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DECRETOS

DECRETO Nº 3.237 DE 03 DE JANEIRO 
DE 2018

Corrige  o  valor  da  parcela
mensal  do  Loteamento  Parque
Residencial Dei Fiori para o ano
de 2018.

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

Decreta:

Art.  1º As parcelas  mensais  do  loteamento  parque
residencial  Dei  Fiori  vencíveis  a  partir  de  01  de
janeiro  de  2018  serão  corrigidas  em  8,6967%,
observado artigo 4º, § 1º da lei municipal 1905, 28 de
setembro de 2005.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor da data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Carlos Barbosa, 03 de janeiro de 2018.

ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do

município de Carlos Barbosa.

DECRETO Nº 3.238 DE 03 DE JANEIRO 
DE 2018

Fixa tarifas e preços de serviços
públicos.

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

Decreta:

Art. 1.º As tarifas públicas e os preços dos serviços
públicos municipais, a seguir relacionados, passam a
ser cobrados conforme segue:

Item I – PREÇOS POR HORA MÁQUINA:

a) Caminhão-caçamba truque R$  150,00

b) Caminhão-caçamba toco R$  120,00

c) Carregadeira R$  180,00

d) Motoniveladora R$  320,00

e) Retroescavadeira R$  140,00

f) Trator 14C R$  310,00

g) Trator Agrícola R$  114,00

h) Rolo Compactador R$  230,00

i) Carroção R$ 14,00

§ 1.º A ensiladeira acoplada no trator agrícola para a
prestação  de  serviços  públicos  têm  seus  preços
fixados,  sem subsídio  do  município,  nos  seguintes
valores:

a) ensiladeira móvel:.......................R$ 25,00 por hora

§  2.º  Os  preços  constantes  nesse  item servirão  de
preço máximo para as hipóteses de necessidades de
contratação  de  prestadores  de  serviços  em
terceirizações, através de procedimento licitatório.

§ 3.º Uma vez escolhido o prestador e estabelecidos
os valores  de remuneração,  os  mesmos servirão de
base  para  a  cobrança  dos  percentuais  de
responsabilidade do beneficiário.

§ 4.º Para as hipóteses de prestação de serviços de
forma mista, ou seja, com equipamento próprios da
Administração  e  terceirizados,  os  valores  dos
percentuais a serem cobrados dos beneficiários serão
igualados  e  equiparados  aos  valores  obtidos  no
processo de licitação para contratação dos mesmos.

Item II  –  GAVETAS  DO  CEMITÉRIO  PÚBLICO
MUNICIPAL:

a)  Preço  de  cada  gaveta  no  cemitério  público
municipal..............................R$ 1.250,00
b) Pagamento parcelado (exceto carentes):
2  x  sendo  50%  de  entrada  e  saldo  em  30
dias................................................R$ 1.312,00
De  3  a  5  x  entrada  de  30%  do  valor  e  saldo
parcelado..................................R$ 1.380,00
c) Tarifa para sepultamento..…................R$      62,00

Item  III  –  PAVIMENTAÇÃO  E  MEIO  FIO
(CORDÃO):

O  preço  da  pavimentação  de  vias  públicas,  com
calçamentos  de  paralelepípedos,  a  complementação
de  arruamentos  com  meio-fio  (cordão),  e  dos
passeios públicos, serão os seguintes:

SERVIÇO

a) Calçada (passeio) ao m2...........................R$  60,00
b) Meio-Fio (cordão) por metro linear..........R$  23,00
c)  Pavimentação  m2  (paralelepípedos  mão  de
obra).................R$  60,00

Item IV – PREÇOS DE BRITAS E SIMILARES

a) Brita 1 …..................................................R$ 36,00
b) Brita 2 ….....................…..........................R$ 36,00
c) Pedra Marroada …..................................R$ 34,00
d) Pó de Brita …............................................R$ 36,00

Art. 2.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação,  revogadas  as  disposições  em contrário,
em especial o Decreto nº 3.092, de 02 de janeiro de
2017.

Carlos Barbosa, 03 de janeiro de 2018.

ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do

município de Carlos Barbosa.

DECRETO Nº 3.239 DE 04 DE JANEIRO 
DE 2018

Estabelece  o  valor  da  URM
(Unidade  de  Referência
Municipal) para o ano de 2018.
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O Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito
do  Município  de  Carlos  Barbosa,  Estado  do  Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Decreta:

Art.  1º  O  valor  da  URM  (Unidade  de  Referência
Municipal)  para  o ano de 2018 será  de R$ 357,47
(trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete
centavos),  observado  artigo  305,  §§  1º  e  2º  da  lei
municipal 2.310, de 16 de dezembro de 2009.

Art.  2º Este Decreto entra em vigor da data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Carlos Barbosa, 04 de janeiro de 2018.

ROBERTO DA-FRÉ,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do

município de Carlos Barbosa.

 
PREGÃO PRESENCIAL

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 147/2017 – RETIFICADO

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 15 de janeiro de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação de Serviço de Tratamento de
Recuperação e Reabilitação de Pessoas Dependentes
de Álcool e/ou Outras Substâncias Psicoativas.
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 147 no campo “número da licitação”.

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 152/2017

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 12 de janeiro de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de Material de Construção para
Manutenção das Redes de Micro e Macrodrenagens
do Município.
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 152 no campo “número da licitação”.

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 153/2017

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 15 de janeiro de 2018
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO:  Aquisição  de  Asfalto  a  Frio  para
Manutenção das Vias Públicas do Município
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 153 no campo “número da licitação”.

CONCORRÊNCIA

EXTRATO DO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA Nº 013/2017

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 01 de fevereiro de 2018
HORÁRIO: 9 horas
LOCAL: Centro Administrativo Municipal
OBJETO:  Registro  de  Preços  para  Gêneros
Alimentícios para Merenda Escolar.
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 013 no campo “número da licitação”.

ATAS

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE 
PREGÃO Nº 143/2017

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro 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  contratação de empresa para prestação de serviços
de trator agrícola, 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:  Serviços
Agrícolas  Irmãos  Zwirtes  Ltda,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Lari  Zwirtes,  RG  nº
2060626427; Mecânica Agrícola e Tornearia Spader
e Misturini Ltda Me, neste ato representada pelo Sr.
Itacir Misturini, RG nº  5043926913; Sergio Canal,
neste ato representada pelo Sr. Sergio Canal, RG nº
6015616839;  Rodrigo  Cichelero  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Rodrigo  Cichelero,  RG  nº
1082004514;  J.  Ferrari  Serviços  Agrícolas  Ltda,
neste ato representada pelo Sr. Jurandir Ferrari, RG
nº   1053481022.  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 -
Serviços  Agrícolas  Irmãos  Zwirtes  Ltda,  com  o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  114,00;  para  o
item 02 - Mecânica Agrícola e Tornearia Spader e
Misturini  Ltda  Me,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 114,00; para o item 03 - Rodrigo
Cichelero ME, com o preço final (ou negociado) de
R$ 114,00;  para o item 04 - Sergio Canal,  com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  114,00;  para  o
item 05 – J. Ferrari Serviços Agrícolas Ltda, com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  114,00;  para  o
item 06 – J. Ferrari Serviços Agrícolas Ltda, com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  114,00;  para  o
item 07 - Serviços Agrícolas Irmãos Zwirtes Ltda,
com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$  114,00;
para  o  item 08  -  Rodrigo  Cichelero  ME,  com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  114,00;  para  o
item 09 - Mecânica Agrícola e Tornearia Spader e
Misturini  Ltda  Me,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  114,00;  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:  Serviços  Agrícolas  Irmãos  Zwirtes  Ltda,
Mecânica  Agrícola  e  Tornearia  Spader  e  Misturini
Ltda Me, Sergio Canal, Rodrigo Cichelero ME e J.
Ferrari  Serviços  Agrícolas  Ltda.  Adjudicam-se  às
empresas  vencedoras:  Serviços  Agrícolas  Irmãos
Zwirtes Ltda, o objeto constante nos itens 01 e 07 do
edital;  Mecânica  Agrícola  e  Tornearia  Spader  e
Misturini Ltda Me, o objeto constante nos itens 02 e
09  do  edital;  Rodrigo  Cichelero  ME,  o  objeto
constante nos itens 03 e 08 do edital; Sergio Canal, o
objeto constante no item 04 do edital;  e,  J.  Ferrari
Serviços Agrícolas Ltda, o objeto constante nos itens
05 e 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 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 144/2017

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois
mil  e  dezessete,  às  quatorze  horas,  reuniram-se  a
Pregoeira  e a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela
Portaria  nº  346/2017,  com a  finalidade  de  receber
propostas e documentos de habilitação, objetivando a
aquisição de brita, conforme descrito no item 01 do
Edital,  processando-se  essa  licitação nos termos da
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006.
Participou do certame a empresa: Britamil Mineração
e  Britagem Ltda,  neste  ato  representada  pela  Sra.
Aline  Zerves  Furlanetto  Salvi,  RG nº  1065647214.
Conferidos os documentos apresentados para tanto, a
empresa  participante  restou  credenciada.  Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços
e  habilitação.  Aberto  o  envelope  da  proposta  de
preços,  e  tendo concluído  que  apresenta  condições
positivas de classificação, eis que os preços ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas  condições  de  fornecimento,  segundo  a
pesquisa  informativa  que  se  realizou,  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  –  não  houve
cotação; para o item 02 - não houve cotação; para o
item  03  -  não  houve  cotação;  para  o  item  04  -
Britamil  Mineração  e  Britagem Ltda,  com o  preço
final (ou negociado) de R$ 13,00; para o item 05 -
Britamil  Mineração  e  Britagem Ltda,  com o  preço
final  (ou  negociado)  de  R$  13,00.  O  relatório  de
lances  ofertados  para  cada  item  encontra-se  em
anexo,  sendo rubricado por  todos.  Após a  fase  das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
02,  referente  a  habilitação.  Foi  habilitada  as
empresas:  Britamil  Mineração  e  Britagem  Ltda.
Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  Britamil
Mineração e Britagem Ltda, o objeto constante nos
itens  04  e  05  do  edital;  Foi  concedido  prazo  para
recurso,  não  havendo  manifestação  de  interposição
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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 – EDITAL DE 
PREGÃO Nº 145/2017

Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito,
às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de
Apoio, designados pela Portaria nº  346/2017, com a
finalidade  de  receber  propostas  e  documentos  de
habilitação,  objetivando  a  Contratação  de  Empresa
Especializada  em  Limpeza,  Conservação  e
Manutenção  de  Áreas  destinadas  ao  Centro
Municipal  de Saúde, Farmácia Municipal  e Sala de
Serviços Gerais 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:  C.  ROMEIRA  &  CIA  SERVIÇOS  E
COMÉRCIO  LTDA -  EPP,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Celso  Renato  Giru  Romeira,  RG  nº
1039853781;  EXATA  APOIO  ADMINISTRATIVO
LTDA, neste ato representada pelo Sr. Marco Antônio
Almeida de Moraes, RG nº 7057564572; SERVY’S
SERVIÇOS  DE  LIMPEZA  LTDA,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Josimar  Kroth,  RG  nº
7105574557. Conferidos os documentos apresentados
para  tanto,  as  empresas  participantes  restaram
credenciadas. Foram recebidos os envelopes n. 01 e
02,  proposta  de  preços  e  habilitação.  Aberto  o
envelope  da  proposta  de  preços,  e  tendo concluído
que  apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas condições
de fornecimento, segundo a pesquisa informativa que
se  realizou,  a  Pregoeira  decidiu  pela  abertura  do
momento  de  lances  conforme  planilha  anexa.
Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após  oportunizado o
exercício  do  benefício  para  micro  e  pequenas
empresas  previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,
foi  declarado  vencedor  o  seguinte  licitante:  para  o
item  01  -  SERVY’S  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
15.750,00. O relatório de lances ofertados para cada
item  encontra-se  em  anexo,  sendo  rubricado  por
todos. Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada  a  empresa:  SERVY’S  SERVIÇOS  DE
LIMPEZA LTDA. Adjudica-se à empresa vencedora:
SERVY’S  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA  LTDA,  o
objeto constante no item 01 do edital. Foi solicitado
pelo  licitante  C.  ROMEIRA & CIA SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA – EPP,  conferência  da planilha
de  custos  da  empresa  vencedora,  tendo  em vista  a
adjudicação  conforme  item  05.04  do  edital.  Nada
mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a  presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira,
equipe  de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
documentos  e  procedimentos  adotados  por  mim
pregoeira  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Sinara Kirch

Pregoeira

Letícia L. de Almeida
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE 
PREGÃO Nº 146/2017

Aos  dois  dias  do  mês  de  janeiro  de  dois  mil  e
dezoito, 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 confecção
de  carnês  de iptu,  iss,  alvará  e  saúde  e  cartas  de
débitos  personalizadas  para  o  ano  de  2018,
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:  Postal MKT
Informática  Ltda Epp,  neste  ato representada pelo
Sr.  Ricardo  Luis  dos  Santos,  RG nº  1034712693;
Postmix  Soluções  Gráficas  Eireli  Epp,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Claudiomiro  A  gustini  da
Silva,  RG nº  3043269335;  Ômega  Engenharia  de
Software Ltda, neste ato representada pelo Sr. Vitor
Hugo Nunes, RG nº 2083497913; Cia. de Impressão
Digital  -  CTD,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Marcio José Vogt, RG nº 1069907028. 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 - Postal MKT Informática Ltda Epp,
com o preço final (ou negociado) de R$ 7.000,00;
para o item 02 - Postal MKT Informática Ltda Epp,
com o preço final (ou negociado) de R$ 1.170,00;
para o item 03 - Postal MKT Informática Ltda Epp,
com o preço final (ou negociado) de R$ 400,00. O
relatório  de  lances  ofertados  para  cada  item
encontra-se  em anexo,  sendo rubricado por  todos.
Após  a  fase  das  propostas  e  lances  foi  aberto  o
envelope de número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada  as  empresas:  Postal  MKT  Informática
Ltda Epp. Adjudica-se à empresa vencedora: Postal
MKT Informática Ltda Epp, o objeto constante nos
itens 01, 02 e 03 do edital. Foi concedido prazo para
recurso, não havendo manifestação de interposição
do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada  pelo  Pregoeiro,  equipe  de  apoio  e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo
o  processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e equipe
de apoio para posterior homologação.

Itacir Rasador
Pregoeiro

Arieli Cristiana Paiz
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE 
PREGÃO Nº 148/2017

Aos três dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito,
às quatorze horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe
de Apoio, designados pela Portaria nº 346/2017, com
a finalidade de receber  propostas  e  documentos  de
habilitação,  objetivando  a  CONTRATAÇÃO  DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
PARA O FESTIQUEIJO conforme descrito no item
01  do  Edital,  processando-se  essa  licitação  nos
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal  nº  2.008,  de 20 de fevereiro de
2006,  com aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº
8.666/93 e  Lei  Complementar  123,  de  14  de
dezembro  de  2006.  Participaram  do  certame  as
empresas:  J.BULEGON  &  CIA LTDA,  neste  ato
representada pelo Sr. Jonatan Lazzari da Silva, RG nº
8097284346;  IKA  TRANSPORTADORA
TURÍSTICA LTDA, neste ato representada pelo Sr.
Cleber Felipe Fink, RG nº 7070400333. Conferidos
os documentos apresentados para tanto, as empresas
participantes restaram credenciadas. Foram recebidos
os  envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
e tendo concluído que apresenta condições positivas
de  classificação,  eis  que  os  preços  ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas  condições  de  fornecimento,  segundo  a
pesquisa  informativa  que  se  realizou,  a  Pregoeira
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
e  após  oportunizado  o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado  vencedor  o
seguinte licitante: para o item 01 - J.BULEGON &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
1,98. 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:  J.BULEGON & CIA LTDA.
Adjudica-se à empresa vencedora:  J.BULEGON &
CIA 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.

Letícia L. Almeida
Pregoeira

Sinara Kirch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 004/2017

Ata  de  licitação  modalidade  Chamamento  Público
número  quatro  do  ano  de  dois  mil  e  dezessete,
realizada às dezesseis horas do dia três de janeiro de
dois mil e dezoito, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa,  que tem como objeto a seleção de
Organizações da Sociedade Civil - OSC, localizadas
neste  Município  para  a  celebração  de  Termo  de
Colaboração para, em regime de mútua colaboração,
para a consecução de finalidades de interesse público
e  recíproco,  mediante  a  execução  de  projeto  para
cada  finalidade  descrita  no  edital.  Atendido  o
disposto  da  Lei,  o Chamamento  Público  e  o
instrumento  dele  decorrente  são  regidos  pela  Lei
Federal  nº  13.019/2014,  de  31  de  julho  de  2014 e
alterações  posteriores  e  pelo  Decreto  Municipal  nº
3.099/2017,  de  03  de  fevereiro  de  2017 e  demais
disposições  legais  e  regulamentares  aplicáveis.
Presentes  os  membros  da  Comissão  Julgadora  de
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Licitações: Arieli  Cristiana  Paiz, Letícia  Lando  de
Almeida  e  Nilce  Dalmas  Branchi.  Participaram  as
seguintes  entidades:  (a)  Associação  Corpo  de
Bombeiros  Voluntários  de  Carlos  Barbosa,  CNPJ
07.071.149/0001-00;  (b)  Conselho  Comunitário  de
Segurança  Pública  –  CONSEPRO,  CNPJ
89.435.606/0001-63;  (c)  Sociedade  Comunitária  do
Centro  Educativo  Crescer,  CNPJ  01.868.175/0001-
88; (d) Movimento Assistêncial Barbosense – MAB,
CNPJ 94.728.474/0001-06; (e) Associação de Pais e
Amigos  dos  Excepcionais  de  Carlos  Barbosa  –
APAE,  CNPJ  90.876.772/0001-84;  (f)  Associação
Barbosense  de  Proteção  aos  Animais  –  ABAPA,
CNPJ 10.735.870/0001-62; (g) CTG Trilha Serrana,
CNPJ  91.983.866/0001-15;  (h)  Associação  dos
Artesões  do  Município  de  Carlos  Barbosa,  CNPJ
05.365.601/0001-11; (h) Associação Oficina da Arte
– OACB, CNPJ 22.909.677/0001-80; (j) Associação
Cultural  Grupo  Vocal  Tramavoz,  CNPJ
01.379.045/0001-81;  (l)  Instituto  Cultural  dos
Meninos  Cantores  e  Amigos  de  Carlos  Barbosa,
CNPJ 09.054.116/0001-88; (m) Coral Carlos Barbosa
de  Cultura  e  Arte,  CNPJ  89.435.986/0001-36;  (n)
Associação Orquestra Municipal de Carlos Barbosa,
CNPJ 06.344.292/0001-66; (o) CTG Trilha Serrana,
CNPJ 91.983.866/0001-15; (p) CTG Trilha Serrana,
CNPJ  91.983.866/0001-15;  (r)  Liga  Barbosense  de
Bochas,  CNPJ  00.118.980/0001-21;  (s)  Associação
Carlos Barbosa de Futsal, CNPJ 88.673.546/0001-54;
(t)  Carlos  Barbosa  Motorsport,  CNPJ
04.659.745/0001-18;  (u)  Liga  Carlos  Barbosa  de
Futebol,  CNPJ  91.987.685/0001-67; (v)  Associação
Civil  Carlos  Barbosa  Ximangos,  CNPJ
26.168.209/0001-52;  (z)  Associação  Barbosense  de
Bolão,  CNPJ  14.110.778/0001-68;  (y)  Associação
Barbosense  de  Atletismo  –  ABA,  CNPJ
07.061.090/0001-70.  A  comissão  analisou  as
propostas  e  classificou  as  entidades  conforme  os
objetos descritos no item 01.01 do edital,  conforme
segue:

(a) Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

(b) Conselho Comunitário de Segurança Pública – CONSEPRO

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

(c) Sociedade Comunitária do Centro Educativo Crescer

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 45

Nota Final: 75

(d) Movimento Assistêncial Barbosense – MAB

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

(e) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carlos Barbosa
– APAE

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 56

Nota Final: 86

(f) Associação Barbosense de Proteção aos Animais – ABAPA

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

(g) CTG Trilha Serrana

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 20

Análise da caracterização técnica da proposta 65

Nota Final: 85

(h) Associação dos Artesões do Município de Carlos Barbosa

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 20

Análise da caracterização técnica da proposta 53

Nota Final: 73

(h) Associação Oficina da Arte – OACB

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 16

Análise da caracterização técnica da proposta 54

Nota Final: 70

(j) Associação Cultural Grupo Vocal Tramavoz

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 40

Nota Final: 70

(l) Instituto Cultural dos Meninos Cantores e Amigos de Carlos
Barbosa

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 53

Nota Final: 83

(m) Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 65

Nota Final: 95

(n) Associação Orquestra Municipal de Carlos Barbosa

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 20

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 90

(o) CTG Trilha Serrana

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 20

Análise da caracterização técnica da proposta 65

Nota Final: 85

(p) CTG Trilha Serrana

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 20

Análise da caracterização técnica da proposta 65

Nota Final: 85

(r) Liga Barbosense de Bochas

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 25

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 95

(s) Associação Carlos Barbosa de Futsal

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 20

Análise da caracterização técnica da proposta 65

Nota Final: 85

(t) Carlos Barbosa Motorsport

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 40

Nota Final: 70

(u) Liga Carlos Barbosa de Futebol

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 40

Nota Final: 70

(v) Associação Civil Carlos Barbosa Ximangos

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 60

Nota Final: 90

(z) Associação Barbosense de Bolão

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 60

Nota Final: 90

(y) Associação Barbosense de Atletismo – ABA

ITEM NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 40

Nota Final: 70

A  comissão,  após  a  análise  dos  documentos  do
envelope de número 01, chegou a conclusão que as
entidades  classificaram-se  para  a  continuidade  do
edital,  conforme  gráficos  acima  citados  com  a
referida pontuação.  Sendo assim, abre-se prazo legal
para  recurso.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pela comissão de licitações.

ATA DE SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS
Nº 012/2017

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços
número  doze  do  ano  de  dois  mil  e  dezessete,
realizada  às  quatorze  horas  do  dia  vinte  e  sete  de
dezembro de dois mil e dezessete, no Departamento
de  Licitações  da  Prefeitura  Municipal,  sito  à  Rua
Assis Brasil, número onze, em Carlos Barbosa, que
tem  como  objeto a  CONSTRUÇÃO  DE  18
(DEZOITO)  SEPULTURAS  GEMINADAS.
Presentes  os  membros  da  Comissão  Julgadora  de
Licitações  Ana  Paula  Hoenig,  Letícia  Foppa
Sandoval  e  Marilda  Damiani  Baccon. Procedeu-se
com  a  abertura  dos  envelopes  das  propostas
financeiras das empresas habilitadas. A comissão de
licitação  chegou  a  seguinte  classificação: em
primeiro lugar a empresa CLAUDIA ADRIANA DA
SILVA SANTANA &  CIA LTDA ME,  CNPJ  Nº
18.618.378/0001-19,  pelo  valor  de  R$  28.805,47
(vinte e oito mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e
sete  centavos);  em  segundo  lugar  a  empresa
CONSTRUSERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ Nº 25.265.579/0001-45, pelo valor de
R$ 31.236,13 (trinta e um mil, duzentos e trinta e seis
reais, e treze centavos); em terceiro lugar a empresa
JCL  EMPREENDIMENTOS  LTDA,  CNPJ  Nº
22.713.284/0001-04,  pelo  valor  de  R$  33.333,33
(trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais, e trinta
e  três  centavos);  e  em  quarto  lugar  a  empresa
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ELETRO INDUSTRIAL NN LTDA EPP, CNPJ de Nº
94.003.365/0001-13,  pelo  valor  de  R$  34.704,71
(trinta  e  quatro  mil,  setecentos  e  quatro  reais,  e
setenta  e  um  centavos).  Abre-se  prazo  legal  para
recurso. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
comissão de licitações.

 ATA DE SESSÃO – CONCORRÊNCIA
Nº 010/2017

Ata  de  licitação  modalidade  Concorrência  número
dez do ano de dois mil e dezessete, realizada às nove
horas do dia vinte e nove de dezembro de dois mil e
dezessete,  na  Sala  de  Licitações  da  Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa, que tem como objeto a contratação
de  empresa  para  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.  Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Ana Paula Hoenig, Douglas
Nazaré  Cisco  Francisco  e  Leticia  Foppa  Sandoval.
Tendo  em  vista  a  ausência  de  participantes,  a
licitação restou deserta. Nada mais havendo a constar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela comissão de licitações.

ADITAMENTOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 227/2013

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Agafisc – Gerenciamento e 
Serviços Fiscais e Contábeis Ltda.
OBJETO: O prazo do contrato será prorrogado por
mais 12 (doze) meses, ou seja, de 02 de janeiro de
2018  até  01  de  janeiro  de  2019,  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, 26 de dezembro de 2017.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

AGAFISC – GERENCIAMENTO E SERVIÇOS
FISCAIS E CONTÁBEIS LTDA

Credenciado

RENATA NÚBIA PICCOLI PERERA
Supervisora Geral de Licitações e Contratos

ELDA BRUTTOMESSO
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretora jurídica OAB – RS/33.252

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 274/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica De Fraturas Girardi Ltda.
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais  12
(doze) meses, ou seja, de 02 de janeiro de 2018 a 01
de janeiro de 2019, 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. Retifica-se o aditivo anterior renomeando a

numeração para aditivo 002 ao contrato 274/2014.
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas. 
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 28 de dezembro de 2017.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

 
O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Contratada

RENATA NÚBIA PICCOLI PERERA
Supervisora Geral de Licitações e Contratos

ELDA BRUTTOMESSO
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretora jurídica OAB – RS/33.252

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 173/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Navegantes – Limpeza Urbana 
Ltda Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 04 de janeiro de 2018 até
03 de janeiro de 2019, 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: 03

Carlos Barbosa, 27 de dezembro de 2017.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio

Ambiente

NAVEGANTES – LIMPEZA URBANA LTDA ME
Contratada

RENATA NÚBIA PICCOLI PERERA
Supervisora Geral de Licitações e Contratos

ELDA BRUTTOMESSO
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretora jurídica OAB – RS/33.252

EXTRATO DO ADITAMENTO CONTRATO 
Nº 042/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio e Serviços 
Ltda..
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Primeira – Da
Finalidade e Objeto, acrescentando-se ao item 01 o
quantitativo  de  01  (um)  posto  de  trabalho,  para
prestação  de  serviço  de  recepcionista,  a  partir  do
dia 02 de janeiro de 2018 até 31 de janeiro de 2018,
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 valor de
R$ 2.385,70  (dois  mil  trezentos  e  oitenta  e  cinco
reais  e  setenta  centavos)  pelo período. As demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas. 
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 28 de dezembro de 2017.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

 
O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Contratada

RENATA NÚBIA PICCOLI PERERA
Supervisora Geral de Licitações e Contratos

ELDA BRUTTOMESSO
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretora jurídica OAB – RS/33.252

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Made Wagner Comércio e 
Terraplenagem Ltda – Me.
OBJETO: É objeto desta a contratação de empresa
para prestação de serviços de retroescavadeira para
execução de  serviços  aos  agricultores  nas  diversas
comunidades  do  interior  do  Município,  de  acordo
com as seguintes especificações:

ITE
M

DESCRIÇÃO UNID
QTD

E
(ATÉ)

VALOR
POR

HORA R$

01

SERVIÇO  DE  MAQUINAS
RETROESCAVADEIRA  -  REGIÃO  DO
FORROMECO,  SANTA  LUIZA  E  SÃO
LUIZ

HOR
A

450
R$

120,00

Os  serviços  deverão  ser  executados  conforme  os
seguintes itens:
1. Para a realização do serviço de retroescavadeira, a
contratada deverá  disponibilizar  no mínimo 1(uma)
máquina diariamente para cada região.
2.  A  utilização  das  máquinas  será  conforme  a
necessidade da secretaria, a contratada deverá possuir
endereço eletrônico (e-mail) para que seja informado
diariamente  os  serviços  solicitados  e  deverão  ser
executados  num  prazo  máximo  de  45(quarenta  e
cinco) dias após a solicitação via e-mail.
3.  Os serviços serão prestados aos agricultores que
previamente farão sua solicitação junto à Secretaria
da  Agricultura  e  Meio  Ambiente  por  meio  de
protocolo em atendimento aos incentivos do plano de
estímulo  ao  desenvolvimento  agropecuário  (leis
3154/15 e 3170/15).
4.  O  transporte  das  máquinas  até  os  locais  da
realização dos serviços correrá por conta do prestador
do  serviço  e  o  pagamento  será  efetuado  por  hora
trabalhada. 
5. Todas as despesas de deslocamento, manutenção,
reparo e abastecimento das máquinas,  bem como o
deslocamento  dos  operadores,  alimentação,
hospedagem  e  outros  correrão  por  conta  da
contratada. 
6.  Ao  finalizar  cada  serviço,  a  contratada  deverá
emitir  um  relatório  de  serviço  com  numeração
sequencial com o nome do agricultor, data, descrição
do serviço realizado, quantidade de horas, número do
protocolo,  nome  do  operador  e  assinatura  do
agricultor.
7.  Mensalmente,  até  no  máximo  o  dia  10  (dez),  a
empresa  contratada  deverá  entregar  na  secretaria
todos os relatórios de serviço executados durante o
mês anterior. 
8.  Eventualmente  e  mediante  solicitação  da
secretaria, as máquinas retroescavadeiras poderão ser
utilizadas  para  realizar  serviços  de  caráter
emergencial.
Para  a  realização  dos  serviços  o  licitante  deverá
disponibilizar  máquinas  que  atendam  as  seguintes
características:
Serviço  de  retroescavadeira  com  as  seguintes
especificações mínimas: peso operacional mínimo de
6.000  kg,  caçamba  carregadeira  de  no  mínimo  2
metros  de  largura  com  dentes,  caçamba
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retroescavadeira de no mínimo 0,5 metros de largura
com dentes, profundidade de escavação da caçamba
retroescavadeira de no mínimo 4 metros, tração 4x4,
ano de fabricação mínimo 2012.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
03 de janeiro até 31 de dezembro de 2018.
VALOR:  Até R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil
reais).

Carlos Barbosa, 03 de janeiro de 2018.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

MADE WAGNER COMÉRCIO E
TERRAPLENAGEM LTDA – ME

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER 
Agente Administrativo

ELDA BRUTTOMESSO
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretora jurídica OAB – RS/33.252

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Manoel André Kafer Me.
OBJETO:  É objeto desta a contratação de empresa
para prestação de serviços de retroescavadeira para
execução  de  serviços  aos  agricultores  nas  diversas
comunidades  do  interior  do  Município,  de  acordo
com as seguintes especificações:

ITE
M

ITEM
DO

EDIT
AL

DESCRIÇÃO
UNI
D

QTD
E

(ATÉ
)

VALOR
POR

HORA
R$

01 02

SERVIÇO  DE  MÁQUINAS
RETROESCAVADEIRA  -  REGIÃO
DA  LINHA  VITÓRIA,  LINHA
BRASÍLIA,  SANTO  ANTÔNIO  DE
CASTRO,  SÃO  SEBASTIÃO  DE
CASTRO,  CINCO  ALTO,  CINCO
BAIXO

HOR
A

450
R$

120,00

02 04

SERVIÇO  DE  MAQUINAS
RETROESCAVADEIRA  -  REGIÃO
DE  ARCOVERDE, COBLENS, SÃO
RAFAEL,  LINHA  DOZE,  LINHA
SOBRA E LINHA DEZENOVE

HOR
A

450
R$

139,00

Os  serviços  deverão  ser  executados  conforme  os
seguintes itens:
1. Para a realização do serviço de retroescavadeira, a
contratada  deverá  disponibilizar  no  mínimo 1(uma)
máquina diariamente para cada região.
2.  A  utilização  das  máquinas  será  conforme  a
necessidade da secretaria, a contratada deverá possuir
endereço eletrônico (e-mail) para que seja informado
diariamente  os  serviços  solicitados  e  deverão  ser
executados  num  prazo  máximo  de  45(quarenta  e
cinco) dias após a solicitação via e-mail.
3.  Os serviços  serão prestados aos  agricultores  que
previamente farão sua solicitação junto à Secretaria
da  Agricultura  e  Meio  Ambiente  por  meio  de
protocolo em atendimento aos incentivos do plano de
estímulo  ao  desenvolvimento  agropecuário  (leis
3154/15 e 3170/15).
4.  O  transporte  das  máquinas  até  os  locais  da
realização dos serviços correrá por conta do prestador
do  serviço  e  o  pagamento  será  efetuado  por  hora
trabalhada. 
5. Todas as despesas de deslocamento, manutenção,
reparo e abastecimento das  máquinas,  bem como o
deslocamento  dos  operadores,  alimentação,
hospedagem  e  outros  correrão  por  conta  da
contratada. 
6.  Ao  finalizar  cada  serviço,  a  contratada  deverá
emitir  um  relatório  de  serviço  com  numeração
sequencial com o nome do agricultor, data, descrição
do serviço realizado, quantidade de horas, número do

protocolo,  nome  do  operador  e  assinatura  do
agricultor.
7. Mensalmente, até no máximo o dia 10 (dez), a
empresa  contratada  deverá  entregar  na  secretaria
todos os relatórios de serviço executados durante o
mês anterior. 
8.  Eventualmente  e  mediante  solicitação  da
secretaria,  as  máquinas  retroescavadeiras  poderão
ser  utilizadas  para  realizar  serviços  de  caráter
emergencial.
Para  a  realização  dos  serviços  o  licitante  deverá
disponibilizar  máquinas  que  atendam as  seguintes
características:
Serviço  de  retroescavadeira  com  as  seguintes
especificações  mínimas:  peso operacional  mínimo
de 6.000 kg, caçamba carregadeira de no mínimo 2
metros  de  largura  com  dentes,  caçamba
retroescavadeira  de  no  mínimo  0,5  metros  de
largura com dentes, profundidade de escavação da
caçamba retroescavadeira de no mínimo 4 metros,
tração 4x4, ano de fabricação mínimo 2012.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
03 de janeiro até 31 de dezembro de 2018.
VALOR: Até R$ 116.550,00 (cento e dezesseis mil,
quinhentos e cinquenta reais).

Carlos Barbosa, 03 de janeiro de 2018.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

MANOEL ANDRÉ KAFER ME
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER 
Agente Administrativo

ELDA BRUTTOMESSO
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretora jurídica OAB – RS/33.252

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Terraplenagem Chesini Ltda – 
Epp.
OBJETO: É objeto desta a contratação de empresa
para prestação de serviços de retroescavadeira para
execução de serviços aos agricultores nas diversas
comunidades do interior  do Município,  de acordo
com as seguintes especificações:

ITE
M

ITEM
DO

EDIT
AL

DESCRIÇÃO
UNI

D

QTD
E

(ATÉ
)

VALOR
POR

HORA
R$

03

SERVIÇO  DE  MAQUINAS
RETROESCAVADEIRA  –  REGIÃO
DE  TORINO,  TORINO  BAIXO,
SANTA  CLARA,  SANTA  CLARA
BAIXA,  PARAGUAÇÚ,  SÃO  JOSÉ,
DESVIO  MACHADO,  PRIMEIRA
SEÇÃO  DE  CASTRO  E  SETE  DE
CASTRO

HOR
A

450
R$

139,00

Os  serviços  deverão  ser  executados  conforme  os
seguintes itens:
1. Para a realização do serviço de retroescavadeira,
a  contratada  deverá  disponibilizar  no  mínimo
1(uma) máquina diariamente para cada região.
2.  A  utilização  das  máquinas  será  conforme  a
necessidade  da  secretaria,  a  contratada  deverá
possuir  endereço eletrônico (e-mail)  para  que seja
informado  diariamente  os  serviços  solicitados  e
deverão  ser  executados  num prazo máximo de  45
(quarenta e cinco) dias após a solicitação via e-mail.
3. Os serviços serão prestados aos agricultores que
previamente farão sua solicitação junto à Secretaria
da  Agricultura  e  Meio  Ambiente  por  meio  de
protocolo em atendimento aos incentivos do plano

de  estímulo  ao  desenvolvimento  agropecuário  (leis
3154/15 e 3170/15).
4.  O  transporte  das  máquinas  até  os  locais  da
realização dos serviços correrá por conta do prestador
do  serviço  e  o  pagamento  será  efetuado  por  hora
trabalhada. 
5. Todas as despesas de deslocamento, manutenção,
reparo e abastecimento das máquinas,  bem como o
deslocamento  dos  operadores,  alimentação,
hospedagem  e  outros  correrão  por  conta  da
contratada. 
6.  Ao  finalizar  cada  serviço,  a  contratada  deverá
emitir  um  relatório  de  serviço  com  numeração
sequencial com o nome do agricultor, data, descrição
do serviço realizado, quantidade de horas, número do
protocolo,  nome  do  operador  e  assinatura  do
agricultor.
7.  Mensalmente,  até  no  máximo  o  dia  10  (dez),  a
empresa  contratada  deverá  entregar  na  secretaria
todos os relatórios de serviço executados durante o
mês anterior. 
8.  Eventualmente  e  mediante  solicitação  da
secretaria, as máquinas retroescavadeiras poderão ser
utilizadas  para  realizar  serviços  de  caráter
emergencial.
Para  a  realização  dos  serviços  o  licitante  deverá
disponibilizar  máquinas  que  atendam  as  seguintes
características:
Serviço  de  retroescavadeira  com  as  seguintes
especificações mínimas: peso operacional mínimo de
6.000  kg,  caçamba  carregadeira  de  no  mínimo  2
metros  de  largura  com  dentes,  caçamba
retroescavadeira de no mínimo 0,5 metros de largura
com dentes, profundidade de escavação da caçamba
retroescavadeira de no mínimo 4 metros, tração 4x4,
ano de fabricação mínimo 2012.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
03 de janeiro até 31 de dezembro de 2018.
VALOR:  Até  R$  62.550,00  (sessenta  e  dois  mil,
quinhentos e cinquenta reais).

Carlos Barbosa, 03 de janeiro de 2018.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

TERRAPLENAGEM CHESINI LTDA – EPP
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER 
Agente Administrativo

ELDA BRUTTOMESSO
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretora jurídica OAB – RS/33.252

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Serviços Agrícolas Irmãos Zwirtes
Ltda.
OBJETO: É objeto desta a contratação de empresa
para  prestação  de  serviços  de  trator  agrícola  para
preparação de silagem e para lavração e subsolagem
para  execução  de  serviços  aos  agricultores  nas
diversas comunidades do interior do Município, de
acordo com as seguintes especificações:

ITE
M

ITEM
DO

EDITA
L

DESCRIÇÃO UNI
D

QTDE
(ATÉ)

VALOR
POR

HORA
R$

01 01

SERVIÇO  DE  MAQUINAS
SILAGEM  -  AREA  01  -
REGIAO  DA
SUBPREFEITURA DE  SANTA
LUIZA E FORROMECO

HOR
A

1.200
R$

114,00

02 07 SERVIÇO  DE  MÁQUINAS
LAVRAÇÃO E SUBSOLAGEM
- REGIÃO DO FORROMECO,
SÃO  LUIZ,  SANTA  LUIZA,

HOR
A

350 R$
114,00
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TRÊS  DE  PAUS  E  DESVIO
MACHADO

Os  tratores  deverão  ter  as  especificações  mínimas
tração nas 4 (quatro) rodas, potência mínima de 70
(setenta) CVs e no máximo 8 (oito) anos de uso.
Os  serviços  deverão  ser  executados  conforme  os
seguintes itens:
1. Para realização do serviço de silagem a contratada
deverá disponibilizar ensiladeira móvel e carroção;
2.  Para  realização  do  serviço  de  lavração  e
subsolagem a contratada deverá disponibilizar arado
com 3  (três)  discos  de  28"  e  sistema  de  reversão,
subsolador com 5 (cinco) hastes fixas, grade e grade
aradora.
3. Nos programas de silagem, lavração e subsolagem
os custos com os implementos e maquinário ficarão
por  conta  dos  agricultores  sendo  que  os  valores
máximos a serem cobrados diretamente do produtor
pela contratada são para ensiladeira móvel: R$ 25,00;
carroção: R$ 14,00, arado com 3 discos e subsolador:
R$ 13,00, grade aradora R$ 20,00, e grade R$ 13,00;
4.  Os serviços  serão prestados aos  agricultores  que
previamente  farão sua solicitação junto à secretaria
da agricultura e meio ambiente por meio de protocolo
em atendimento aos incentivos do plano de estímulo
ao  desenvolvimento  agropecuário  (Leis  3.154/15  e
3.170/15).  O serviço de lavração e subsolagem não
poderá  ser  prestado  nas  propriedades  onde  o
agricultor possuir trator igual ou de maior porte que o
da contratada, conforme institui o Plano de Estímulo
Agropecuário em seu artigo 26 (Do enquadramento
do produtor).
5.  O  transporte  das  máquinas  até  os  locais  da
realização dos serviços correrá por conta do prestador
do  serviço  e  o  pagamento  será  efetuado  por  hora
trabalhada.
6. Todas as despesas de deslocamento, manutenção,
reparo e abastecimento das  máquinas,  bem como o
deslocamento  dos  operadores,  alimentação,
hospedagem  e  outros  correrão  por  conta  da
contratada.
7.  Ao  finalizar  cada  serviço,  a  contratada  deverá
emitir  um  relatório  de  serviço  com  numeração
sequencial com o nome do agricultor, data, descrição
do serviço realizado, quantidade de horas, número do
protocolo,  nome  do  operador  e  assinatura  do
agricultor.
8.  Mensalmente,  até  no  máximo  o  dia  10  (dez),  a
empresa  contratada  deverá  entregar  na  secretaria
todos os relatórios de serviço executados durante o
mês anterior.
9. O prestador de serviço de silagem deverá realizar
os serviços respeitando o ponto ideal de maturação do
milho  a  fim  de  não  comprometer  a  qualidade  da
silagem.
10. Os prestadores dos serviços de silagem, lavração
e  subsolagem,  conforme  necessidade  e  mediante
autorização  da  secretaria,  poderão  realizar  serviços
fora de sua região de atuação.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
03 de janeiro até 31 de dezembro de 2018.
VALOR:  Até R$ 176.700,00 (cento e setenta e seis
mil e setecentos reais).

Carlos Barbosa, 03 de janeiro de 2018.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

SERVIÇOS AGRÍCOLAS IRMÃOS 
ZWIRTES LTDA

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER 
Agente Administrativo

ELDA BRUTTOMESSO
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Diretora jurídica OAB – RS/33.252

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Mecânica Agrícola e Tornearia 
Spader e Misturini Ltda.
OBJETO: É objeto desta a contratação de empresa
para  prestação de serviços  de trator  agrícola  para
preparação  de  silagem  e  para  lavração  e
subsolagem  para  execução  de  serviços  aos
agricultores  nas  diversas  comunidades  do  interior
do  Município,  de  acordo  com  as  seguintes
especificações:

ITE
M

ITEM
DO

EDITA
L

DESCRIÇÃO
UNI

D
QTDE
(ATÉ)

VALOR
POR

HORA
R$

01 02

SERVIÇO  DE  MAQUINAS
SILAGEM - AREA 02 - REGIÃO
DA  SUBPREFEITURAS  DE
SANTO ANTONIO DE CASTRO

HOR
A

750
R$

114,00

02 09

SERVIÇO  DE  MÁQUINAS
LAVRAÇÃO  E  SUBSOLAGEM
-  REGIÃO  DE  SANTO
ANTÔNIO  DE  CASTRO,  SÃO
SEBASTIÃO  DE  CASTRO,
LINHA  VITORIA,  LINHA
BRASÍLIA,  PRIMEIRA SEÇÃO
DE  CASTRO  E  SETE  DE
CASTRO

HOR
A

400
R$

114,00

Os tratores  deverão ter  as  especificações  mínimas
tração nas 4 (quatro) rodas, potência mínima de 70
(setenta) CVs e no máximo 8 (oito) anos de uso.
Os  serviços  deverão  ser  executados  conforme  os
seguintes itens:
1.  Para  realização  do  serviço  de  silagem  a
contratada deverá disponibilizar ensiladeira móvel e
carroção;
2.  Para  realização  do  serviço  de  lavração  e
subsolagem a contratada deverá disponibilizar arado
com 3 (três)  discos de 28" e sistema de reversão,
subsolador com 5 (cinco) hastes fixas, grade e grade
aradora.
3.  Nos  programas  de  silagem,  lavração  e
subsolagem  os  custos  com  os  implementos  e
maquinário ficarão por conta dos agricultores sendo
que  os  valores  máximos  a  serem  cobrados
diretamente  do  produtor  pela  contratada  são  para
ensiladeira  móvel:  R$  25,00;  carroção:  R$  14,00,
arado com 3 discos e subsolador: R$ 13,00, grade
aradora R$ 20,00, e grade R$ 13,00;
4. Os serviços serão prestados aos agricultores que
previamente farão sua solicitação junto à secretaria
da  agricultura  e  meio  ambiente  por  meio  de
protocolo em atendimento aos incentivos do plano
de estímulo ao desenvolvimento agropecuário (Leis
3.154/15  e  3.170/15).  O  serviço  de  lavração  e
subsolagem  não  poderá  ser  prestado  nas
propriedades onde o agricultor possuir  trator igual
ou de maior  porte  que o da contratada,  conforme
institui  o Plano de Estímulo Agropecuário em seu
artigo 26 (Do enquadramento do produtor).
5.  O  transporte  das  máquinas  até  os  locais  da
realização  dos  serviços  correrá  por  conta  do
prestador  do serviço e  o pagamento será  efetuado
por hora trabalhada.
6. Todas as despesas de deslocamento, manutenção,
reparo e abastecimento das máquinas, bem como o
deslocamento  dos  operadores,  alimentação,
hospedagem  e  outros  correrão  por  conta  da
contratada.
7.  Ao  finalizar  cada  serviço,  a  contratada  deverá
emitir  um  relatório  de  serviço  com  numeração
sequencial  com  o  nome  do  agricultor,  data,
descrição do serviço realizado, quantidade de horas,
número  do  protocolo,  nome  do  operador  e
assinatura do agricultor.
8. Mensalmente, até no máximo o dia 10 (dez), a
empresa  contratada  deverá  entregar  na  secretaria
todos os relatórios de serviço executados durante o

mês anterior.
9. O prestador de serviço de silagem deverá realizar
os serviços respeitando o ponto ideal  de maturação
do milho a fim de não comprometer a qualidade da
silagem.
10. Os prestadores dos serviços de silagem, lavração
e  subsolagem,  conforme  necessidade  e  mediante
autorização da secretaria,  poderão realizar  serviços
fora de sua região de atuação.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
03 de janeiro até 31 de dezembro de 2018.
VALOR: Até R$ 131.100,00 (cento trinta e um mil e
cem reais).

Carlos Barbosa, 03 de janeiro de 2018.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

MECÂNICA AGRÍCOLA E TORNEARIA SPADER
E MISTURINI LTDA

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER 
Agente Administrativo

ELDA BRUTTOMESSO
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretora jurídica OAB – RS/33.252

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1.102/2017

CONCEDE férias regulamentares de 26 de dezembro
de 2017 a 24 de janeiro de 2018, à servidora JULIA
WELTER, Professor de Educação Infantil, matrícula
nº  1.430,  referente  ao  período  aquisitivo  de  1º  de
junho de 2017 a 31 de maio de 2018. 

Carlos Barbosa, 26 de dezembro de 2017.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO,
Secretário Municipal da Administração Substituto.

PORTARIA Nº 1.114/2017

CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados 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, 02 e 03 de janeiro 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.

NOME CARGO

FATIMA REGINA DE JESUS MONITOR DE CRECHE

CRISTIANE MARIA KUNZLER
DA SILVA

MONITOR DE CRECHE

JESSICKA ROBERTA GOMES
SANTOS

MONITOR DE CRECHE

DANIELA TOMAZINI MONITOR DE CRECHE

ELISANA MERLO MONITOR DE CRECHE

JANAINA FARINA BULIGON MONITOR DE CRECHE

MARIJANE TONON WILLRICH MONITOR DE CRECHE

JULIA GRASIELA CARDOSO
DA SILVA

MONITOR DE CRECHE

CLEUNICE DE OLIVEIRA
MARQUES

MONITOR DE CRECHE

ELIANE MILANI MONITOR DE CRECHE

NEUSA MARLENE DA SILVA MONITOR DE CRECHE



8 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

CAMILA BUSNELO MONITOR DE CRECHE

ANDREIA KLEIN MONITOR DE CRECHE

Carlos Barbosa, 29 de dezembro de 2017.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO,
Secretário Municipal da Administração Substituto.

PORTARIA Nº 01/2018

DELEGA competência para que recebam chaves de
acesso  e/ou  senhas,  disponibilizadas  pela  rede
bancária para o correto funcionamento dos sistemas
disponíveis  para  movimentações  bancárias  e
pagamento  de  contas,  e  as  utilizem  na  forma  do
disposto  na  Resolução  de  Mesa  n.º  02/2013,  a
servidora  JOSEANE  LONGO,  matrícula  104,
investida no cargo de Técnica Legislativa de Nível
Superior do Poder Legislativo, nomeada através da
Portaria  n.º  01/2016  e,  no  seu  impedimento,  o
servidor WILIAM IRANI GIACOMELLI, investido
no  cargo  de  Secretário  Administrativo  do  Poder
Legislativo,  nomeado através da Portaria  02/2017,
matrícula  116.  A  Tesoureira  cedida  pelo  Poder
Executivo,  através da portaria nº  XXX,  BEATRIS
TERESINHA MATHIAS, matrícula nº 332 e, no seu
impedimento,  a  Tesoureira  cedida  pelo  Poder
Executivo,  através  da  Portaria  n.º  XXX, MÁRCIA
ONGARATTO  CLUNC,  investida  no  cargo  de
Tesoureira, matrícula nº 309, conforme Convênio n.º
007/2012,  firmado  entre  Poder  Executivo  e
Legislativo,  autorizado  pela  Lei  Municipal  n.º
2.793/2012.

Gabinete do Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores de 

Carlos Barbosa, 02 de janeiro de 2018.

MARIA ROSALIA F. COUSSEAU
Presidente

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Cer-
tificado Padrão ICP-Brasil. O Município de Car-
los Barbosa dá garantia da autenticidade deste do-
cumento,  desde  que  visualizado  através  do  site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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