais 12 (doze) meses, ou
seja, de 16 de julho de 2017 até 15 de julho de 2018,
na forma da justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento. Fica acordada a
negociação entre as partes a manutenção do valor
pago mensalmente do presente contrato. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04
Carlos Barbosa, 06 de julho de 2017.
JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda
FOLHA DE TEUTÔNIA GRÁFICA E EDITORA
JORNALÍSTICA 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 120/2012
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Servy's Serviços De Limpeza Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 2 (dois)
meses, ou seja, a partir de 16 de julho de 2017 até 15
de setembro de 2017, ou até o término do processo
licitatório, na forma da justificativa em anexo, que
faz parte integrante do presente instrumento. Fica
acordada a negociação entre as partes a manutenção
do valor pago mensalmente do presente contrato. As
demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 07
Carlos Barbosa, 14 de julho de 2017.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas

CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordada a adição de R$ 9.053,87
(nove mil e cinquenta e três reais e oitenta e sete
centavos) sendo R$ 6.337,69 (seis mil, trezentos e
trinta e sete reais e sessenta e nove centavos)
referentes a material e R$ 2.716,18 (dois mil,
setecentos e dezesseis reais e dezoito centavos)
referentes a mão de obra. Fica acordada ainda uma
supressão de R$ 46.886,94 (quarenta e seis mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro
centavos), sendo R$ 32.820,25 (trinta e dois mil,
oitocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)
referentes a materiais e R$ 14.066,69 (quatorze mil
e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
referentes a mão de obra. Totalizando assim uma
supressão de R$ 37.833,07 (trinta e sete mil,
oitocentos e trinta e três reais e sete centavos),
sendo R$ 26.482,56 (vinte e seis mil, quatrocentos e
oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
referentes a materiais e R$ 11.350,51 (onze mil,
trezentos e cinquenta reais e cinquenta e um
centavos) referentes a mão de obra. Conforme
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas do
contrato permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 19 de julho de 2017.
RODRIGO STRADIOTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
SIMONAGGIO & CIA 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 SUPRESSIVO DO CONTRATO
Nº 165/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica Popular do Vale dos
Sinos Ltda Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – do
Objeto, suprimindo o item 06 - SERVIÇO
AMBULATORIAL
MÉDICO
REUMATOLOGISTA Cód. SUS - 03.01.01.007-2 COB 225136, na forma da justificativa anexa que
faz parte integrante do presente instrumento. As
demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.

CONCORRÊNCIA 003/2017
AVISO DE ANULAÇÃO
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA torna
público que anulou o processo licitatório
Concorrência 003/2017, com base no artigo 11, § 4º,
VII da Lei 12.232/10. Informações na Prefeitura
Municipal, na Rua Assis Brasil, nº 11, (54)
3461.8833. Carlos Barbosa, 17 de julho de 2017.
EVANDRO ZIBETTI – Prefeito Municipal.
TOMADA DE PREÇOS 004/2017
AVISO DE REVOGAÇÃO
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA torna
público que revogou o processo licitatório Tomada de
Preços 004/2017, com base no artigo 49 da Lei
Federal 8.666/93. Informações na Prefeitura
Municipal, na Rua Assis Brasil, nº 11, (54)
3461.8833. Carlos Barbosa, 17 de julho de 2017.
EVANDRO ZIBETTI – Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 711/2017
CONCEDE férias regulamentares de 10 de julho a 14
de julho de 2017, à servidora ADRIANA PEDRUZZI
LAZZARI, Professor de Educação Infantil, matrícula
nº 497, referente ao período aquisitivo de 01 de julho
de 2015 a 30 de junho de 2016.
Carlos Barbosa, 10 de julho de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 712/2017
CONSIDERANDO o constante no Processo Judicial
n° 144/1.17.0001101-0 e em atendimento ao
deferimento de pedido liminar, Suspende os efeitos
da Portaria n° 666/2017, a contar de 03 de julho de
2017, a qual desconstituiu a nomeação do servidor
ELIAS JOSÉ ANDREOLA, matrícula n° 1450,
devendo o mesmo retornar ao serviço público para
exercer as atribuições do cargo de motorista na data
de 12 de julho de 2017, sem prejuízo do pagamento
de sua remuneração mensal.
Carlos Barbosa, 11 de julho de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 17 de julho de 2017.

PORTARIA Nº 714/2017

SERVY'S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Contratada

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

CLÍNICA POPULAR DO VALE DOS SINOS
LTDA ME
Contratada

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

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 12 de junho de
2017, a conclusão do estágio probatório, declarando
estável no serviço público, o servidor FELIPE
BENINI, matrícula nº 1.625, investido no cargo
efetivo de Agente Administrativo em 12 de junho de
2014, tendo sido avaliado entre junho de 2014 a
junho 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.

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO SUPRESSIVO DO CONTRATO
Nº 068/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

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

AVISOS

Carlos Barbosa, 11 de julho de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 718/2017
DESIGNA, a partir desta data, as servidoras
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ANDREIA PAROLIN COREZOLA, assessor
administrativo, matrícula nº 1.432, CRISTINE
MARTINELLI, agente administrativo, matrícula nº
1.574 e MARIBEL BORTOLOTTO, agente
administrativo, matrícula nº 1.020, para compor a
Comissão Especial Julgadora em Primeira Instância
dos
Recursos
Relativos
às
Penalidades
Administrativas
Aplicadas
pela
Fiscalização
Ambiental do Município, nos termos da Lei
Municipal nº 1.709, de 09 de dezembro de 2003 e
concede às servidoras CRISTINE MARTINELLI e
MARIBEL BORTOLOTTO, gratificação pelo
exercício de atividade de natureza especial nos
termos do artigo 19A da Lei Municipal nº 685, de 26
de junho de 1990. Acumularão a sua remuneração
uma gratificação de R$ 60,01 (sessenta reais e um
centavo) por sessão.
Ficam revogadas as Portarias 704/2015 e 490/2016.
Carlos Barbosa, 12 de julho de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 720/2017
ENQUADRA, a partir desta data, o servidor
MATHEUS ANTONIO BRUSCHI, matrícula nº
1.861, médico, como beneficiário de adicional de
insalubridade em grau máximo de 30% (trinta 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 723/2017

Representantes da Secretaria Municipal da
Educação:
AVERBA, para fins de cômputo de tempo de O Sr. Fabiano José Tauffer, na condição de titular, em
contribuição na aposentadoria, o tempo de serviço substituição ao Sr. Daniel Francisco Scotta, e a Sra.
prestado pela servidora EUNICE MARIA Maribel Bortolotto, na condição de suplente, em
BENEDETTI GUERRA, matrícula nº 191, substituição à Sra. Rutinéia Balbinot Salini.
conforme Certidão do Instituto Nacional de Seguro
Social:
Representantes do Lions Clube
Atividade Pública, com contribuição ao Regime O Sr. Valdemar Luiz Bressam, na condição de
Geral de Previdência – INSS:
suplente, em substituição ao Sr. Luiz Alberto Fripp
Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
da Silva.
Período de 17/04/1989 a 30/06/1990 – total de 01
ano, 02 meses e 14 dias.
Carlos Barbosa, 12 de julho de 2017.
Total Geral: 439 dias, correspondendo a 01 ano, 02
meses e 14 dias.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Carlos Barbosa, 14 de julho de 2017.
EXTRATO DA PORTARIA Nº 719/2017
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
Processo Administrativo nº 4.013/2017
Assunto: Instauração de Sindicância Administrativa
PORTARIA Nº 713/2017
Disciplinar, para investigar conduta da servidora Eva
Marlene Pereira, investida no cargo de Auxiliar de
Retifica a Portaria nº 593, de 25 de maio de 2017, Farmácia, matrícula nº 1.212, lotada na Secretaria
para acrescentar que, caso comprovada a culpa, Municipal da Saúde e designação de Comissão
torna o servidor incurso nas infrações disciplinares Permanente de
Sindicância
e/ou Processo
previstas nos artigos 126, I, III, VII, da Lei nº 682, Administrativo, nos termos da Portaria 282, de 04 de
de 05 de junho de 1990, cujas condutas são abril de 2016, com a finalidade de apurar
passíveis de advertência ou suspensão.
responsabilidades
apontadas
no
Processo
Administrativo nº 4.013, datado de 11 de julho de
Carlos Barbosa, 11 de julho de 2017.
2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 721/2017
EXONERA, a partir desta data, VANESSA BORSOI,
matrícula n.º 1.626, do cargo em comissão de
SUPERVISOR DE DIRETRIZES URBANÍSTICAS,
CC05, a pedido da servidora, conforme art. 36, inciso
I da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990,
sendo o dia 12 de julho de 2017 o último dia
trabalhado.
Carlos Barbosa, 13 de julho de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 722/2017
CONVOCA, a candidata a seguir relacionada para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 17 e 18 de julho de 2017, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, com a documentação
necessária para contratação administrativa para
atender necessidade temporária de excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

PORTARIA Nº 715/2017
Prorroga, por 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
do dia 14 de julho de 2017, o prazo para conclusão
dos trabalhos do Processo Administrativo Especial,
instaurado pela Portaria nº 647, de 13 de junho 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, 11 de julho de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 716/2017
Determina que seja considerado como tempo de
exercício de funções de magistério (docência)
aquele compreendido entre 01 de julho de 1990 a 31
de dezembro de 1992, conforme apurado pela
Comissão Permanente de Sindicância e/ou Processo
Administrativo Disciplinar.
Determina que seja emitido Termo de Ciência, para
ser firmado pela servidora, conforme disposto no
parecer jurídico.
Determina
arquivamento
do
Processo
Administrativo Especial, nº. 6.597, de 24 de
novembro de 2015.
Carlos Barbosa, 11 de julho de 2017.

NOME

CARGO

DENISE BERTIN
ROJAS

FARMACÊUTICO

Carlos Barbosa, 14 de julho de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 717/2017
Nomeia, como membro para compor o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– COMDICA, as pessoas abaixo relacionadas:

Carlos Barbosa, 12 de julho de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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