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LEIS

LEI Nº 3.497 DE 12 DE MARÇO DE 2018

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

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

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69,  incisos  II  e  V  da  Lei  Orgânica  Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
 
Art.  1º É o Poder Executivo autorizado a contratar
temporariamente,  sob  regime  emergencial  e  de
excepcional  interesse  público,  Médico,  com  carga
horária de 20 (vinte) horas semanais.

Art.  2º  A  contratação  tem  como  objetivo  suprir
demanda do serviço na Atenção Básica.

Art.  3º  O  prazo  de  contratação  inicia  a  partir  da
assinatura  do  contrato  administrativo,  pelo  período
de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos  períodos  até  nomeação  de  servidor
aprovado em concurso público para o cargo.

§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados  no  referido  contrato  de  acordo  com a
carga horária prevista neste artigo, fica o município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária inferior até o limite previsto.

§2º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar o
prazo  estabelecido  no  caput deste  artigo,  para
completá-lo,  poderão  ser  contratados  outros
profissionais.

Art.  4º  Os  direitos  contratuais  são  estipulados  em
contrato  administrativo,  observando-se,  no  que
couber, o disposto no art.  233 da Lei  Municipal  nº
682,  de  05  de  junho  de  1990  e  padrões  de
vencimentos, requisitos para provimento, atribuições
e condições de trabalho, constantes na Lei Municipal
nº 685, de 26 de junho de 1990.

Parágrafo único.  Dos requisitos para provimento do
cargo de  Médico  de  que  trata  a  Lei  Municipal  n.º
685/90, fica excluída a letra “d”, a qual dispõe sobre
habilitação para condução de veículos, categoria “B”,
da Carteira Nacional de Habilitação.

Art.  5º  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta
Lei  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

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

Carlos Barbosa, 12 de março de 2018. 
59º de Emancipação. 

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

EDI      TA      I      S

EDITAL Nº 08/2018

Retifica  o  Edital  nº.  43/2015  da
Contribuição  de  Melhoria  decorrente  da
pavimentação  da  Rua  Nossa  Senhora  dos
Navegantes  –  entre  a  Rua  Buarque  de
Macedo e proximidades do Náutico Futebol
Clube.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CARLOS
BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,
conferidas pela Lei Orgânica, RETIFICA o Edital nº.
43/2015, de 02 de julho de 2015, em decorrência dos
Processos Administrativos nº. 2015/3856, 2015/3893,
2015/3894,  2015/3895,  2015/3896,  2015/3897,
2015/3898,  2015/5196,  2015/5197,  2015/5198,
2017/1165 e  2017/1206,  passando a  vigorar  com a
seguinte redação integral:

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CARLOS
BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,
conferidas  pela  Lei  Orgânica  e  de  acordo  com  o
disposto na Lei Municipal nº. 3.079, de 05 de agosto
de 2014 e na Lei 2.310, de 16 de dezembro de 2009,
resolve  baixar  o  presente  EDITAL,  para  tornar
público a quem interessar possa, que será efetuada a
pavimentação da Rua Nossa Senhora dos Navegantes

I  –  DELIMITAÇÃO  DA ÁREA DIRETAMENTE
BENEFICIADA:
Ficam  sujeitos  à  incidência  da  Contribuição  de
Melhorias  apenas  os  imóveis  que  possuam  frente
para  a  rua  a  ser  pavimentada  e  os  imóveis
diretamente  beneficiados  pela  obra,  com  as
características  e  rol  de  proprietários  conforme
ANEXO I.

II – MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
Vide anexo II.

III – ORÇAMENTO ESTIMADO PARA A OBRA:
Vide anexo III.

IV  –  DETERMINAÇÃO  DO  VALOR  TOTAL  A
PAGAR, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA, POR PROPRIETÁRIO:

SUMÁRIOSUMÁRIO
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Atendendo  o  disposto  no  art.  3º,  inciso  IV da  Lei
Municipal  nº  3.079,  de  05 de  agosto  de  2014,  são
relacionados  no  ANEXO  I,  de  acordo  com  cada
proprietário de imóvel, as parcelas do custo total da
obra  que  serão  lançadas,  calculadas
proporcionalmente a área diretamente beneficiada de
cada contribuinte.
O custo da obra correspondente a 6,20%, referente à
participação dos proprietários beneficiados, é de R$
138.705,95.

O valor das prestações será convertido em URM em
vigor  na  data  do  lançamento,  cuja  expressão
monetária será observada na data do pagamento.

O valor da contribuição de melhoria, correspondente
a  cada  imóvel  não  pago  no  vencimento  ajustado,
ficará sujeito a pagamento de multa, juros e correção,
na forma da lei.

Pelo  presente  Edital  é  aberto  aos  contribuintes
relacionados no item anterior, o prazo de 30 (trinta)
dias para impugnação de qualquer dos elementos nele
constantes,  a  contar  da  data  de  sua  publicação,
cabendo ao impugnante o ônus da prova, na forma de
lei.

Carlos Barbosa, 06 de março de 2018.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

Rodrigo Stradiotti
Secretário Municipal de Projetos Públicos.

EDITAL Nº 10/2018 – PSS I 

Edital de Processo Seletivo Simplificado
e  Seleção  Pública  para  contratação  por
prazo determinado.

O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA TORNA
PÚBLICO  que  realizará  PROCESSO  SELETIVO
SIMPLIFICADO E SELEÇÃO PÚBLICA para com-
por banca para os cargos de AUXILIAR DE FAR-
MÁCIA,  BIBLIOTECÁRIO,  FARMACÊUTI-
CO,  INSTRUTOR  DE  TECNOLOGIA  DIGI-
TAL, MÉDICO, MÉDICO GINECOLOGISTA E
OBSTETRA E MÉDICO PSIQUIATRA, sob regi-
me estatutário e  em  caráter temporário.  Os salá-
rios variam de R$ 1.892,60 a R$ 7.783,82, além de
adicional de insalubridade e de difícil acesso, con-
forme o cargo e atividades desenvolvidas. O cargo
de Instrutor de Tecnologia Digital é remunerado por
hora, no valor de R$ 19,67. As INSCRIÇÕES serão
feitas de forma presencial, de 19 a 23 de março de
2018, devendo o formulário de inscrição e o currícu-
lo  serem devidamente  preenchidos  e  entregues  na
Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, no setor de
Protocolo. Mais informações e Edital na íntegra po-
derão ser obtidos no Mural de Publicações da Pre-
feitura e no site www.carlosbarbosa.rs.gov.br  , Muni-
cípio  de  Carlos  Barbosa/Serviços  Municipais/Con-
tratações Temporárias/Editais de PSS e SP,  ou pelo
telefone (54) 3461.8815.

Carlos Barbosa, 15 de março de 2018.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal.

ATAS

ATA II DE SESSÃO – EDITAL DE 
PREGÃO Nº 018/2018

Aos  treze  dias  do  mês  de  março  de  dois  mil  e
dezoito, às oito horas e trinta minutos reuniram-se a
Pregoeira e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela
Portaria  nº  346/2017,  com  a  finalidade  de  dar
andamento  ao  processo  que  tem  por  objetivo  a
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  SEGURANÇA
DE EVENTOS conforme  descrito  no  item 01  do
Edital,  processando-se essa licitação nos termos da
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
A Pregoeira informa que recebeu nesta data a prova
de regularidade quanto ao item 07.01.04 da licitante
O.M. ZELADORIA LTDA EPP, restando a mesma
habilitada a prosseguir no certame. Adjudica-se para
as licitantes O.M. ZELADORIA LTDA EPP os itens
01 e 02 do edital e para a licitante  SEGURANÇA
VNCJ  LTDA  o  item  03  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. 

Sinara Kirch
Pregoeira

Letícia Lando de Almeida
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE 
PREGÃO Nº 020/2018

Aos  nove  dias  do  mês  de  março  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 o Registro
de  preço  para  aquisição  de  auxílio  natalidade,
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: QUERÊNCIA
COMERCIAL E  DISTRIBUIDORA LTDA -  ME,
neste ato representada pelo Sr. Edilso Cezar Bueno,
RG nº  8053043413;  SCHOOL SHOP MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS  LTDA  -  EPP,  neste  ato
representada pelo Sr. William Vivan Scheuer, RG nº
2097056523.  Conferidos  os  documentos
apresentados para tanto,  as  empresas  participantes
restaram  credenciadas.  Foram  recebidos  os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação.  Aberto  o  envelope  da  proposta  de
preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas  de  classificação,  eis  que  os  preços
ofertados  situaram-se  dentre  aqueles  vigentes  no
mercado para idênticas condições de fornecimento,
segundo a pesquisa  informativa que se  realizou,  a
Pregoeira  decidiu  pela  abertura  do  momento  de
lances conforme planilha anexa. Encerrada a fase de
lances, e após oportunizado o exercício do benefício
para  micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foram  declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item 01 -
QUERÊNCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de
R$  29,90;  para  o  item  02  -  QUERÊNCIA
COMERCIAL E  DISTRIBUIDORA LTDA -  ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 19,90; para
o  item  03  -  SCHOOL  SHOP  MÓVEIS  E
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  297,00;  para  o  item  04  -

QUERÊNCIA COMERCIAL  E  DISTRIBUIDORA
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de R$
97,50; para o item 05 - QUERÊNCIA COMERCIAL
E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  40,00;  para  o  item  06  -
QUERÊNCIA COMERCIAL  E  DISTRIBUIDORA
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de R$
53,00. 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:  QUERÊNCIA
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, e,
SCHOOL  SHOP  MÓVEIS  E  EQUIPAMENTOS
LTDA – EPP. Adjudicam-se as empresas vencedoras:
QUERÊNCIA COMERCIAL  E  DISTRIBUIDORA
LTDA - ME, o objeto constante nos itens 01,02,04,05
e  06  do  edital;  e,  SCHOOL  SHOP  MÓVEIS  E
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, o objeto constante
no  item  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 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 Lando de Almeida
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE 
PREGÃO Nº 021/2018

Aos nove dias do mês de março 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  contratação de  empresa
para  confecção de bandeira  e  serviço de costureira
(reforma) 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: SELUI CAMINI -
ME, neste ato representada pelo Sra. Selui  Camini,
RG  nº  2044056386.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto, a  empresa  participante
restou credenciada. Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta  de preços,  e  tendo concluído
que  apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas condições
de fornecimento, segundo a pesquisa informativa que
se  realizou,  o  Pregoeiro  decidiu  pela  abertura  do
momento  de  lances  conforme  planilha  anexa.
Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após  oportunizado o
exercício  do  benefício  para  micro  e  pequenas
empresas  previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,
foi  declarado  vencedor  o  seguinte  licitante:  não
houve cotação para o item 01; para o item 02 -SELUI
CAMINI - ME, com o preço final (ou negociado) de
R$ 145,00. 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:  SELUI  CAMINI  –  ME.
Adjudica-se à empresa vencedora: SELUI CAMINI -
ME,  o  objeto  constante  no  item 02  do  edital.  Foi
concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
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havendo a constar,  foi  encerrada a presente  sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe
de  apoio  e  licitante.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e  procedimentos  adotados  por  mim  pregoeiro  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Gerson Rauber
Pregoeiro

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE 
PREGÃO Nº 22/2018

Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezoito,
às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio, designados pela  Portaria nº  346/2017, com a
finalidade  de  receber  propostas  e  documentos  de
habilitação,  objetivando  a  aquisição  de  material  de
expediente,  conforme descrito no item 01 do Edital,
processando-se  essa  licitação  nos  termos  da  Lei
Federal  n.º  10.520,  de  17/07/2002,  e  do  Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de  2006.
Participaram  do  certame  as  empresas:  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, neste ato representada
pelo Sr. Pablo Cristian Blau, RG nº 3124795216; S.
SCHNEIDER - EPP, neste ato representada pelo Sr.
Lazaro Francesquett, RG nº 9085254317; PRISCILA
RAUBER  HENGEMUHLE  EPP,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Fabio  Rauber,  RG  nº
6025799666;  MAURRICIO BACCON - ME,  neste
ato  representada  pelo  Sra.  Daniela  Gobatto,  RG nº
1070399983; TAVI – PAPELARIA, MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP, neste
ato  representada  pelo  Sra.  Lia  Marli  Rita,  RG  nº
2005500729. 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  -  PRISCILA  RAUBER
HENGEMUHLE  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  0,10;  para  o  item  02  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,29;  para  o  item  03  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,51;  para  o  item  04  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 2,35; para o item 05 - PRISCILA
RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  9,75;  para  o  item  06  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  0,49;  para  o  item  07  –  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  8,98;  para  o  item 08  -  TAVI  –
PAPELARIA,  MATERIAIS  DE  ESCRITÓRIO  E
INFORMÁTICA LTDA - EPP, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  9,00;  para  o  item  09  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,51;  para  o  item  10  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,26;  para  o  item  11  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,26;  para  o  item  12  -  S.

SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,26;  para  o  item  13  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,26;  para  o  item  14  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,26;  para  o  item 15  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,62;  para  o  item  16  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  8,90;  para  o  item 17  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,24;  para  o  item  18  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,70;  para  o  item 19  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$ 10,38;  para  o item 20 - ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  2,48;  para  o  item 21  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  1,86;  para  o  item 22  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,17;  para  o  item 23  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,17;  para  o  item 24  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 0,17; para o item 25 - PRISCILA
RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o preço final
(ou negociado) de R$ 0,20; para o item 26 - ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,17;  para  o  item 27  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 0,17; para o item 28 - PRISCILA
RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o preço final
(ou negociado) de R$ 0,20; para o item 29 - ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,17;  para  o  item 30  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 0,17; para o item 31, não houve
proposta válida; para o item 32 - S. SCHNEIDER -
EPP, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,40;
para  o  item 33  -  ELIVI  COMERCIAL EIRELI  -
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,98;
para o item 34, não houve proposta válida, por não
apresentarem as especificações corretas; para o item
35  -  TAVI  –  PAPELARIA,  MATERIAIS  DE
ESCRITÓRIO  E  INFORMÁTICA  LTDA  -  EPP,
com o preço final (ou negociado) de R$ 0,60; para o
item 36 - ELIVI COMERCIAL EIRELI - ME, com
o preço final (ou negociado) de R$ 0,13; para o item
37 - S. SCHNEIDER - EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 2,60; para o item 38 - não houve
proposta  válida,  por  não  apresentarem  as
especificações  corretas;  para  o  item 39  -  TAVI –
PAPELARIA,  MATERIAIS  DE  ESCRITÓRIO  E
INFORMÁTICA LTDA - EPP,  com o  preço  final
(ou negociado)  de  R$ 25,20;  para  o item 40 - S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  8,75;  para  o  item 41  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 9,98; para o item 42 - PRISCILA
RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o preço final
(ou negociado) de R$ 1,30; para o item 43 - ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  9,70;  para  o  item 44  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1,06; para o item 45 - PRISCILA
RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o preço final
(ou negociado) de R$ 1,58;
para  o  item  46  -  PRISCILA  RAUBER
HENGEMUHLE  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 6,79; para o item 47 - PRISCILA
RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  9,10;  para  o  item 48  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,35;  para  o  item  49  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 1,35; para o item 50 - PRISCILA
RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o preço final

(ou  negociado)  de  R$  3,20;  para  o  item  51  -
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,  com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,78; para o item 52
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,78; para o item 53
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,78; para o item 54
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,78; para o item 55
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,78; para o item 56
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,78; para o item 57
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,78; para o item 58
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,78; para o item 59
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,78; para o item 60
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,78; para o item 61
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,78; para o item 62
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,78; para o item 63
-  S.  SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  9,00;  para  o  item  64  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  2,26;  para  o  item  65  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,89;  para  o  item  66  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,89;  para  o  item  67  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,89;  para  o  item  68  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  0,90;  para  o  item  69  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,89;  para  o  item  70  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,89;  para  o  item  71  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,12;  para  o  item  72  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,12;  para  o  item  73  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,12;  para  o  item  74  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,12;  para  o  item  75  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,20;  para  o  item  76  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,20;  para  o  item  77  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,20;  para  o  item  78  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,20;  para  o  item  79  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,20;  para  o  item  80  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  0,90;  para  o  item  81  -  ELIVI
COMERCIAL EIRELI - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,89;  para  o  item  82  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,20;  para  o  item  83  -  S.
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 1,20; para o item 84 - PRISCILA
RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  0,33;  para  o  item  85  -
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP,  com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  0,33.  O
representante  da  empresa  ELIVI  COMERCIAL
EIRELI – ME solicitou desclassificação nos itens 40,
45, 50, 63 ,71 ao 79 do edital.  O representante da
empresa  S.  SCHNEIDER  –  EPP  solicitou
desclassificação no item 50 do edital. O representante
da  empresa  PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE
EPP solicitou desclassificação no item 39 do edital.
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O representante da empresa MAURRICIO BACCON
- ME solicitou desclassificação nos itens 18 e 50 do
edital.  O  representante  da  empresa  TAVI  –
PAPELARIA,  MATERIAIS  DE  ESCRITÓRIO  E
INFORMÁTICA  LTDA  -  EPP  solicitou
desclassificação no item 50 do edital. O relatório de
lances  ofertados  para  cada  item  encontra-se  em
anexo, sendo rubricado por todos. A representante da
empresa MAURRICIO BACCON – ME, se retirou da
sala de licitação. Após a fase das propostas e lances
foi  aberto  o  envelope  de  número  02,  referente  a
habilitação.  Foram habilitadas  as  empresas:  ELIVI
COMERCIAL  EIRELI  –  ME;  S.  SCHNEIDER  –
EPP;  PRISCILA RAUBER  HENGEMUHLE  EPP;
TAVI  –  PAPELARIA,  MATERIAIS  DE
ESCRITÓRIO  E  INFORMÁTICA  LTDA  –  EPP.
Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  ELIVI
COMERCIAL EIRELI – ME, o objeto constante nos
itens 03, 04, 07, 09, 15, 17, 19 a 24, 26, 27, 29, 30,
33, 36, 41, 43, 44, 64 ao 67, 69, 70 e 81 do edital;  S.
SCHNEIDER – EPP, o objeto constante nos itens 02,
06, 10 ao 14, 16, 18, 32, 37, 40, 48, 49, 63, 68, 71 ao
80,  82  e  83  do  edital;  PRISCILA  RAUBER
HENGEMUHLE EPP,  o  objeto  constante  nos  itens
01, 05, 25, 28, 42, 45 ao 47, 50 ao 62, 84 e 85 do
edital;   TAVI  –  PAPELARIA,  MATERIAIS  DE
ESCRITÓRIO  E  INFORMÁTICA LTDA -  EPP,  o
objeto constante nos itens 08, 35 e 39 do edital. Os
representantes  das  empresas:  ELIVI  COMERCIAL
EIRELI – ME,  S.  SCHNEIDER – EPP,  PRISCILA
RAUBER  HENGEMUHLE  EPP,  TAVI  –
PAPELARIA,  MATERIAIS  DE  ESCRITÓRIO  E
INFORMÁTICA LTDA – EPP se retiraram da sala de
licitação.  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.  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 J. Rauber
Pregoeiro

Letícia L. de Almeida
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE 
PREGÃO Nº 023/2018

Aos treze dias do mês de março 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
para ministrar oficina de artesanato para usuários do
Cras e Centro de Convivência  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:
ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DO MUNICÍPIO
DE  CARLOS  BARBOSA,  neste  ato  representada
pela  Sra.  Araceli  Tieppo Zeni,  RG nº  5017586041.
Conferidos os documentos apresentados para tanto, a
empresa  participante  foi  credenciada.  A  empresa
ASSOCIAÇÃO  OFICINA  DA  ARTE  -  OACB,
participou  do  certame  sem  ter  representante
credenciado.  Foram recebidos os envelopes  n.  01 e
02,  proposta  de  preços  e  habilitação.  Aberto  o
envelope  da  proposta  de  preços,  e  tendo concluído
que  apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas condições

de  fornecimento,  segundo  a  pesquisa  informativa
que se realizou, a Pregoeira decidiu pela abertura do
momento  de  lances  conforme  planilha  anexa.
Encerrada a fase de lances, e após oportunizado o
exercício  do  benefício  para  micro  e  pequenas
empresas previsto na Lei Complementar 123/2006,
foram declarados vencedores os seguintes licitantes:
para o item 01 - ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES
DO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA , com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  330,00;  para  o
item 02  -  ASSOCIAÇÃO  OFICINA DA ARTE  -
OACB,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
230,00.  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:  ASSOCIAÇÃO
OFICINA DA ARTE  –  OACB  e  ASSOCIAÇÃO
DOS ARTESÕES DO MUNICÍPIO DE CARLOS
BARBOSA. Adjudicam-se às empresas vencedoras:
ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DO MUNICÍPIO
DE  CARLOS  BARBOSA,  o  objeto  constante  no
item 01 do edital  e ASSOCIAÇÃO OFICINA DA
ARTE - OACB, 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 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

Maribel Bortolotto
Equipe de Apoio

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Encopav Engenharia Ltda.
OBJETO:  Constitui objeto deste a contratação de
empresa para execução dos seguintes serviços, com
colocação  de  mão  de  obra,  materiais  e
equipamentos necessários:
OBJETO  01  –  Contratação  de  empresa  para
execução  de  rede  de  drenagem  pluvial  e
pavimentação asfáltica na Rua João Dêntice, trecho
compreendido entre as Ruas 21 de Abril e a Nossa
Senhora  do  Caravaggio,  no  bairro  Triângulo,
Município de Carlos Barbosa/RS, numa extensão de
471,75 metros;
OBJETO  02  –  Contratação  de  empresa  para
execução  da  rede  de  drenagem  pluvial  e
capeamento/recapeamento  na  Rua  Assis  Brasil
(entre a rua Maurício Cardoso até a Rua Garibaldi),
numa extensão de 229,37 metros e para execução da
fresagem contínua  de revestimento betuminoso na
Rua Assis Brasil (a partir da Rua Maurício Cardoso,
em direção à Rua 13 de Maio) numa extensão de
27,70 metros, no bairro Centro, Município de Carlos
Barbosa/RS;
OBJETO  03  –  Contratação  de  empresa  para
execução  da  rede  de  drenagem  pluvial  e
capeamento/recapeamento na Rua Garibaldi (entre a
Rua Assis Brasil até a Rua Rio Branco), no bairro
Centro,  Município  de  Carlos  Barbosa/RS,  numa
extensão de 121,37 metros;
A execução  de  cada  Objeto  deverá  ser  realizada
conforme  Projeto,  Orçamento,  cronograma  físico-
financeiro  e  Memorial  descritivo,  constantes  em
anexo a este contrato.

VIGÊNCIA:  60 (sessenta) dias, para o objeto 01 e
120 (cento e vinte) dias para o objeto 02 e 03 a partir
da emissão da Ordem de serviço.
VALOR: R$ 756.045,93 (setecentos  e  cinquenta  e
seis  mil  e  quarenta  e  cinco  reais  e  noventa  e  três
centavos).

Carlos Barbosa, 09 de março de 2018.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Lavanderia Aguazul Ltda Me.
OBJETO: O  objeto  do  presente  contrato  é  a
contratação de empresa para prestação de serviços de
lavanderia,  envolvendo  a  lavagem  das  seguintes
peças  a  serem  utilizadas  em  eventos  como
Festiqueijo  2018,  Natal  no  Caminho  das  Estrelas
2018  e  outros.  As  peças  deverão  ser  devolvidas
devidamente lavadas e passadas.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando o nº 045 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  A partir da data de sua assinatura do
contrato até 31 de dezembro de 2018.
VALOR: Até R$ 11.617,50 (onze mil, seiscentos e
dezessete reais e cinquenta centavos).

Carlos Barbosa, 09 de março de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento

Turístico, Indústria e Comércio

LAVANDERIA AGUAZUL LTDA ME
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: RVP – Tecnologia em Engenharia
Ltda – Me.
OBJETO: O objeto do presente contrato é licitação
é a contratação de empresa para prestação de serviço
de estudo técnico e planejamento do sistema viário,
formas de controle do trânsito, sinalização das vias
do  município,  implantação  dos  instrumentos
medidores de velocidade e consultoria.
A contratação  tem por  objetivo  selecionar  empresa
que  contenha  profissional(ais)  que  detenha(m)
conhecimento técnico indiscutível, para consultoria e
realização  de  estudo  técnico  das  vias  urbanas  de
modo  a  propor  alterações  e/ou  melhorias

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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possibilitando  uma  maior  trafegabilidade,  criando
condições  para  um tráfego  seguro  e  ágil;  além de
apresentar  avaliação  da  implantação  de  novos
instrumentos inibidores de velocidade e fiscalização,
com  o  objetivo  de  reduzir  a  acidentabilidade  e
velocidade  excessiva  nas  principais  vias  do
município.
O objeto compreende a contratação de até 75 (setenta
e cinco)  horas  de serviço de engenheiro de tráfego
para atender o disposto no presente contrato. 
Entre  outros  serviços  será  realizado:  consultoria,
estudo, parecer:
a) Pesquisa de acidentabilidade;
b) Levantamentos Topográficos; 
c) Croquis; 
d) VDM (Velocidade desenvolvida média); 
e) Risco de Vias; 
f)  Resultados  obtidos  serão  apresentados  em  uma
cópia  escrita  do  Relatório  e  outra  cópia  via  CD-
ROOM; 
A empresa deve fornecer todos os meios mecânicos
que forem necessários  ao desempenho da execução
do  projeto,  material,  bem  como  a  mão  de  obra,
ferramentas e equipamentos para execução, ou seja,
possuir  em  seu  quadro  de  funcionários  pessoal
capacitado  e  meios  para  o  desenvolvimento  dos
trabalhos a contratada deverá contar com uma equipe
de  profissionais  com  experiência  no  objeto  do
contrato. 

É  responsabilidade  da  contratada  refazer,  às  suas
expensas, os serviços executados em desacordo com
o  estabelecido  no  Contrato  e  documentos  anexos,
bem como os serviços que apresentarem defeitos de
material  ou  vício,  de  acordo  com  a  legislação
aplicável. 
A contratada  deverá  proporcionar  proteção  coletiva
prevendo  a  adoção  de  medidas,  sendo  a  única  e
exclusiva responsável por qualquer sinistro. 
OBSERVAÇÕES:
Para  a  realização  do  serviço,  a  CONTRATADA
designará,  exclusivamente,  empregado(s)  seu(s),
devidamente  registrado(s),  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as
obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidentes e indenizações,
multas,  assim  como  o  cumprimento  de  todas  as
demais obrigações atinentes a presente licitação.
VIGÊNCIA:  A partir de sua assinatura, ou seja, de
09 de março até 31 de dezembro de 2018.
VALOR: Até  R$  28.875,00  (vinte  e  oito  mil,
oitocentos e setenta e cinco reais).

Carlos Barbosa, 09 de março de 2018.

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

RVP – TECNOLOGIA EM ENGENHARIA
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 CONTRATO Nº 047/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: OM Zeladoria Ltda Epp.
OBJETO: O  objeto  do  presente  instrumento  é  a
contratação de empresa para prestação de serviço de
segurança  de  eventos  para  Decoração  e  Feira  de
Páscoa, sendo 01(um) segurança do dia 14 de março
ao dia 05 de abril de 2018, das 19 horas às 07 horas

da manhã para cuidar da decoração de Páscoa que
será  instalada  no  centro  da  cidade,  mais  01(um)
segurança das 18 horas do dia 16 de março às 18
horas do dia 18 de março de 2018 para cuidar da
Feira de Páscoa que será realizada na Rua Coberta. 
VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, de
14 de março até 27 de abril de 2018.
VALOR: Até  R$3.870,00  (três  mil,  oitocentos  e
setenta reais).

Carlos Barbosa, 13 de março de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento

 Turístico, Indústria e Comércio

OM ZELADORIA LTDA EPP
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Inesco  –  Instituto  de  Ensino
Superior do Cone Sul Ltda.
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
instituto  de  ensino  para  prestação  de  serviço  de
curso  de  formação  em  gestão  pública,  na
modalidade de Pós-Graduação e/ou Extensão, para
capacitação  de  servidores  públicos  municipais
estáveis  para  o  desenvolvimento  de  habilidades  e
conhecimentos para o desempenho de suas tarefas.
A prestação do serviço ocorrerá de forma presencial,
com  carga  horária  mínima  de  400  horas,  cujas
atividades serão desenvolvidas nas terças e quartas-
feiras,  das  19  horas  às  22  horas  na  sede  da
contratada, com início previsto no dia 13 de março
de 2018, conforme cronograma em anexo.
O objeto do presente contrato tem previsão na Lei
Municipal  nº  1.511/2002  e os conteúdos a serem
aplicados devem abranger matérias específicas de
administração, contabilidade e direito. 
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, a contar de
13 de março de 2018 até 12 de março de 2020.
VALOR: R$ 2.205,00 (dois mil, duzentos e cinco
reais)  mensais,  perfazendo  um  total  de  até  R$
52.920,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e vinte
reais).

Carlos Barbosa, 13 de março de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

INESCO – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR
DO CONE SUL LTDA

Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa e
Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Valmor José Pedroso – Me.
OBJETO: O  objeto  do  presente  contrato  é  a
contratação  de  empresa  para  prestação  dos

seguintes  serviços  de  sonorização,  projeção  e
iluminação, quando necessário, para a realização dos
eventos:  Paixão  de  Cristo,  Natal  Caminho  das
Estrelas, Feira da Criança, Feira de Páscoa, Semana
do  MEI,  Semana  do  Turismo,  a  serem  realizados
durante  o  ano  de  2018,  de  acordo  com  as
especificações  abaixo  e  constantes  no  anexo  I  do
contrato:

ITE
M

ITE
M

DO
EDIT
AL

DESCRIÇÃO
UNI
D

QTDE

1 1

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO ATRAVÉS
DE  TRIO  ELÉTRICO  PARA
ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO,
DE  ACORDO  COM  AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I

UN 1

2 6

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – NATAL
CAMINHO DAS ESTRELAS(MISSA DE
NATAL),  DE  ACORDO  COM  AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I

UN 1

3 10

SERVIÇO  DE  SONORIZAÇÃO,
PROJEÇÃO  E  ILUMINAÇÃO  –  FEIRA
DA CRIANÇA,  DE  ACORDO  COM  AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I

UN 1

4 11

SERVIÇO  DE  SONORIZAÇÃO,
PROJEÇÃO  E  ILUMINAÇÃO  –  FEIRA
DE  PÁSCOA,  DE  ACORDO  COM  AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I

UN 1

5 12

SERVIÇO  DE  SONORIZAÇÃO,
PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO – SEMANA
DO  MEI,  DE  ACORDO  COM  AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I

UN 1

6 14

SERVIÇO  DE  SONORIZAÇÃO,
PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO – SEMANA
DO TURISMO,   DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I

UN 1

Em caso de mau tempo e/ou o evento não acontecer,
será pago somente o valor gasto para cobrir despesas
de deslocamento e instalação do serviço, limitados a
20%  do  valor  total  da  menor  proposta,  desde  que
devidamente  comprovados.  Demais  informações
estão constantes no anexo I deste documento.
O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando o nº 049 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  A partir de sua assinatura, ou seja, de
13 de março de 2018 até 31 de dezembro de 2018.
VALOR: R$ 20.710,00 (vinte mil, setecentos e dez
reais).

Carlos Barbosa, 13 de março de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento,

 Turístico, Indústria e Comércio

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor-Presidente da Fundação de Cultura

e Arte de Carlos Barbosa

VALMOR JOSÉ PEDROSO – ME
Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Distribuidora  Meridional  De
Motores Cummins S/A
OBJETO: É  objeto  desta  a  aquisição  de  mini
carregadeira com conjunto de implementos, vassoura
hidráulica recolhedora e capinadeira, para ser usadas

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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na  limpeza  de  ruas  com calçamento  e  asfalto,  nos
parques,  escolas  e  áreas  verdes  do  município,
conforme descrição a seguir.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando o nº 050 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  A partir de sua assinatura, ou seja, de
13 de março até 12 de abril de 2019.
VALOR: R$  205.000,00  (duzentos  e  cinco  mil,
reais).

Carlos Barbosa, 13 de março de 2018.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES
CUMMINS S/A

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2018

CONTRATANTE:  Município de Carlos Barbosa e
Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Sadi Maffasioli Me
OBJETO: O  objeto  do  presente  documento  é  a
contratação de empresa para prestação dos seguintes
serviços  de  sonorização,  projeção  e  iluminação,
quando  necessário,  para  a  realização  dos  eventos:
Finados,  ciclo  de  palestras  “Escola  para  Pais”,
Corpus Christi  e  Desfile Cívico a serem realizados
durante  o  ano  de  2018,  de  acordo  com  as
especificações  abaixo  e  constantes  no  anexo  I  do
contrato:

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando o nº 051 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA:  A partir de sua assinatura, ou seja, de
14 de março de 2018 até 31 de dezembro de 2018.
VALOR: R$  8.419,00  (oito  mil,  quatrocentos  e
dezenove reais).

Carlos Barbosa, 14 de março de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento,

 Turístico, Indústria e Comércio

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor-Presidente da Fundação de Cultura

e Arte de Carlos Barbosa

SADI MAFFASIOLI ME
Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 032/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Samed  Serviços  de  Assistência
Médica Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado por 12 (dose) meses, ou seja de
15 de março de 2018 até 14 de março 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: 01

Carlos Barbosa, 12 de março de 2018.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde 

SAMED SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO Nº 004/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Movimento  Assistencial
Barbosense – MAB.
OBJETO: Fica  alterado  o  item  02,
CRONOGRAMA  DE  DESEMBOLSO,  conforme
Plano de Trabalho constante em anexo, passando a
ser: 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

R$
15.312,50

R$
15.312,50

R$
15.312,50

R$
15.312,50

R$
17.500,00

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

R$
17.500,00

R$
17.500,00

R$
17.500,00

R$
17.500,00

R$
17.500,00

R$
17.500,00

Os  demais  itens  do  termo  de  colaboração
permanecem inalterados.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 12 de março de 2018.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

FERNANDO XAVIER DA SILVA
Presidente do Movimento Assistencial Barbosense -

MAB

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO Nº 018/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Associação  Orquestra  Municipal
de Carlos Barbosa.
OBJETO: Fica alterado o item 02, CRONOGRAMA
DE  DESEMBOLSO,  conforme  Cronograma  de
Execução de Metas,  Cronograma de Desembolso e
Estimativa  de  Despesas  constantes  em  anexo,
passando a ser: 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

R$
18.155,00

R$
9.505,00

R$
11.005,00

R$
9.505,00

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

R$
9.505,00

R$
10.505,00

R$
35.630,00

R$
9.505,00

R$
11.005,00

R$
25.620,00

Os  demais  itens  do  termo  de  colaboração
permanecem inalterados.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 07 de março de 2018.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

LEANDRO COUSSEAU
Presidente da Associação Orquestra Municipal de

Carlos Barbosa

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO Nº 020/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Associação  dos  Artesões  do
Município de Carlos Barbosa.
OBJETO: Fica alterado o item 02, CRONOGRAMA
DE  DESEMBOLSO,  conforme  Plano  de  Trabalho
constante em anexo, passando a ser: 

Meta 1
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

R$
2.204,44

R$
2.204,45

R$
3.428,88

R$ 980,00

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

R$ 980,37 R$ 980,37 R$ 980,37 R$ 980,37 R$ 980,37 R$ 980,37

Meta 2
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00

Meta 3
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Meta 4
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

R$ 0,0 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 0,00

Os  demais  itens  do  termo  de  colaboração

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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permanecem inalterados.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 07 de março de 2018.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

ARACELI TIEPPO ZENI
Presidente da Associação dos Artesões do Município

de Carlos Barbosa

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO Nº 023/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Coral Carlos Barbosa de Cultura e
Arte.
OBJETO: Fica alterado o item 02, CRONOGRAMA
DE  DESEMBOLSO,  conforme  Plano  de  Trabalho
constante em anexo, passando a ser: 

Meta 1
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

R$
3.300,00

R$
3.300,00

R$
3.300,00

R$
3.300,00

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

R$
3.300,00

R$
3.300,00

R$
3.300,00

R$
3.300,00

R$
3.300,00

R$
3.300,00

Meta 3
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

R$
2.000,00

R$ 613,00 R$ 613,00

Os  demais  itens  do  termo  de  colaboração
permanecem inalterados.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 09 de março de 2018.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

MARILENE DEITOS DALMÁS
Presidente do Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte

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 147/2018

CONCEDE férias regulamentares de 05 de março a
03  de  abril  de  2018,  ao  servidor  FERNANDO
CISLAGHI,  Técnico  Agrícola,  matrícula  nº  266,
referente ao período aquisitivo de 03 de dezembro de
2016 a 02 de dezembro de 2017. 

Carlos Barbosa, 05 de março de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,

Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 148/2018

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor ITACIR
RASADOR,  matrícula  nº  1.442,  Motorista,  tendo
sido investido em cargo de provimento efetivo, sem
interrupção, de 02 de janeiro de 2013 a 01 de abril
de 2013, e nomeado em 01 de abril de 2013 para o
cargo de Agente Administrativo, e tendo completado
o  período  aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,
sendo o período aquisitivo de 02 de janeiro de 2013
a 02 de janeiro de 2018, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal  nº 682,  de 05 de junho de 1990, tendo
optado o servidor pela transformação de 02 (dois)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizados  (duas
parcelas),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha de
pagamento dos meses de MARÇO e ABRIL de 2018
e  01  (um)  mês  de  licença,  no  período  de  05  de
março a 04 de abril de 2018, conforme o processo
administrativo nº 329/2018. 

Carlos Barbosa, 05 de março de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 149/2018

CESSA,  com efeito  retroativo  a  1º  de  março  de
2018,  o  pagamento  de  aposentadoria  de  EDI
FRANCISCO  VELHO,  por  motivo  de  seu
falecimento, conforme certidão de óbito em anexo e
de acordo com o art. 4º, inciso I, da Lei Municipal
nº 2.755/2012.

Carlos Barbosa, 05 de março de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 150/2018

ASSUNTO:  Retifica  Portaria  nº  88,  de  01  de
fevereiro  de  2018,  que  determina  a  abertura  de
Sindicância  Administrativa  Disciplinar,  instaurada
para investigar conduta do servidor Joviano Rodrigo
Graebin, investido no cargo de Motorista, matrícula
nº  1.300,  lotado  na  Secretaria  Municipal  da
Agricultura, Viação e Serviços.

Carlos Barbosa, 05 de março de 2018.

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

PORTARIA Nº 151/2018

AVERBA,  para  fins  de  cômputo  de  tempo  de
contribuição na aposentadoria, o tempo de serviço
prestado  pela  servidora  GISLAINE  BONACINA
ANTUNES, matrícula nº 308, conforme Certidão do
Instituto Nacional de Seguro Social:
Atividade  Pública,  com  contribuição  ao  Regime
Geral de Previdência – INSS:
Luiz Modesto Sfoggia – ME
Período:  01/12/1984  a  09/07/1985  –  total  de  07
meses e 09 dias.
Móveis Carraro Ltda
Período:  25/08/1986  a  27/05/1987  –  total  de  09
meses e 03 dias.
Dirceu Telh
Período: 01/06/1987 a 31/01/1989 – total de 01 ano
e 08 meses.
Calçados Orquídea Ltda
Período: 19/10/1989 a 23/10/1989 – total de 05 dias.
Colmagi SA Comércio de Utilidades Domésticas
Período: 01/11/1989 a 07/06/1990 – 07 meses e 07

dias.
Total Geral: 1.329 dias, correspondendo a 03 anos, 
07 meses e 24 dias.

Carlos Barbosa, 05 de março de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 152/2018

DESIGNA, com data retroativa a 10 de abril de 2017,
EDIVAN  CARNIEL para  o  cargo  de  Conselheiro
Tutelar, em substituição a Neli Isabel Thums Gedoz.

Carlos Barbosa, 06 de março de 2018.

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

PORTARIA Nº 153/2018

EXCLUI,  da  portaria  nº  059/2018,  o  remanejo  das
seguintes monitoras de creche:

Nome Matrícula Da Para
Ione Biondo Melere 1.394 EMEI Aquarela EMEI Vitória
Patrícia Berte Gossler 1.742 EMEI Aurora EMEI Vitória
Samantha Andreolla 
Formentini

1.743 EMEI Vitória
EMEI Toquinho de
Gente

Zeli da Cunha Godois 
Feltrin

1.727 EMEI Aquarela EMEI Vitória

Carlos Barbosa, 06 de março de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 154/2018

REMANEJA, com efeito retroativo a 25 de janeiro
de 2018, os monitores de creche abaixo relacionados:

Nome Matrícula Da Para
Andréia Cassinelli 868 EMEI Vitória EMEI Aquarela
Juliana Mara Fetter 
Schizzi

1.739 EMEI Vitória EMEI Aquarela

Mércia Joana Chies 863 EMEI Vitória EMEI Aquarela
Patrícia Berte Gossler  1.742 EMEI Aurora EMEI Aquarela

Carlos Barbosa, 06 de março de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 155/2018

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar  do  dia  04  de  março  de  2018,  o  prazo  para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  instaurada  pela  Portaria
nº  86,  de  01  de  fevereiro  de  2018,  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, 06 de março de 2018.

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

PORTARIA Nº 156/2018

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar  do  dia  04  de  março  de  2018,  o  prazo  para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  instaurada  pela  Portaria
nº  87,  de  01  de  fevereiro  de  2018,  em função  de
inúmeros trâmites processuais inerentes às diferentes
espécies de processos administrativos e o acúmulo de
serviço  dos  membros  da  Comissão  Permanente  de
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Sindicância e/ou Processo Administrativo.

Carlos Barbosa, 06 de março de 2018.

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

PORTARIA Nº 157/2018

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar  do  dia  04  de  março  de  2018,  o  prazo  para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  instaurada  pela  Portaria
nº  88,  de  01  de  fevereiro  de  2018,  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, 06 de março de 2018.

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

PORTARIA Nº 158/2018

CONVOCA,  os  candidatos  relacionados  no  anexo
desta  portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados para o cargo de Monitor de Creche do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital  de  Homologação  nº  025/2015),  para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11,  Bairro Centro,  Carlos  Barbosa/RS,  no prazo de
dois  dias,  07 e  08 de março de 2018,  podendo ser
prorrogado  por  igual  período  a  critério  da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação  administrativa  para  atender  necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público  para
MONITOR  DE  CRECHE,  de  acordo  com  a  Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990. Para tanto,
devem  preencher  MANIFESTAÇÃO  DE
INTERESSE  DE  VAGA  na  Coordenadoria  de
Recursos  Humanos  desta  Prefeitura,  no  horário  de
expediente  externo,  das  8  horas  às  12  horas  e  das
13h30min  às  17h30min  (fone  54  3461  8815).  Dos
candidatos  que  apresentarem  manifestação  de
interesse da vaga, serão admitidos os que estiverem
melhor  classificados,  de  acordo  com o  número  de
vagas temporárias existentes.

Carlos Barbosa, 06 de março de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 159/2018

AVERBA,  para  fins  de  cômputo  de  tempo  de
contribuição  na  aposentadoria,  o  tempo  de  serviço
prestado  pela  servidora  SONIA  TERESA
BITTENCOURT  GIACOBBO,  matrícula  nº  396,
conforme  Certidão do Instituto Nacional  de Seguro
Social:
Atividade  Privada,  com  contribuição  ao  Regime
Geral de Previdência – INSS:

Kalil Sehbe SA Indústria do Vestuário

Período de  30/01/1980  a  29/03/1980 –  total  de  02
meses.

Vivenda SA Indústria de Móveis

Período de  05/05/1980  a  18/07/1980 –  total  de  02
meses e 14 dias.

Kalil Sehbe SA Indústria do Vestuário

Período de  06/08/1980  a  16/09/1980 –  total  de  01
mês de 11 dias.

Indústria de Calçados Erno SA

Período de 01/10/1980 a 30/10/1980 – total de 01
mês.

Lumifluor S/A – Indústria e Comércio

Período de 09/02/1982 a 08/04/1982 – total de 02
meses.

Barzenski SA Indústria de Móveis

Período de 19/04/1982 a 17/07/1982 – total de 02
meses e 29 dias.

Móveis Cosilar Ltda ME

Período de 10/08/1982 a 07/11/1982 – total de 02
meses e 28 dias.

Cooperativa Vinícola Aurora Ltda

Período de 10/11/1982 a 03/12/1982 – total de 24
dias.

Móveis Carraro Ltda

Período de 06/12/1982 a 06/03/1984 – total de 01
ano, 03 meses e 01 dia.

Móveis Carraro Ltda

Período de 22/10/1984 a 18/02/1986 – total de 01
ano, 03 meses e 27 dias.

Todeschini SA Indústria e Comércio

Período de 05/03/1986 a 11/02/1987 – total de 11
meses e 07 dias.

Guifasa S/A Indústria e Comércio

Período de 04/03/1987 a 29/09/1988 – total de 01
ano, 06 meses e 26 dias.

Grendene SA

Período de 05/10/1988 a 23/11/1989 – total de 01
ano, 01 mês e 19 dias.

Geremia Redutores Ltda

Período de 24/06/1991 a 23/07/1991 – total de 01
mês.

Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

Período de 01/10/1991 a 30/12/1993 – total de 02
anos e 03 meses.

Hospital Beneficente São Pedro

Período de 11/07/1994 a 11/08/1994 – total de 01
mês e 01 dia.

Município de Carlos Barbosa

Período de 22/08/1994 a 05/08/1996 – 01 ano, 11
meses e 14 dias.

Recolhimentos

Período de 06/10/1979 a 28/12/1979 – total de 02
meses e 23 dias.

Recolhimentos

Período de 10/12/1981 a 31/01/1982 – total de 01
mês e 21 dias.

Total Geral: 4.475 dias, correspondendo a 12 anos,
03 meses e 05 dias.

Revoga integralmente  a Portaria  nº  355,  de  15 de
abril de 2015, tendo em vista que a certidão emitida
pelo INSS em 30/03/2015 foi anulada e substituída
por  nova  Certidão  de  Tempo  de  Contribuição,
emitida em 06/03/2018.

Carlos Barbosa, 06 de março de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 160/2018

REMANEJA,  a  partir  desta  data,  o  servidor
ROBERTO  CARLOS  COUSSEAU,  matrícula  n.º
1.902,  Operário,  da  Secretaria  Municipal  da
Agricultura  e  Meio  Ambiente  para  a  Secretaria
Municipal  de  Planejamento,  Serviços  e  Vias
Urbanas.

Carlos Barbosa, 06 de março de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 161/2018

ALTERA, com efeito retroativo a 01 de fevereiro de
2018,  regime  de  trabalho  das  professoras  abaixo
relacionadas:

Servidora Matrícul
a 

Cargo Regime de
Trabalho

Marilda Damiani 
Baccon

381 Professor de Séries
Iniciais

25 horas
semanais

Marilda Damiani 
Baccon

684 Professor de Séries
Iniciais

25 horas
semanais

Francinara Dalla 
Pozza

1815 Professor Educação
Infantil

25 horas
semanais

Francinara Dalla 
Pozza

750 Professor Educação
Infantil

25 horas
semanais

Carlos Barbosa, 07 de março de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 162/2018

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,  09 e 12 de março de 2018,  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

FABIANO REIS DA SILVA 

MONITOR DE CRECHE
ELCIANA BUFFON

ADRIANE BUENO DE
OLIVEIRA

Carlos Barbosa, 08 de março de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 164/2018

CONCEDE, a partir desta data, ao servidor CELSO
COUSSEAU, matrícula nº 257, motorista, licença por
motivo de falecimento de seu neto, conforme artigo
111, inciso I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 682, de
1990.  Período da licença:  de  08 a  09 de março de
2018.

Carlos Barbosa, 08 de março de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

CONSELHOS MUNICIPAIS

ATA Nº 03/2018 – CMAS

Aos  vinte  dias  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e
dezoito,  reuniu-se  o  Conselho  Municipal  de
Assistência  Social  –  CMAS,  em reunião  ordinária,
junto à Sala do Plenarinho, localizada na Câmara de
Vereadores, para deliberar sobre a seguinte pauta:  1.
Pedido  de  renovação  da  Inscrição  e  Atestado  de
Pleno e Regular Funcionamento CIEE; 2. Aprovação
da  retificação  do  Demonstrativo  SUAS  2012;  3.
Inscrições das entidades até 31.04.18; 4. Aprovação
da  prestação  de  contas  do  Plano  FEAS  2016;  5.
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Organização  de  2018;  6.  Assuntos  gerais. Dando
início a reunião a presidente Neli, deu as boas-vindas
aos presentes e iniciou falando sobre a solicitação do
CIEE de renovação da inscrição junto ao conselho,
bem  como,  do  atestado  de  pleno  e  regular
funcionamento e informou que o prazo máximo para
a solicitação e envio do relatório das atividades 2017
e  plano  de  trabalho  2018  deve  ser  feito  até  o  dia
30/04  do  referido  ano,  mediante  um  ofício.  As
conselheiras sugeriram encaminhar um ofício para o
CIEE  e  outro  para  o  CEAS,  com  alguns
questionamentos,  pertinentes  a  entidade  como  o
CIEE.  E  também sugeriram fazer  um chamamento
para  que  todas  as  entidades  fiquem  sabendo  do
período  da  entrega  dos  documentos.  A conselheira
Arieli,  sugeriu  rever  o  que  foi  discutido  na
conferência da assistência social,  para ver o que de
fato  está  sendo  executado,  bem  como,  rever  a
Resolução  nº  006/2012  para  identificar  se  há
possíveis  falhas  no  recebimento  das  inscrições  das
entidades  e  encaminhar  essa  resolução  as  demais
conselheiras.  Arieli,  aproveitou  o  momento  para
informar  ao  CMAS  de  sua  saída  da  Secretaria  de
Assistência  Social,  para  a  Secretaria  da  Fazenda,
sendo assim a mesma não sabe ainda, se continuará
no  conselho.  A  conselheira  Branca  reforçou,  um
assunto  que  a  muito  tempo  vem sendo  citado  nas
reuniões do conselho, sobre as famílias de fora que
estão chegando no município. Arieli sugeriu falarmos
com a Secretaria  de Planejamento,  Serviços  e  Vias
Urbanas para verificar sobre como está sendo feita a
fiscalização  das  moradias  que  estão  irregulares  na
cidade. Visto que, sabe-se de muitos casos, onde as
pessoas  alugam  casas  ou  espaços  que  podem  ser
impróprios para morar, única e exclusivamente para
ganhar dinheiro. Foi falado também sobre a situação
das famílias  que moram irregularmente  na linha da
estação  férrea,  indo  para  Garibaldi  na  BR  470  a
direita.  As  conselheiras  por  unanimidade,  pediram
para  que  seja  agendado  uma  visita  da  secretária
Jéssica,  para  esclarecer  alguns  assuntos,  todas
concordaram  em,  encaminhar  uma  lista  com  os
assuntos  a  serem  abordados  para  a  secretária,
verificando assim a disponibilidade da mesma para se
reunir com o CMAS em uma reunião extraordinária
ou no mês de maio, em uma reunião um pouco mais
extensa,  para  debater  estes  temas,  a  serem
apresentados.  Na  sequência  a  conselheira  Arieli,
falou  dos  assuntos  referentes  a  retificação  do
demonstrativo  SUAS  2012,  que  não  haviam  sido
aprovadas pelo MDS devido à diferença no valor que
precisava ser ajustada pela secretaria, para posterior
aprovação no conselho. Após apresentar os ajustes as
conselheiras  presentes  a retificação dos  valores  do
demonstrativo  SUAS  2012,  foi  aprovado  por
unanimidade. Ainda durante a reunião Arieli também
apresentou a prestação de contas FEAS 2016, tendo
como ano de execução 2017, os recursos recebidos
foram  destinados  para  a  compra  de  material
bibliográfico, cadeiras para obesos e câmera digital, o
orçamento e aplicação dos mesmos ficou dentro do
previsto e foi executado em 2017 sendo que agora a
SMASH presta contas  para aprovação do conselho.
Arieli  ainda frisou que dos valores recebidos houve
um saldo  restante  próximo  a  R$1.000,00  (um mil
reais),  que  já  serão  reprogramados  para  o  corrente
ano.  Foi  aberto  espaço  para  votação,  sendo  que  a
prestação  de  contas  FEAS  2016  foi  aprovada  por
unanimidade.  Nada  mais  havendo  a  constar  a
presente ata foi encerrada e será assinada por todos os
presentes.

T – Neli Isabel Thums Gedoz / S – Arieli C. Paiz
Sec. Municipal de Assistência Social e Habitação

T – Tatiana Postal / S – Marilda Damiani Baccon
Secretaria Municipal de Educação

AUSENTE

 
T – Renata Piccoli Perera / S – Reginara Aléssio

Secretaria Municipal da Fazenda

T – Rocheli M. Rizzardo / S – Clarisse F. Lagunaz
Secretaria Municipal da Saúde

T – Nice A. Taufer / S – Leonice T. F. Gelmini
Entidades ou Associações Comunitárias

T – Eliane Volpatto / S – Marilva Z. Bortolotto
Representantes dos Assistentes Sociais

 
T – Solange Heckler / S – Araceli Bellaver

Representantes do Serviço de Proteção Social
Básica

T – Maria L. Dupont | S – Cintia C. Rossini
Representantes Escolas Especializadas

ATA Nº 03/2018 – CONCULT

Aos  sete  dias  do  mês  de  março  de  dois  mil  e
dezoito, às treze horas e trinta minutos, tendo como
local  a  Sala  do  Plenarinho  na  Câmara  de
Vereadores,  reuniu-se  o  Conselho  da  Cultura  –
CONCULT, em reunião ordinária, para deliberar a
seguinte pauta: 1. Os assuntos pendentes da reunião
passada, o presidente Leandro Debenetti, citou que
finalizou-se  o  levantamento  sobre  os  locais
disponíveis  na  cidade  para  eventos  futuros  e  fez
uma  breve  leitura  dos  mesmos.  Sendo  assim,  na
sequência o presidente, falou que agora é necessário
analisar  como  podemos  fazer  contato  com  os
responsáveis pelos mesmos e de que forma podemos
ajustar isso. O presidente sugeriu para que agora se
contate com estes locais,  para falarmos a respeito,
destas  ideias.  A conselheira  Mikaela,  sugeriu  que
em vez de entrar em contato agora, deve-se manter o
contato atualizado, e partir para outras sugestões e
focar  em  outras  pendências.  2. Na  sequência,
Leandro também citou que está finalizando a parte
dos músicos, onde falta atualizar apenas alguns dos
últimos contatos recebidos. Ainda sobre o segmento
da música, disse que agora fica para ajustar de que
forma os músicos que tem MEI, podem trabalhar e
oferecer o seu trabalho para a comunidade e de que
forma  eles  podem  fazê-lo.  O  conselheiro  Dayan,
sugeriu falar com o setor de Relações Institucionais,
para que se tenha apontamentos e esclarecimentos e
também  foi  sugerido,  trazer  alguém  do
departamento  jurídico,  sendo  o  Álisson  uma  das
pessoas indicadas, para conversar com o conselho.
Pois hoje somente se pode oferecer o trabalho com
o devido regramento. 3. Outra abordagem, é sobre a
reunião  do  dia  16/03  com  o  presidente  do
FestiQueijo Sr. Roberto Bavaresco e a responsável
pela  programação  Cultural,  bem  como,  com  os
representantes  da  música,  para  tratarem  sobre  as
demandas para este ano e qual será o espaço para as
bandas  do  município,  no  festival.  O  conselheiro
Ribeiro,  também  abriu  o  espaço  para  outros
segmentos  participarem.  4. A  socialização  das
informações do conselho,  o presidente falou sobre
que hoje temos a página do CONCULT no site do
município,  bem  como,  no  facebook.  Que  agora
podemos utilizar como divulgação dos trabalhos do
conselho 5. O conselheiro Dayan, reforçou o convite
para  o  dia  29/03,  que  teremos  a  presença  do
conselho  Estadual,  no  município  a  partir  das
10h30min.,  no Auditório da Tramontina. O evento
será  o dia todo, sendo aberto espaço para a parte da
tarde para a participação de demais participantes. 6.
Sobre o calendário de eventos, que está disponível,
para  todos  no  google  drive,  o  presidente  sugeriu
para  que  analisássemos  e  verificássemos  as
possibilidades de participar. O conselheiro Marcos,
pediu  para  que  todos  verifiquem  também  o

calendário de eventos,  no site  de leis  municipais  e
para  que  todos  fiquem  atentos  para  possíveis
alterações.  7. O presidente  falou  sobre  revermos  o
calendário de reuniões, bem como o horário, devido
alguns  conselheiros  terem  outras  atividades.
Mantermos na quarta-feira, das 10:30 às 11:30, sendo
assim, será montado o novo calendário e publicado
para todos. 8. O presidente quer que neste ano ocorra
a  quebra  deste  gelo  entre  conselho  e  secretarias,
sendo essa a sugestão para os próximos vídeos que o
Leandro  Debenetti  produzirá.  9. O  vice-presidente
Leandro  Facchini,  também  sugeriu  que  cada
representante comece a andar com as suas próprias
pernas  e  não  fiquem  apenas  esperando  pela
prefeitura.  Dayan  também sugeriu  que  o  conselho
pode  tomar  a  frente  para  arrecadar  fundos  para
manter o andamento das atividades voltada a cultura.
Já  que o município também buscará  a  captação de
recursos via Lei Rouanet e LIC. Pois hoje nos falta
buscarmos a lei de incentivo a Cultura. O conselheiro
Ribeiro,  explanou  sobre  os  tipos  de  projetos  que
existem dois tipos: os que a gente vai se capacitar e
aguardar. E o outro é quando nos formos expor isso
para arrecadar fundos, então, uma das sugestões do
Ribeiro,  é  buscar  algum  tipo  de  participação  em
eventos  de  outras  entidades  e  também sobre  como
fazer  para  captar  outros  recursos.  10. Sempre  que
precisar  a  prefeitura  está  a  disposição  para  poder
ajudar  da  melhor  forma  possível,  para  as  coisas
acontecerem. Ribeiro ficará responsável para enviar
um ofício a Câmara de Vereadores. E explicou sobre
os projetos que devem ser feitos neste ano para 2019,
sendo  assim  teremos  mais  tempo  hábil,  para
avaliarmos os mesmos e corrigirmos possíveis erros e
ajustes. A próxima reunião fica agendada para o dia
04 de abril. Nada mais havendo a constar, encerro a
presente ata, que será assinada pelos presentes.
 

T: Carlo Dayan Santarosa | S: Teresinha Persch
Rep. da Fundação de Cultura e Arte – PROARTE

T: Eliane Carniel | S: Ana Carolina Sbeghen Loss
Rep. Sec. Municipal de Educação

T: Paula C. Z. Carrard | S: Registela Ana Bassotto
Rep. Sec. Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

T: Janaina C. B. Cignachi | S: Leticia S. Foppa
Rep. Sec. Municipal de Administração

AUSENTES

T: Marcos Schneider | S: Eduardo Z. Cappellari
Rep. Sec. Municipal de Esporte, Lazer e Juventude

T: Sedenir Sauthier | S: Jonas Viccari
Rep. do segmento Tradição, Folclore e Patrimônio

T: Mikaela L. de Souza | S: Cissa Flores
Rep. do segmento Artes Cênicas, Circenses e Danças

T: Dalva Barbosa | S: Dalacir Barbosa
Rep. do segmento Artesanato e Artes Plásticas

T: Leandro Facchini | S: Bruno de Melo Gonzales
Rep. do segmento Artes Audiovisuais e Fotografia

T: Leandro Debenetti | S: Taciano Neves
Rep. do segmento Música

T: José Carlos Ribeiro | S: Diogo Guerra
Rep. do segmento Música

PODER
LEGISLATIVO
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