
MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA – RIO GRANDE DO SULMUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA – RIO GRANDE DO SUL
Edição 0144 – Data 01/12/2017 – Página 1/8 – Instituído pela Lei Municipal nº 3.084, de 03 de setembro de 2014Edição 0144 – Data 01/12/2017 – Página 1/8 – Instituído pela Lei Municipal nº 3.084, de 03 de setembro de 2014

  

PODER EXECUTIVO............................................1
Leis............................................................................1
Lei n.° 3.468, de 28 de Novembro de 2017...............1
Lei n.° 3.469, de 28 de Novembro de 2017...............2
Lei n.° 3.470, de 28 de Novembro de 2017...............2
Decretos....................................................................3
Decreto nº 3.217, de 24 de Novembro de 2017.........3
Decreto nº 3.218, de 27 de Novembro de 2017.........3
Decreto nº 3.220, de 27 de Novembro de 2017.........3
Pregão Presencial....................................................3
Extrato do Pregão Presencial nº 137/2017.................3
Extrato do Pregão Presencial nº 138/2017.................3
Chamamento Público..............................................3
Extrato do Chamamento Público nº 004/2017...........4
Concorrência Pública..............................................4
Extrato Conc. Pública – Retificado nº 010/2017.......4
Atas...........................................................................4
Ata de Sessão – Pregão nº 132/2017.........................4
Ata de Sessão – Pregão nº 133/2017.........................4
Ata de Sessão – Pregão nº 134/2017.........................5
Ata de Sessão – Concorrência nº 08/2017.................5
Contratos..................................................................5
Extrato do Contrato nº 164/2017...............................5
Extrato do Contrato nº 165/2017...............................5
Aditamentos Contratuais........................................6
Extrato do Aditamento Contrato nº 158/2016............6
Extrato do Aditamento Contrato nº 158/2017............6
Extrato do Aditamento Contrato nº 202/2016............6
Extrato do Aditamento Contrato nº 218/2013............6
Extrato do Aditamento Contrato nº 219/2013............6
Extrato do Aditamento Contrato nº 221/2014............7
Extrato do Aditamento Contrato nº 231/2014............7
Extrato do Aditamento Contrato nº 305/2007............7
Portarias...................................................................7
Portaria nº 1.025/2017...............................................7
Portaria nº 1.026/2017...............................................7
Portaria nº 1.027/2017...............................................7
Portaria nº 1.028/2017...............................................7
Portaria nº 1.029/2017...............................................7
Extrato da Portaria nº 1.032/2017..............................7
Portaria nº 1.034/2017...............................................7
Portaria nº 1.039/2017...............................................8
Conselhos Municipais..............................................8
Ata nº 10/2017 – CMS..............................................8
PODER LEGISLATIVO.........................................8

LEIS

LEI N.° 3.468, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a prevenção e a punição de
atos  de  pichação,  vandalismo  e
depredação no  âmbito  do  município  de
Carlos Barbosa. 

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

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69,  incisos  II  e  V  da  Lei  Orgânica  Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° No uso de seu poder de polícia, compete ao
Poder  Publico  Municipal  manter  permanentemente
ação  visando  coibir  e  punir  atos  de  pichação,
vandalismo e depredação contra o patrimônio publico
e privado.

§1º  Define-se  como  bens  públicos  aqueles
pertencentes a quaisquer entes da federação,  dentre
os quais se destaca:

I  –  os  edifícios  públicos  em  geral,  interna  e
externamente, incluindo muros e fachadas;

II –  os equipamentos das empresas  concessionárias
de  serviços  públicos,  tais  como  postes,  caixas  de
correio,  orelhões,  cabines  telefônicas,  abrigos  de
ônibus, lixeiras, parquímetros, contêineres e outros;

III – as placas de sinalização e endereçamento;

IV – os equipamentos de uso público, como parques
e quadras de esporte;

V – as esculturas, murais e monumentos;

VI – os  leitos  de vias,  passeio público,  meios-fios,
árvores, plantas ou flores;

VII  –  os  viadutos,  pontes,  passagens  de  nível,
inclusive testadas e guarda-corpos;

VIII – elementos decorativos de festas municipais e/
ou daquelas que o município é parceiro;

IX – outros bens públicos.

§2º Define-se como patrimônio privado, para os fins
desta lei, todos os imóveis privados limítrofe à vias e
espaços  públicos,  tais  como,  fachadas  de  casas  e
prédios, muros, cercas.

§3º Não se aplicam os ditames desta lei nos casos de

atos  de  vandalismo  no  interior  de  propriedades
privadas.

Art. 2° Todo e qualquer ato de pichação, vandalismo
ou  depredação  contra  o  Patrimônio  Público
Municipal,  implicará  na  cobrança  de  multa
equivalente a 10 (dez) URM (Unidade de Referência
Municipal) para cada ato praticado, mais os valores
referentes  ao  custo  a  ser  despendido  com  a
reparação/restauração/conserto de bem danificado.

§1º  O autor do dano ou seu responsável  legal  será
notificado para o pagamento dos valores definidos no
caput no prazo de 30 (trinta) dias, mesmo prazo em
que poderá interpor recurso, uma única vez, para a
autoridade administrativa competente.

§2º O não pagamento no prazo definido implicará no
acréscimo  de  correção  monetária,  juros  e  multa,
conforme definido na legislação tributária municipal.

§3° Nos casos de reincidência, em período inferior a
05 (cinco) anos, o valor da multa definido no caput
será aplicado em dobro;

§4° No caso de atos de vandalismo praticados contra
monumento  ou  coisa  tombada,  em virtude  do  seu
valor  artístico,  arqueológico  ou  histórico,  a  multa
também será aplicada em dobro.

§5° Se as infrações forem cometidas por menores ou
incapazes,  assim  consideradas  por  Lei  Civil,
responderão  pelas  penalidades  de  multa  os  pais,
tutores ou responsáveis legais.

§6° O não pagamento dos valores definidos no caput
deste  artigo  implicará  na  inscrição  do  débito  em
dívida ativa municipal.

§7°  O valor  arrecadado  com a  aplicação  da  multa
deverá  ser  destinado a  Fundo Municipal  especifico
definido por lei.

§8°  Nos  casos  em  que  o  ato  de  vandalismo  for
praticado  contra  patrimônio  privado,  na  forma
definida nesta lei, somente será devida a multa, nos
termos  estabelecidos  neste  artigo,  cabendo  ao
proprietário do imóvel  vandalizado buscar o direito
de reparação pelos prejuízos causados.

Art. 3° Também se sujeita às sanções do art. 2° desta
Lei, a colagem de cartaz, banners ou qualquer ato de
publicidade ou propaganda feita em bem público sem
a devida autorização de legislação específica ou de
autoridade competente. 

Art.  4° A aplicação das penalidades previstas nesta
Lei  não  exonera  o infrator  das  cominações  civis  e
penais cabíveis.
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Art.  5°  As  despesas  decorrentes  da  execução  da
presente  Lei  correrão  por  conta  de  dotações
orçamentárias próprias.

Art.  6°  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2017. 
58º de Emancipação. 

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

LEI N.° 3.469, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  firmar
parcerias com Associações de Estudantes
para viabilizar o transporte às instituições
de ensino e dá outras providências.

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

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69,  incisos  II  e  V  da  Lei  Orgânica  Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  É  o  Poder  Executivo  autorizado  a  firmar
parcerias  com  associações  de  estudantes  para
viabilizar  o transporte  às  instituições  de ensino aos
alunos que comprovadamente residam no município
de Carlos Barbosa, para tanto, compreendendo:

I – Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e
especialização;

II – Ensino médio;

III – Cursos de qualificação profissional ou técnicos
com  duração  mínima  de  01  (um)  semestre  com
frequência semanal;

IV – Cursos preparatórios (pré-vestibular).

Art. 2º As parcerias se darão somente nos casos de
cursos que não estejam disponibilizados no município
de Carlos Barbosa.

Art.  3º  O  município  será  responsável  pela
transferência  de  recursos  financeiros  para  o
desenvolvimento do objeto da parceria.

Parágrafo único. Os valores a serem repassados serão
definidos  em  observância  à  disponibilidade
orçamentária  do  município,  podendo,  diante  de  tal
critério, não contemplar a integralidade do custo do
serviço do transporte.
 
Art. 4º A parceria de que trata o art. 1º será firmada
através de termo a ser celebrado com associações de
estudantes,  constituídas  na  forma  da  Lei,  nas
seguintes condições:

I – Será obrigatório às associações, além das ações
que  deve  desenvolver  para  fomentar  o  objeto  da
parceria, prestarem contrapartidas, destinadas à conta
do  Fundo  Municipal  específico  a  ser  criado  pela
administração,  na  proporção  de  15%  do  valor
destinado às  parcerias,  devendo as  mesmas  ocorrer
simultaneamente  ao  repasse  através  da  dedução  do
recurso alcançado pelo município.

II  –  Deverão  as  associações  prestar  contas  dos
recursos recebidos, conforme estipulado no termo de
parceria.

III  –  Em  optando  as  associações  em  cobrar  a
contrapartida dos estudantes de forma individual, a
cobrança  deverá  respeitar  os  critérios  de
proporcionalidade  acerca  da  utilização  do
transporte.

§ 1º O transporte de que trata a presente lei somente
será  concedido  a  estudantes  dos  cursos  elencados
nos incisos  do art.  1º  e  devidamente  matriculados
em aulas exclusivamente presenciais nos turnos da
manhã, tarde, vespertino e noite, de segunda-feira a
sábado,  em  instituições  localizadas  até  200
(duzentos)  quilômetros  (percurso  ida  e  volta)  da
sede do município. 

§  2º  Os  estudantes  deverão  ser  previamente
cadastrados  junto  a  Secretaria  Municipal  de
Educação,  pela associação  a  qual  estiverem
vinculados, semestralmente, com a apresentação  de
documentos que serão estabelecidos por decreto.

§ 3º As rotas respeitarão critérios de aproveitamento
e serão reunidas por trajetos e geridas por uma única
associação para cada um dos trajetos estabelecidos
no chamamento público.

§ 4º A não observância da disposição constante no
§3º pelas associações de estudantes poderá acarretar
na  extinção  da  parceria  e,  consequentemente,  dos
benefícios constantes na mesma. 

Art. 5º O município poderá disponibilizar software
de controle de acesso que será  de uso obrigatório
pelos beneficiários.

Art. 6º O município poderá estabelecer quantitativos
mínimos  de  ocupação  dos  veículos  para  melhor
aproveitamento  do  recursos  públicos,  mediante
decreto.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei,
por Decreto, no que couber.

Art. 8º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por dotação orçamentária própria.

Art.  9º Fica  revogada  a  Lei  n.° 2.381,  de  18  de
março de 2010.

Art.  10.  Esta  lei  entra  em vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2017. 
58º de Emancipação.

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

LEI N.° 3.470, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

Autoriza o Município a firmar convênio
com  a  Associação  Dr.  Bartholomeu
Tacchini – Filial Hospital São Roque e
dá outras providências.

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

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou  e  eu,  em cumprimento  ao  que  dispõe  o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  Fica  o  Município  de  Carlos  Barbosa
autorizado a firmar Convênio com a Associação Dr.
Bartholomeu Tacchini – Filial Hospital São Roque,

CNPJ  nº  87.547.444/0014-44,  tendo  por  finalidade
repasses  de  recursos  financeiros  recebidos  de
terceiros e destinados para os hospitais filantrópicos
prestadores de serviços ao SUS.

§1° É objeto do presente convênio as transferências
de  recursos  financeiros,  instituídos  em  portarias
anuais específicas emitidas pela Secretaria Estadual
da  Saúde  –  RS,  referentes  ao  cofinanciamento  das
Portas  de  Entrada  Hospitalares  de  Urgência  e
Emergência  –  Porte  D,  conforme  definido  na
Resolução CIB –  RS N.° 373,  de  20 de agosto  de
2013  e  Resolução  CIB-RS  N°  652,  de  19  de
novembro de 2012.

§2° O  Convênio  será  firmado  nas  condições
estabelecidas  no  termo  em  anexo,  o  qual  é  parte
integrante desta Lei.

Art.  2º As prestações de contas do Convênio serão
efetuadas  conforme  regras  próprias  de  cada
instrumento de disponibilização de verbas e demais
normas incidentes.

Art.  3º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de setembro
de 2017.

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2017. 
58º de Emancipação.

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

DECRETOS

DECRETO Nº 3.217, DE 24 DE NOVEMBRO DE
2017

Abre crédito especial no Orçamento
de  2017,  Lei  nº  3.344/16 de 07 de
dezembro de 2016.

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, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964,
e  ainda  de  conformidade  com a  Lei  Municipal  nº
3.455, de 26 de outubro de 2017;

Decreta: 
 

Art. 1.º Abre crédito especial no Orçamento de 2017,
Lei  nº  3.344  de  07  de  dezembro  de  2016,  no
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) na seguinte
rubrica:
D
e
s
p
.

Or.Un.
F. Sf.
Prog.
P/A

Categor
ia

Recu
rso

Descrição Valor

4230 04.02.04.
125.0046.

1402

3.3.3.9.0.
30

1 MATERI
AL DE

CONSU
MO

1.000,00

4231 04.02.04.
125.0046.

1402

3.3.3.9.0.
31

1 PREMIA
ÇÕES

CULT.AR
T.ESPOR

T.E
CIENTI

1.000,00

4232 04.02.04.
125.0046.

1402

3.3.3.9.0.
39

1 OUTROS
SERVIÇ

OS
TERC.-

P.JURÍDI
CA

1.000,00

TOTAL 3.000,00

Art.  2.º  O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto com a redução das seguintes rubricas:
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Desp. Or.Un. F. Sf.
Prog. P/A

Categoria R
ec
ur
so

Descrição Valo
r

4
0
1
3

04.01.04.123.0
040.2004

3.3.3.9.0.3
9

1 OUTROS
SERVICOS

TERC.-
P.JURÍDICA

2.00
0,00

4
5
1
3

04.04.04.122.0
044.2404

3.3.3.9.0.3
9

1 OUTROS
SERVICOS

TERC.-
P.JURÍDICA

1.00
0,00

TOTAL 3.00
0,00

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 24 de novembro de 2017.

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

José Carlos Custodio
Secretário Municipal da Fazenda

Janete Belleboni Taufer
Diretora de Controle Fazendário

DECRETO Nº 3.218, DE 27 DE NOVEMBRO DE
2017

Declara  de  utilidade  pública,  para
fins  de  desapropriação,  um terreno
urbano destinado à futura ampliação
do  Cemitério  Público  Municipal
Jardim  da  Paz  e  dá  outras
providências.

O Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,  no
uso  de  suas  atribuições  legais, tendo  em  vista  o
disposto no art. 5º, IV da Lei Orgânica do Município
e o disposto no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, 

Decreta: 

Art. 1º É declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o terreno urbano abaixo descrito:

I-  Um terreno  urbano,  situado  na  rua
Dr.  Carlos  Barbosa,  nesta  cidade,
distando 100m36 pela esquina formada
pela rua Dr. Carlos Barbosa e Beco do
Francês,  inserido  no  quarteirão
formado pelas ruas Júlio de Castilhos,
Beco  do  Francês,  Avenida  Presidente
Kennedy  e  Paulo  VI,  com  área
superficial  de  320,41m²  (trezentos  e
vinte  e  metros  quadrados e quarenta e
um  decímetros  quadrados),  sem
benfeitorias,  com  as  seguintes
dimensões  e  confrontações:  ao  Norte,
por 16m90, com terreno de propriedade
de herdeiros de Itália Cará; ao Sul, por
17m20, com a Prefeitura Municipal  de
Carlos  Barbosa;  ao Leste,  por  17m50,
com  terreno  de  propriedade  de  Rosa
Cousseau e  Mário  José  Lermen;  e,  ao
Oeste, por 20m70, com a rua Dr. Carlos
Barbosa.

Art.  2º  A área de que trata  este  artigo destina-se  à
futura  ampliação  do  Cemitério  Público  Municipal
Jardim da Paz.

Art.  3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 27 de novembro de 2017.

Evandro Zibetti, 

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETO Nº 3.220, DE 27 DE NOVEMBRO
DE 2017

Decreta Ponto Facultativo para o
ano de 2018.

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.

Decreta:

Art. 1.º São consideradas como Pontos Facultativos,
sem prejuízo da prestação dos serviços considerados
essenciais, tanto para as atividades internas, quanto
para  as  atividades  externas  da  Administração
Pública  Municipal,  as  seguintes  datas  no  ano  de
2018:

a)  12  de  fevereiro  –  segunda-feira  anterior  ao
feriado de Carnaval;
b) 1°  de junho – sexta-feira posterior ao feriado de
Corpus Christi; 
c) 24 de dezembro – turno da manhã – segunda-feira
anterior ao feriado de Natal;
d) 31 de dezembro – turno da manhã – segunda-feira
anterior ao feriado de Ano Novo.

Art.  2.º  As datas ora decretadas Ponto Facultativo
serão compensadas integralmente, de acordo com
a Legislação Municipal e Ordem de Serviço própria,
em todas as repartições públicas municipais. 

Art.  3.º  As  eventuais  convocações  extraordinárias
para as datas referidas no art. 1º, com o objetivo de
cumprir  tarefas  inadiáveis  e/ou  consideradas
essenciais,  serão  estabelecidas  pelos  Secretários
Municipais, bem como pelos titulares dos cargos de
chefia  ou  direção  da  Administração  Pública
Municipal.

Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 29 de novembro de 2017.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa. 

 
PREGÃO PRESENCIAL

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 137/2017

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 08 de dezembro de 2017
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Contratação  de  empresa  prestadora  de
serviço se eletricista
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/siste
mas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 137 no campo “número da licitação”.

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 138/2017

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 08 de dezembro de 2017
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de material elétrico
O edital pode ser visualizado na íntegra através do

link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 138 no campo “número da licitação”.

CHAMAMENTO PÚBLICO

EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 004/2017

OBJETO: A formalização de parceria, através termo
de colaboração, com Organização da Sociedade Civil,
em  regime  de  mútua  cooperação  com  a
Administração Pública, para execução de projetos no
exercício  de  2018,  com  as  finalidades  e  ações
conforme  cada  uma  das  seguintes  áreas,  com  a
limitação de valor estabelecido.
DATA DE ABERTURA: 27 de dezembro de 2017
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Centro Administrativo Municipal – Sala de
Licitações
O edital  pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 4 no campo “número da licitação” e
selecionando a modalidade Chamamento Público.

C  ONCORRÊNCIA P  ÚBLIC  A

EXTRATO DO EDITAL DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA – RETIFICADO

Nº 010/2017

TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa para a realização
de  obra  de  engenharia  para  implantação  de  rede
óptica  externa,  interligando  prédios  públicos  com
fornecimento  de  equipamentos  ativos,  passivos  e
componentes necessários ao funcionamento
DATA DE ABERTURA: 29 de dezembro de 2017
HORÁRIO: 09 horas
O edital  pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 10 no campo “número da licitação” e
selecionando a modalidade Concorrência Pública.

ATAS

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE 
PREGÃO Nº 132/2017

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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 materiais e equipamentos ambulatoriais
e  odontológico, 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: Rossi Produtos
Hospitalares  Ltda  Epp,  neste  ato  representada  pelo
Sr.  Irineu  Rossi,  RG nº  1032281568;  A a  Z Saúde
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Me, neste ato
representada  pelo  Sr.  Idair  Monegat,  RG  nº
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3019249121; 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 - Rossi  Produtos  Hospitalares  Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 46,00;
para  o item 02 - Rossi  Produtos  Hospitalares  Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 46,00;
para  o item 03 - Rossi  Produtos  Hospitalares  Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 46,00;
para  o item 04 - Rossi  Produtos  Hospitalares  Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 64,00;
para  o item 05 - Rossi  Produtos  Hospitalares  Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 64,00;
para  o item 06 - Rossi  Produtos  Hospitalares  Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 64,00;
para  o item 07 - Rossi  Produtos  Hospitalares  Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 64,00;
para  o item 08 - Rossi  Produtos  Hospitalares  Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 64,00;
para  o item 09 - Rossi  Produtos  Hospitalares  Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 64,00;
para  o item 10 - Rossi  Produtos  Hospitalares  Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 59,00;
para  o item 11 - Rossi  Produtos  Hospitalares  Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 59,00;
para o item 12 – não houve cotação; para o item 13 -
não  houve  cotação;  para  o  item  14  -  não  houve
cotação; para o item 15 - Rossi Produtos Hospitalares
Ltda Epp,  com o preço final  (ou negociado) de R$
136,00; para o item 16 - Rossi Produtos Hospitalares
Ltda Epp,  com o preço final  (ou negociado) de R$
15,00; para o item 17 - Rossi Produtos Hospitalares
Ltda Epp,  com o preço final  (ou negociado) de R$
105,00; para o item 18 - Rossi Produtos Hospitalares
Ltda Epp,  com o preço final  (ou negociado) de R$
5,05;  para o item 19 - Rossi  Produtos Hospitalares
Ltda Epp,  com o preço final  (ou negociado) de R$
0,89;  para o item 20 - Rossi  Produtos Hospitalares
Ltda Epp,  com o preço final  (ou negociado) de R$
0,89;  para o item 21 - Rossi  Produtos Hospitalares
Ltda Epp,  com o preço final  (ou negociado) de R$
0,69;  para o item 22 - Rossi  Produtos Hospitalares
Ltda Epp,  com o preço final  (ou negociado) de R$
21,00; para o item 23 - Rossi Produtos Hospitalares
Ltda Epp,  com o preço final  (ou negociado) de R$
2,50;  para o item 24 - Rossi  Produtos Hospitalares
Ltda Epp,  com o preço final  (ou negociado) de R$
0,55; para o item 25 - A a Z Saúde Produtos Médicos
e  Hospitalares  Ltda  Me,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  3,89;  para  o  item  26  -  Rossi
Produtos  Hospitalares  Ltda Epp,  com o preço final
(ou negociado) de R$ 0,59;  para o item 27 - Rossi
Produtos  Hospitalares  Ltda Epp,  com o preço final
(ou negociado) de R$ 1,18;  para o item 28 - Rossi
Produtos  Hospitalares  Ltda Epp,  com o preço final
(ou negociado) de R$ 0,09;  para o item 29 - Rossi
Produtos  Hospitalares  Ltda Epp,  com o preço final
(ou negociado) de R$ 0,09;  para o item 30 - Rossi
Produtos  Hospitalares  Ltda Epp,  com o preço final
(ou negociado) de R$ 10,00; para o item 31 - A a Z
Saúde  Produtos  Médicos  e  Hospitalares  Ltda  Me,
com o preço final (ou negociado) de R$ 43,00; para o
item  32  -  A  a  Z  Saúde  Produtos  Médicos  e
Hospitalares  Ltda  Me,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 4,50; para o item 33 - A a Z Saúde
Produtos  Médicos  e  Hospitalares  Ltda  Me,  com o

preço final (ou negociado) de R$ 0,89; para o item
34 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda Epp, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,82; para o item
35  –  Não  houve  cotação;para  o  item 36  -  Rossi
Produtos Hospitalares Ltda Epp, com o preço final
(ou negociado) de R$ 15,60; para o item 37 - Rossi
Produtos Hospitalares Ltda Epp, com o preço final
(ou negociado) de R$ 3,00; para o item 38 - Rossi
Produtos Hospitalares Ltda Epp, com o preço final
(ou negociado) de R$ 2,60;  para o item 39 - A a Z
Saúde  Produtos  Médicos  e  Hospitalares  Ltda  Me,
com o preço final (ou negociado) de R$ 15,90; para
o item 40 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda Epp,
com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$  295,00;
para o item 41 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 85,00;
para o item 42 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda
Epp, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,19;
para o item 43 - Rossi Produtos Hospitalares Ltda
Epp,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
210,00;  para  o  item  44  -  Rossi  Produtos
Hospitalares  Ltda  Epp,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  4,30;  para  o  item  45  -  Rossi
Produtos Hospitalares Ltda Epp, com o preço final
(ou negociado) de R$ 21,00; para o item 46 - Rossi
Produtos Hospitalares Ltda Epp, com o preço final
(ou negociado) de R$ 32,00; para o item 47 - Rossi
Produtos Hospitalares Ltda Epp, com o preço final
(ou negociado) de R$ 32,00; para o item 48 - Rossi
Produtos Hospitalares Ltda Epp, com o preço final
(ou negociado)  de R$ 60,00.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: Rossi Produtos Hospitalares Ltda Epp e A
a  Z Saúde  Produtos  Médicos  e  Hospitalares  Ltda
Me.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  Rossi
Produtos Hospitalares Ltda Epp, o objeto constante
nos itens 1 a 11, 15 a 24, 26 a 30, 34, 36, 37, 38, 40
a 48 do edital;  A a  Z Saúde  Produtos  Médicos  e
Hospitalares Ltda Me, o objeto constante nos itens
25,  31,  32,  33,  39  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.

Danilo Fachini
Pregoeiro

Arieli Cristiana Paiz
Equipe de Apoio

 ATA DE SESSÃO – EDITAL DE 

PREGÃO Nº 133/2017

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois
mil  e  dezessete,  às  quatorze  horas,  reuniram-se  o
Pregoeiro  e  a Equipe  de  Apoio,  designados  pela
Portaria nº  346/2017, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação, objetivando
a Aquisição de Totem e Televisor para o Centro de
Saúde  conforme  descrito  no  item  01  do  Edital,
processando-se  essa  licitação  nos  termos  da  Lei
Federal  n.º  10.520,  de  17/07/2002,  e  do  Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Participaram do  certame  as  empresas:  18  GIGAS
COMÉRCIO  DE  EQUIPAMENTOS  –  EIRELI
-ME,  neste  ato  representada  pela  Sra.  Thayse
Sugimoto,  RG nº  9069267475;  RUDINEI  M.  DE
ABREU E CIA LTDA, neste ato representada pelo

Sr. Rudinei Machado de Abreu, RG nº 1004512966.
Conferidos  os  documentos  apresentados  para  tanto,
as  empresas  participantes  restaram credenciadas.  A
empresa  VISION  SOLUÇÕES  TECNOLÓGICAS
LTDA – ME, apenas apresentou os envelopes. 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 -
18  GIGAS  COMÉRCIO  DE  EQUIPAMENTOS  –
EIRELI -ME, com o preço final  (ou negociado) de
R$  8.499,99;  para  o  item  02  -  RUDINEI  M.  DE
ABREU  E  CIA  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2.289,95.  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:  18  GIGAS  COMÉRCIO  DE
EQUIPAMENTOS – EIRELI -ME, e, RUDINEI M.
DE ABREU E CIA LTDA.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  18  GIGAS  COMÉRCIO  DE
EQUIPAMENTOS  –  EIRELI  -ME,  o  objeto
constante no item 01 do edital; e, RUDINEI M. DE
ABREU E CIA LTDA, o objeto constante no item 02
do  edital.Foi  concedido  prazo  para  recurso,  não
havendo  manifestação  de  interposição  do  mesmo.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
documentos  e  procedimentos  adotados  por  mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Gerson Rauber
Pregoeiro

Letícia L. de Almeida
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE 
PREGÃO Nº 134/2017

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil
e dezessete, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e
a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
346/2017,  com a finalidade de  receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
contratação  de  empresa  para  prestar  serviços  de
manutenção de  sistema  de  informática  da  folha  de
pagamento  da  câmara  municipal  de  vereadores,
conforme descrito no item 01 do Edital, processando-
se  essa  licitação  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º
10.520,  de 17/07/2002,  e  do  Decreto  Municipal  nº
2.008,  de  20  de  fevereiro  de  2006,  com aplicação
subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93 e  Lei
Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006.
Participou  do  certame  a  empresa: Tecnosweb  –
Tecnologia  de  Gestão  Ltda,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Gilmar  Baldasso,  RG  nº  1009907443.
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
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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  -  Tecnosweb  –
Tecnologia  de  Gestão  Ltda,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 405,00 mensais; R$ 78,00 a hora
técnica extra e R$ 90,00 a hora de programação extra.
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:  Tecnosweb  –  Tecnologia  de
Gestão  Ltda.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
Tecnosweb  –  Tecnologia  de  Gestão  Ltda,  o  objeto
constante no item 01 do edital.Foi concedido prazo
para  recurso,  não  havendo  manifestação  de
interposição  do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação.

Sinara Kirch
Pregoeira

Arieli Cristiana Paiz
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 08/2017

Ata da sessão de Licitação modalidade Concorrência
número  oito  de  dois  mil  e  dezessete,  realizada  às
nove horas do dia vinte e três de novembro de dois
mil e dezessete, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos  Barbosa,  que tem como objeto  a seleção de
propostas visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS,  MATERIAL
AMBULATORIAL  E  DE  HIGIENE.  Presentes  os
membros  da  Comissão  Julgadora  de  Licitações
Cláudia Missiaggia Monegat, Nilce Dalmas Branchi e
Raquel  dos  Santos  De Zorzi.  A comissão reuniu-se
para  corrigir  a  ata  de  classificação,  tendo em vista
manifestação das seguintes empresas: LIFE CENTER
COMÉRCIO  E  DISTRIBUIDORA  DE
MEDICAMENTOS  LTDA,  solicitando  a
desclassificação  do  item  313;  ALTERMED
MEDICAMENTOS  E  MATERIAIS
HOSPITALARES,  solicitando a  desclassificação  do
item  453  e  MAURO  MARCIANO
DISTRIBUIDORA  DE  MEDICAMENTOS,
solicitando  a  desclassificação  dos  itens  49  e  692.
Também houve a correção da ata com relação ao item
292  e  293  da  empresa  MAURO  MARCIANO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, devido a
equívoco na digitação. Segue em anexo, planilha com
nova classificação. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pela comissão de licitações.

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: JCL Empreendimentos Ltda

OBJETO: Constitui objeto do presente documento
a contratação de empresa para execução de obra de
ampliação do ginásio de esportes da Comunidade do
Cinco Alto, Carlos Barbosa/RS.
Todos  os  materiais  e/ou  equipamentos  a  serem
empregados  na  obra  deverão  ser  de  qualidade
certificada,  compatíveis  com  os  respectivos
serviços,  devendo  atender  as  especificações
técnicas.
A remoção de entulhos ficará a cargo da Contratada.
Os  serviços  deverão  ser  executados  conforme
Projeto, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-
financeiro  e  Memorial  Descritivo,  constantes  em
anexo a este contrato.
Serão  de  inteira  responsabilidade  da
CONTRATADA acidentes que porventura venham a
ocorrer,  em face  de  inobservância  das  normas  de
proteção recomendadas.
A empresa vencedora desta licitação deverá efetuar
matrícula da obra constante neste objeto, junto ao
INSS, bem como efetuar o recolhimento da taxa da
obra  correspondente  ao  Conselho  Profissional
Competente (CREA, CAU, etc…).
As  obras  constantes  deste  Edital  terão  garantias
contra  defeitos  ou  irregularidades  na  construção
previstas em Lei.
VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, a partir
da emissão da ordem de serviço.
VALOR: R$ 455.555,55 (quatrocentos e cinquenta
e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos).

Carlos Barbosa, 24 de novembro de 2017.

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal dos Esportes Lazer e

Juventude

JCL EMPREENDIMENTOS 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 165/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Servy's Serviços de Limpeza 
Ltda
OBJETO:  O  objeto  do  presente  documento  é  a
contratação de empresa para prestação de serviço de
roçada mecânica nas vias públicas do Município.
a) A roçada deverá ser feita conforme divisão das
regiões e quantidades discriminadas abaixo:

LOT
E

IT
EM

SETOR

QUANT
I-

DADE/
MÊS
(Ate)

UN
ID

VALOR
MÁXIMO
TOTAL/

MENSAL

1

1
SERVIÇO DE LIMPEZA ROÇADA 
– TRECHO 01 - NOROESTE

119.042,
00

M2 R$ 10.713,78

2
SERVIÇO DE LIMPEZA ROÇADA 
– TRECHO 02 - LESTE

128.203,
00

M2 R$ 11.538,27 

3
SERVIÇO DE LIMPEZA ROÇADA 
– TRECHO 03 - SUDOESTE

107.530,
00

M2 R$ 9.677,70 

4
SERVIÇO DE LIMPEZA ROÇADA 
– TRECHO 04 - NORTE

17.300,0
0

M2 R$ 1.557,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 33.486,75

1-TRECHO NOROESTE = 119.042,00 m²
2-TRECHO LESTE = 128.203,00 m²
3-TRECHO SUDOESTE = 107.530,00 m²;
4-TRECHO  NORTE  =  17.300  m²  –  Av.  Raul
Giacomoni (entre a estrada para Santa Luiza até a
rótula do Desvio Machado, inclusa).
b) Os serviços deverão seguir os seguintes critérios:
b.1)  A limpeza  e  roçada  de  cada  trecho  deverá

compreender toda a extensão da via, passeios e áreas
congêneres;
b.2)  Nos  terrenos  baldios  e  onde  não  há  calçada
deverá  ser  feita  a  roçada  de  até  1  (um)  metro,
partindo  do  meio-fio  em  direção  ao  interior  dos
terrenos;
b.3) A roçada de pavimento compreende o meio-fio
até 1,5 metro em direção a pista de rodagem da via;
b.4)  Nas  áreas  ajardinadas  deverá  ser  feita  a
manutenção dos jardins, com corte de grama, poda de
arbustos e manutenção de flores e demais elementos.
Em  caso  de  replantio  das  flores  as  mudas  serão
fornecidas pela municipalidade.
c) A roçada de cada região deverá ser executada em
sua totalidade no período de um mês;
d) A CONTRATADA deverá realizar a limpeza das
bocas de lobo que se encontram ao longo da área da
roçada.  Deverá  ser  retirada a grade de proteção da
boca  de  lobo  e  recolhido  todos  os  resíduos  (terra,
lixo,  brita)  que  estão  depositados  no  interior  da
mesma;
e)  A  CONTRATADA  deverá  fazer  a  limpeza
(varrição e capina) e coleta dos resíduos (terra, brita,
gramíneas) que se encontram depositados rente aos
meio fios;
f)  Não  será  permitida  a  utilização  de  produtos
químicos  de qualquer  origem na capina  bem como
equipamentos que utilizem processo químico;
g)  A CONTRATADA deverá  responsabilizar-se  por
toda  operação  e  logística  do  serviço,  cabendo  a
mesma a contratação de pessoas e a disponibilização
dos equipamentos necessários para roçada mecânica
bem como os equipamentos de proteção individual;
h)  A  qualidade  dos  serviços  será  constantemente
auferida  pela  equipe  da  Secretaria  Municipal  de
Planejamento,  Serviços  e Vias  Urbanas,  juntamente
com o Setor de Fiscalização de Contratos, devendo
os  mesmos  serem executados  com bom padrão  de
qualidade  e  de  forma  que  elimine  por  completo  a
vegetação,  realizando  a  roçada  rente  ao  solo,  sob
pena  de  não  recebimento  dos  valores  quando
executados em desacordo com o solicitado.
i) Mensalmente deverá ser entregue na Secretaria um
relatório discriminando a metragem e os trechos onde
foram executados os serviços solicitados.
VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses  a  partir  de  02  de
janeiro de 2018 até 01 de janeiro de 2019.
VALOR: R$  33.486,75  (trinta  e  três  mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco
centavos) mensais.

Carlos Barbosa, 24 de novembro de 2017.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

SERVY'S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB 56.138

ADITAMENTOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 158/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Inter Construtora Ltda Me.
OBJETO:  Fica  prorrogado a  vigência  do  contrato
por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, de 02 de
dezembro de 2017 a 31 de março de 2018, na forma
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da  justificativa  anexa,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 04

Carlos Barbosa, 29 de novembro de 2017.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

INTER CONSTRUTORA LTDA ME
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 158/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Britamil – Mineração e Britagem 
Ltda.
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Primeira  –  do
Objeto, aditando o item 01 em 475 (quatrocentos e
setenta  e  cinco)  toneladas,  totalizando  assim,  em
2.375  (dois  mil,  trezentos  e  setenta  e  cinco)
toneladas,  na  forma da  justificativa anexa,  que faz
parte integrante do presente instrumento. Em função
da  alteração  da  Cláusula  Primeira,  fica  alterada  a
Cláusula Segunda – do Preço, aditando-se o item 01
no valor de até R$ 6.175,00 (seis mil, cento e setenta
e  cinco  reais).  Totalizando  assim  o  valor  total  do
contrato  em R$  30.875,00  (trinta  mil,  oitocentos  e
setenta  e  cinco  reais).  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 30 de novembro de 2017.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

BRITAMIL – MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA
Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 202/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Levisoftware Comércio de 
Software Ltda – Me.
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 30 de novembro de 2017
até  29  de  novembro  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 do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 21 de novembro de 2017.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI

Secretária Municipal da Assistência Municipal
 da Assistência Social e Habitação

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

LEVISOFTWARE COMÉRCIO DE SOFTWARE
LTDA – ME
Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 218/2013

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Samed – Serviços de Assistência 
Médica Ltda – Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 22 de novembro de 2017
até  21  de  novembro  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.  Fica alterada da
cláusula  Primeira  –  DA FINALIDADE OBJETO,
incluindo-se  a  seguinte  redação:  “Será  admitida  a
realização  de  valor  físico  e/ou financeiro  superior
aos  limites  mensais,  desde  que  não  sejam
ultrapassados os limites anuais estabelecidos neste
instrumento”. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 07

Carlos Barbosa, 21 de novembro de 2017.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal de Saúde

SAMED – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA LTDA – ME

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 219/2013

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: BGK Assessoria e Projetos Ltda 
– Me.
OBJETO: O prazo do contrato será prorrogado por
mais  12 (doze)  meses,  ou seja,  a  partir  de  01  de
dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2018. Fica
acordada  por  negociação  entre  as  partes,  o  novo
valor a ser pago mensalmente no presente contrato,
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 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  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: 05

Carlos Barbosa, 23 de novembro de 2017.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA – ME
Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 221/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: J. E. Limpeza Ltda – Me.
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 27 de novembro de 2017
até  26  de  novembro  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, 24 de novembro de 2017.

JESSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e

Habitação

J. E. LIMPEZA LTDA – ME
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 231/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Unimed Nordeste – RS Sociedade 
Cooperativa de Serviços Médicos Ltda.
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  12  (doze)
meses, ou seja, de 01 de dezembro de 2017 até 30 de
novembro  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  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 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: 03

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2017.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração
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UNIMED NORDESTE – RS SOCIEDADE
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 CONTRATO 
Nº 305/2007

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Rek Parking Empreendimentos e 
Participações Ltda.
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 90 (noventa)
dias, ou seja, a partir de 18 de dezembro de 2017 até
17 de março 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  do  contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 24 de novembro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI 
Prefeito Municipal

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal De Segurança e Trânsito

REK PARKING EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA

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 1.025/2017

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia 16 de novembro de 2017, o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  instaurada  pela  Portaria
nº  976,  de  16  de  outubro  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, 20 de novembro de 2017.

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

PORTARIA Nº 1.026/2017

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia 16 de novembro de 2017, o prazo para
conclusão dos trabalhos do Processo Administrativo
Especial,  instaurado pela  Portaria  nº  975,  de  16 de
outubro  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, 20 de novembro de 2017.

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

PORTARIA Nº 1.027/2017

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia 18 de novembro de 2017, o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº  979,  de  18 de outubro 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, 20 de novembro de 2017.

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

PORTARIA Nº 1.028/2017

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia 18 de novembro de 2017, o prazo para
conclusão dos trabalhos do Processo Administrativo
Especial, instaurado pela Portaria nº 983, de 18 de
outubro 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, 20 de novembro de 2017.

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

PORTARIA Nº 1.029/2017

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia 18 de novembro de 2017, o prazo para
conclusão dos trabalhos do Processo Administrativo
Especial, instaurado pela Portaria nº 984, de 18 de
outubro 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, 20 de novembro de 2017.

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

EXTRATO DA PORTARIA Nº 1.032/2017

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
do servidor  Rui Geraldo Bioen, investido no cargo
de Subprefeito da Sede, matrícula nº 1176, lotado na
Secretaria  Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente, e designação  de  Comissão  Permanente
de  Sindicância  e/ou  Processo  Administrativo,  nos
termos da Portaria 282, de 04 de abril de 2016, com
a finalidade de apurar responsabilidades apontadas
no Processo Administrativo nº 6.445, datado de 21
de novembro de 2017.

Carlos Barbosa, 21 de novembro de 2017.

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

PORTARIA Nº 1.034/2017

NOMEIA, em substituição, membros para comporem
o Conselho Municipal de  Cultura  – CONCULT,  as
pessoas a seguir relacionadas: 
Representantes  da  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio:
Titular: Paula Caroline Zan Carrard, em substituição
a Jeneci Mocellin
Suplente: Registela Ana Bassotto, em substituição a
Vanessa Campana

Carlos Barbosa, 22 de novembro de 2017.

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

PORTARIA Nº 1.039/2017

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia 25 de novembro de 2017, o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Investigatória, instaurada pela Portaria nº 993, de 25
de outubro 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, 24 de novembro de 2017.

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

CONSELHOS MUNICIPAIS

ATA Nº 10/2017 – CMS
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois
mil e dezessete, às 18 horas na Sala de Reuniões dos
Conselhos,  reuniram-se  os  membros  do  Conselho
Municipal da Saúde – CMS, para deliberar sobre a
respectiva  pauta:  1.Aprovação  da  PAS  2018;
2.Redistribuição  de  medicamentos  SMS;  3.Dados
referentes  ao  RG.  SMS;  4.Situação  do  HB  São
Roque;  5.Atividades  da  SMS;  6.Correspondência
Recebida; 7.Assuntos Gerais. Dando início a reunião
o coordenador José C. Ribeiro, deu as boas vindas
aos  presentes  e  agradeceu  a  presença  de  todos,
iniciando pelo item 1., da pauta. O coordenador pediu
permissão  para  alterar  a  ordem da pauta,  e  iniciou
falando  sobre  a  aprovação  da  PAS2018,  que  havia
sido  discutida  em  outra  reunião  porém  não  foi
incluído  em  ata,  a  PAS  2018,  foi  aprovado  por
unanimidade.  Na  sequência  o  coordenador  falou
sobre  o  ofício  nº  1926/2017/SMS  referente  as
respostas  sobre  o  relatório  de  Gestão  do  2º
Quadrimestre  2017,  que  serão  encaminhadas  aos
conselheiros  por  e-mail.  Ainda  sobre  a  pauta  da
reunião,  Ribeiro,  agradeceu  a  presença  dos
representantes do HBSR, que vieram até o conselho
esclarecer  algumas  dúvidas  e  questionamentos,
referente  aos  boatos  que  estão  surgindo na  cidade,
sobre os serviços da entidade para com a comunidade
barbosense. Catia, passou então a explicar e explanar
para os presentes, referente a alteração do estatuto do
HBSR,  no  início  deste  ano  para  que  a  entidade
pudesse manter a sua filantropia, a fim de continuar
com os  atendimentos,  bem como  para  garantir  os
recursos e a continuidade das atividades, sendo assim
o HBSR passou a ser uma filial do Hospital Tacchini.
O coordenador então,  iniciou os questionamentos e
apontamentos,  vindas  da  comunidade,  da  5ª
Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), bem como
do próprio conselho a fim de sanar algumas dúvidas,
sendo elas de estrutura, atendimentos, equipe médica,
e  afins.  Na  sequência  a  conselheira  Catia,
representante  da  HBSR,  passou  a  responder  os
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questionamentos e dúvidas. O coordenador solicitou
que se possível,  na próxima reunião do conselho,  a
SMS traga as informações dos materiais do SUS que
foram repassados para o HBSR, apenas para realizar
um  comparativo.  Na  sequência  os  médicos  Dr.
Robledo  e  Dr.  Carlos  Eli,  também realizaram uma
breve  explanação  pontual,  sobre  a  visão  do  corpo
clínico  para  com  o  hospital,  e  quiseram  também
deixar registrado o descontentamento com a entidade.
Após  a  explanação,  foi  aberto  espaço  para  a
discussão  entre  os  presentes.  Aproveitando  o
coordenador  disse  que  a  preocupação  do  CMS  é
realmente  com  o  que  está  acontecendo  com  o
hospital. E a representante do HBSR, informou que
na próxima segunda-feira  (27)  um representante  do
hospital  estará  na  Câmara  de  Vereadores,  também
prestando  esclarecimentos  para  a  comunidade.  A
conselheira Catia, convidou a todos para participarem
da palestra sobre o Novembro Azul, que acontecerá
amanhã (23). Dando continuidade a pauta da reunião,
o  coordenador  passou  para  o  item  sobre  a
Redistribuição de Medicamentos SMS, e sendo assim
o  conselheiro  Elton  explanou  sobre  o  projeto  aos
presentes, desde o início da ideia do projeto até sobre
a  formalização  do  projeto,  que  ocorreu  na  última
sessão  da  câmara,  dia  13,  foi  aprovado  pelos
vereadores. Elda, também representando o executivo
explicou aos conselheiros, sobre o projeto e de qual
forma  a  comunidade  pode  se  beneficiar  com isso.
Durante as explanações, os conselheiros aproveitaram
para irem sanando suas dúvidas,  realizando os seus
questionamentos. Foi falado por alguns conselheiros
de  como  era  executado  a  distribuição  de
medicamentos  em bom estado de  conservação para
usuários, em anos anteriores e como será a partir de
hoje com a criação do projeto. Para o coordenador o
projeto de farmácia solidária, é ilegal. A conselheira
Elda, falou aos presentes sobre a publicação na mídia
que foi feita pelo coordenador em nome do conselho,
porém o CMS não foi consultado em momento algum
para esta publicação, sendo esta uma opinião pessoal
do  coordenador  Ribeiro.  Para  o  coordenador  a
farmácia solidária é apenas para a redistribuição de
medicamentos  vindos  das  distribuidoras.  Os
conselheiros pediram se os usuários serão informados
que o medicamento está vindo de doação, e de acordo
com o representante da SMS, sim os usuários serão
informados, da proveniência da medicação, se vinda
ou  não  de  doação.  O  representante  da  secretaria
também aproveitou  para  explanar  de  como será  na
prática este procedimento e falou que hoje estes casos
serão muitos pontuais,  e que em momento algum a
SMS comprometerá a saúde da população da cidade.
Foi frisado pelos conselheiros do poder público, que
a técnica responsável pela farmácia terá a autonomia
de  dizer  que  a  medicação  não  esta  própria  para  o
consumo. Para o coordenador o que vale é o que é
legal, que está no papel. Nada mais havendo a constar
a  presente  ata  foi  encerrada  e  assinada  pelos
presentes.

T – Letícia Lusani / S – Elton M. V. Lima
Secretaria Municipal de Saúde

T – Priscila Lucia Bagatini / S – Sandra Cohsul
Secretaria Municipal da Fazenda

T – Elda Brutomesso / S – Daniel F. Scottá
Secretaria Municipal da Administração

T – José C. Ribeiro / S – Samantha B. Car
Representantes dos Dentistas

T – Elenice Bertoldo / S – Luciane Rippel
Representantes dos Profissionais Psicólogas

T – Sonia Giacobbo / S – Cristiane Rasie Camilo
Representantes dos Profissionais do SUS

T – Jandir L.Pedroni / S – Verônica B. Simões
Representantes da Emater

AUSENTE

T – Catia Argenta / S – Germano R. Hering
Representantes do Hospital B. São Roque

T – Neusa T. Dalmina / S – Vilson Cichelero
Representante do Sindicato dos Trabalhadores

Rurais

T – Ildo Spessatto / S – Theresinha Cislaghi
Representantes da Pastoral da Saúde

AUSENTE

T – Adelino P. Cichelero / S – Cleusa A. T. da Silva
Representantes da Pastoral da Criança

AUSENTE

T – Teresinha Sauthier / S – José A. Toniazzi
Representantes da APAE

AUSENTE

T – Clarisa M. T. Trombini / S – Alexandre
Mocellin

Representantes da ATF

T – Juarez Groth / S – Angela I. Cavagni
Representantes do MAB

T – Jair Vortmann / S – Ivanir Kominkiewicz
Rep. da Associação de Moradores do Bairro Ponte

Seca

T – Rosa Maria Bellaver / S – Denice S. Saleri 
Rep. da Associação de Moradores do Bairro

Planalto

T – Otávio Flach / S – José Darci Freitag
Rep. dos AA – Alcoólicos Anônimos

AUSENTE

T – Abel Batista Lopes / S – Jones A. Schacker
Rep. do Corpo de Bombeiros Voluntários de C.

Barbosa

Dr. Robledo Xavier
Corpo Clínico HBSR

Dr. Carlos Eli
Corpo Clínico HBSR
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los Barbosa dá garantia da autenticidade deste do-
cumento,  desde  que  visualizado  através  do  site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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