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LEIS

LEI Nº 3.517 DE 25 DE ABRIL DE 2018

Autoriza  o Poder  Executivo Municipal  a
firmar  parceria  com  organização  da
sociedade  civil  para  possibilitar
apresentação  de  projeto  de  alunos  do
município na GENIUS Olympiad – 2018.

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

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a firmar parceria com o CPM da Escola Estadual de
Ensino  Médio  Elisa  Tramontina,  organização  da
sociedade  civil,  para  viabilizar  a  apresentação  do
Projeto Estudo de Agregação de Lignina da Palha de
Milho  na  Produção  de  Bioplástico  e  Resinas
Poliméricas,  por  parte  de  alunos  da  escola,  na
GENIUS Olympiad – 2018, a ser realizada na cidade
de  Oswego,  estado  de  Nova  Iorque,  nos  Estados
Unidos,  entre  os  dias  11  e  18  de  junho  de  2018,
fomentando  o  desenvolvimento  dos  estudos
científicos no Município. 

Art. 2.º O Poder Executivo, para o desenvolvimento
da parceria, repassará o valor de R$ 37.500,00 (trinta
e  sete  mil  e  quinhentos  reais),  ao  CPM da  Escola
Estadual  de Ensino Médio Elisa Tramontina, CNPJ
89.750.376/0001-27,  em  consonância  com  o
estabelecido  no  art.  31,  “II”,  da  Lei  Federal  nº
13.019/2014,  a  ser  aplicado  conforme  Planos  de
Aplicação  e  Termos  de  Colaboração,  cuja  Minuta
segue em anexo. 

Art. 3.º A organização parceira terá até o último dia
útil  do mês subsequente à execução do objeto para
apresentar  a  prestação  de  contas,  nos  moldes
estabelecidos  na  Lei  Federal  nº  13.019,  de  31  de
julho de 2014 e Decreto n.° 3.256, de 27 de março de
2018.

Parágrafo  único.  A  falta  da  prestação  de  contas
estipulada  no  caput ou  o  desvirtuamento  da
finalidade da parceria obriga a organização parceira a
restituir o valor recebido, com as devidas correções
legais, ficando impedida de firmar nova parceria com
Poder Público até a efetiva regularização. 

Art. 4.º Fica autorizado a abertura de crédito especial
no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
redução  de  crédito,  no  orçamento  de  2018,  Lei
Municipal nº 3.475 de 15 de Dezembro de 2017, do
recurso 3770 – FAMMA, na seguinte rubrica:

Órgão:  0700  –  Secretaria  Municipal  de
Agricultura e Meio Ambiente

Projeto:  18.541.0087.1820  –  Programa  de
Conscientização Ambiental

Rubrica:  33350.41  –  7265  –
Contribuições.......................R$  30.000,00

Art. 5.º Fica autorizado a abertura de suplementar no
montante  de  R$  7.500,00  (sete  mil  e  quinhentos
reais), por redução de crédito, no orçamento de 2018,
Lei Municipal nº 3.475 de 15 de Dezembro de 2017,
do recurso 01 – LIVRE, na seguinte rubrica:

Órgão:  0700  –  Secretaria  Municipal  de
Agricultura e Meio Ambiente

Projeto:  18.541.0087.1820  –  Programa  de
Conscientização Ambiental

Rubrica:  33350.41  –  7240  –
Contribuições........................R$ 7.500,00

Art.  6.º  Também como  contrapartida  pela  parceria
firmada,  a  organização  divulgará  os  conhecimentos
obtidos  na  feira,  além  de  trabalhar  aspectos
educacionais vinculados ao tema nos mais diversos
grupos da sociedade barbosense.

Art.  7.º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação. 

Carlos Barbosa, 25 de abril de 2018. 
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.518 DE 25 DE ABRIL DE 2018

Altera  dispositivos  da  Lei  Municipal  nº
1.682,  de  10  de  setembro  de  2003,  que
autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder
subvenção  alimentícia  aos  servidores
municipais.

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 Altera a redação do caput do art. 4°, da Lei nº
1.682,  de  10  de  setembro  de  2003,  e  inclui  o
parágrafo único, no mesmo artigo, passando a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 4° A utilização do benefício em
desconformidade com os ditames da
presente lei acarretará na cobrança do
valor  integral  da  subvenção
alimentícia, em dobro, a cada dia em
que for utilizado de forma incorreta,
sem  prejuízo  de  instauração  de
procedimento  administrativo  nos
casos  em  que  verificado  flagrante
indício  de  abuso  e/ou  má-fé  do
servidor.

Parágrafo  único.  Nos  casos  em que
verificada  de  plano  a  má-fé  do
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servidor,  o  benefício  poderá  ser
suspenso  por  até  30(trinta)  dias,
podendo,  ainda,  tal  suspensão  ser
postergada até  a  data  da  decisão  do
processo administrativo.

Art.  2º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 25 de abril de 2018. 
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.519 DE 25 DE ABRIL DE 2018

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

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

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

Art.  1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse  público,  por  prazo  determinado,  01  (um)
Professor de Anos Iniciais, com carga horária de 25
(vinte e cinco) horas semanais. 

Art. 2º A contratação tem como objetivo  atuar como
profissional  de  reforço  nas  Escolas  Municipais  de
Ensino  Fundamental  Padre  Pedro  Piccoli,  Nossa
Senhora Aparecida e Prefeito José Chies.

Art. 3º A contratação se dará a partir da assinatura do
contrato administrativo até 21 de dezembro de 2018.

§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados  no  referido  contrato  de  acordo  com a
carga horária prevista, fica o Município autorizado a
contratar  outros  profissionais  com  carga  horária
inferior,  até  o  limite  previsto,  bem  como  poderá
ocorrer  redução  da  carga  horária  inicialmente
contratada,  conforme a  necessidade,  programação e
organização da Instituição de Ensino.

§2º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar o
prazo  estabelecido,  para  completá-lo  poderão  ser
contratados outros profissionais.

Art.  4º  Os  direitos  contratuais  são  estipulados  em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990  e  padrões  de  vencimentos,  requisitos  para
provimento,  atribuições  e  condições  de  trabalho
constantes  na  Lei  Municipal  nº  2.133,  de  23  de
janeiro de 2008.

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, 25 de abril de 2018. 
59º de Emancipação.

EVANDRO ZIBETTI, 

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

.LEI Nº 3.520 DE 25 DE ABRIL DE 2018

Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o
prazo  da  contratação  temporária,  sob
regime  emergencial  e  de  excepcional
interesse  público,  de  Agentes  de
Cadastramento de Campo.

 
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 prorrogar o
prazo  da  contratação  temporária,  sob  regime
emergencial e de excepcional interesse público, de
02 (dois) Agentes de Cadastramento de Campo, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais cada,
autorizados pela Lei Municipal nº 3.293, de 13 de
abril de 2016.

Art. 2º O prazo de prorrogação inicia a partir de 17
de maio até 30 de setembro de 2018.

Art.  3º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 25 de abril de 2018. 
59º de Emancipação.

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

DECRETOS

DECRETO Nº 3.269 DE 23 DE ABRIL DE 2018

Altera a redação do art. 13 do Decreto
nº 2.699, de 11 de junho de 2013, que
regulamenta  a realização de processo
seletivo  simplificado  e  seleção
pública  no  âmbito  da  administração
direta e indireta do município.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei  Orgânica
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a redação do art. 13 do Decreto
nº  2.699,  de  11  de  junho  de  2013,  passando  a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13.  Encerrado o prazo fixado no
Edital  para  as  inscrições,  a  Comissão
publicará,  no  painel  de  publicações
oficiais  da  Prefeitura  Municipal  e  em
meio  eletrônico,  no  site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br,  no  prazo
de até cinco dias úteis, Edital contendo
a relação  nominal  dos  candidatos  que
tiveram suas inscrições homologadas.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 23 de abril de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa. 

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 043/2018

TIPO: Menor Preço
DATA: 04 de Maio de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Contratação de Empresa para  Prestação
de Serviço de Publicações em Jornal de Abrangência
Regional

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o nº 043 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 010/2018

TIPO: Menor Preço Global por Objeto
DATA: 28 de Maio de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Contratação de Empresa para Execução
de Iluminação, Fornecimento de Mudas e Fertilizan-
tes e Plantio de Mudas na Avenida Presidente Ken-
nedy.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o nº 010 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Concorrência Pública.

CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 002/2018

OBJETO:  O objeto do presente edital  é a seleção
pública para inscrições na Feira de Compras do Fes-
tiqueijo 2018, que será realizada de 29 de junho a 29
de julho de 2018, na Rua Coberta, localizada na Rua
Prefeito  José  Chies,  bairro  Centro,  Carlos
Barbosa/RS.
DATA: 25 de Maio de 2018
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL:  Centro Administrativo Municipal de Car-
los Barbosa

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o nº 002 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade “Chamamento Público.

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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ATAS

ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 006/2018

Ata  de  licitação  modalidade  Concorrência  número
seis do ano de dois mil e dezoito,  realizada às nove
horas  do  dia  vinte  e  cinco  de  abril  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 o
credenciamento  de  instituição  financeira  para
concessão de crédito aos servidores ativos. Presentes
os  membros  da  Comissão  Julgadora  de  Licitações:
Ana  Paula  Hoenig,  Raquel  dos  Santos  De  Zorzi  e
Nilce  Dalmás  Branchi.  Participou  a  empresa:
Cooperativa  de  Credito,  Poupança  e  Investimentos
de  Carlos  Barbosa  –  Sicredi  Serrana,  CNPJ
90.608.712/0001-80,  neste ato representada pelo Sr.
Moacir Recktenwaldt,  RG 1055374456.  Atendido o
disposto  da  Lei  8.666/93,  verificou-se  a  ampla
publicidade.  A  Comissão  decidiu  por  dar
continuidade  ao  processo  licitatório  abrindo  o
envelope  de  número  “um”  e  analisando  os
documentos  referentes  ao  item  “habilitação”.  A
empresa foi considerada habilitada e desiste do prazo
de  recurso.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada e
assinada  pelo  licitante  e  comissão  de  licitações.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para analise dos documentos e procedimentos, para
posterior homologação e adjudicação.

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 037/2018

Aos  dezenove  dias  do  mês  de  abril  de  dois  mil  e
dezoito, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro  e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
226/2018,  com a  finalidade  de  receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
Contratação de empresa para fornecimento de licença
e manutenção mensal de software  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:
CITTÁ  INFORMÁTICA  LTDA  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Tiago  Pagnussat,  RG  nº
9058153157. Conferidos os documentos apresentados
para  tanto,  a  empresa  participante   foi
credenciada.Foram recebidos os envelopes n. 01 e 02,
proposta de preços e habilitação. Aberto o envelope
da  proposta  de  preços,  e  tendo  concluído  que
apresenta  condições  positivas  de  classificação,  eis
que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre  aqueles
vigentes  no  mercado  para  idênticas  condições  de
fornecimento, segundo a pesquisa informativa que se
realizou,  o  Pregoeiro  decidiu  pela  abertura  do
momento  de  lances  conforme  planilha  anexa.
Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após  oportunizado o
exercício  do  benefício  para  micro  e  pequenas
empresas  previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,
foi  declarado  vencedor  o  seguinte  licitante:  para  o
objeto 01 - CITTÁ INFORMÁTICA LTDA ME, com
o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$  590,00.  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:  CITTÁ  INFORMÁTICA  LTDA
ME.Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  CITTÁ
INFORMÁTICA LTDA ME, o  objeto constante  no
item 01 do edital. Foi concedido prazo para recurso,
não havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a

presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitante. Encaminha-se
à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Danilo Fachini
Pregoeiro

Damires Scottá
Equipe de Apoio

Maribel Bortolotto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
– TRANSPORTE DE ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIO Nº 902/2018

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e
dezoito, às quatorze horas, reuniram-se  a Pregoeira
e  a  Equipe  de  Apoio,  designados pela  Portaria  nº
226/2018,  com a finalidade de receber propostas e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
contratação de serviços de terceiros para realização
de  transporte  de  estudantes  e  universitários
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: VIAGGIOTUR
TRANSPORTADORA  TURÍSTICA  LTDA,  neste
ato  representada  pelo  Sr.  Lucas  Baseggio,  RG nº
7074601506.  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,  foi  declarado
vencedor  o  seguinte  licitante:  para  o  item  01  -
VIAGGIOTUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
1.141,58. 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:  VIAGGIOTUR
TRANSPORTADORA  TURÍSTICA  LTDA.
Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  VIAGGIOTUR
TRANSPORTADORA  TURÍSTICA  LTDA,  o
objeto  constante  no  item  01  do  edital.   Foi
concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pelo  Pregoeiro,
equipe  de  apoio  e  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.

Sinara Kirch
Pregoeira

Letícia L. de Almeida
Equipe de Apoio

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Engenharia Ltda.
OBJETO:  Constitui  objeto  deste  a  contratação  de
empresa  para  execução  de  Drenagem  Pluvial  e
Pavimentação  Asfáltica  na  Avenida  Presidente
Kennedy(trecho  do  asfalto  existente  até  rua
Cristovão  Colombo),  no  Município  de  Carlos
Barbosa/RS,  com  fornecimento  de  mão  de  obra,
materiais  e  equipamentos  necessários,  numa
extensão  de  456  metros. As  obras  deverão  ser
executadas conforme  Projeto,  Orçamento,
Cronograma  Físico-Financeiro  e  Memorial
Descritivo.

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 074 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “concorrência”.

VIGÊNCIA:  180 (cento e oitenta) dias, a partir da
emissão da Ordem de serviço.
VALOR: R$ 776.488,65 (setecentos e setenta e seis
mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e
cinco centavos).

Carlos Barbosa, 23 de abril de 2018.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Ferri  e  Gasperin  Engenharia
Elétrica Ltda.
OBJETO:  É  objeto  do  presente  contrato,  a
contratação de até  360 (trezentos e sessenta)  horas
de serviço de engenharia elétrica para elaboração de
projetos elétricos da iluminação pública, eventos da
municipalidade,  projetos  de  deslocamento  e
instalação  de  postes  de  energia  elétrica;  projetos
elétricos para os prédios públicos e outros serviços
relacionados à iluminação que surgirem no decorrer
do ano de 2018.
Os  projetos  deverão  ser  elaborados  conforme  as
determinações  da  norma  da  ABNT e  apresentar  os
seguintes itens:
a)  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica,  ART,
devidamente quitada;
b) Arquivos em meio eletrônico – DWG
c) Memoriais Descritivos;
d) Orçamentos Detalhados;
e) Cronograma Físico-financeiro;
f) Plantas.
O  detentor  do  Contrato  deverá  encaminhar  e
acompanhar  a  aprovação  dos  projetos  de  sua
responsabilidade  junto  aos  órgãos  competentes,
especialmente a RGE.
Compreende  o  objeto  a  elaboração  de  projetos,
adotando a técnica vigente, compreendendo todas as
etapas  que  o  compõem,  bem  como  memoriais
descritivos  e  orçamentos  para  licitação e  execução

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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da obra e apresentação de ART.

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 075 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA:  A partir de sua assinatura, ou seja, 23
de abril de 2018 até 31 de dezembro de 2018.
VALOR: Até  R$  28.044,00  (vinte  e  oito  mil  e
quarenta e quatro reais).

Carlos Barbosa, 23 de abril de 2018.

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

FERRI E GASPERIN ENGENHARIA ELÉTRICA
LTDA

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 076/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: PRZ Engenharia Ltda – Epp.
OBJETO:  Constitui  objeto  deste  a  contratação  de
empresa para execução de 02 (dois) muros de arrimo
na rua São Roque, Bairro Ponte Seca, com colocação
de  mão  de  obra  e  os  materiais  e  equipamentos
necessários.
A construção deverá ser executada conforme Projeto,
Orçamento,  cronograma  físico-financeiro  e
Memorial descritivo.

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 076 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “concorrência”.

VIGÊNCIA:  120  (cento  e  vinte)  dias,  a  partir  da
emissão da Ordem de serviço.
VALOR: R$  203.424,47  (duzentos  e  três  mil,
quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete
centavos).

Carlos Barbosa, 23 de abril de 2018.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

PRZ ENGENHARIA LTDA
Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 077/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Geogeral  Serviços  Geológicos
Ltda.
OBJETO:  É objeto do presente  a  contratação de
empresa  para  prestação  de  serviço  de  sondagem
prévia  do  terreno localizado entre  as  Ruas  21  de
abril  e  Rua  José  Raimundo  Carlotto,  Bairro  Vila
Nova,  numa  área  total  de  9.409,64  m²,  de
propriedade do Município de Carlos Barbosa para
futuro empreendimento de interesse social.
Serão  6  (seis)  furos  do  tipo  mista  (percussão  +
rotativa), que estarão localizados nos extremos e nos
pontos onde há indícios de maior volume de aterro
disposto  sobre  o  terreno  (área  mais  crítica  em
relação ao estudo das fundações).
As sondagens deverão ser iniciadas à percussão até
a profundidade em que o material seja impenetrável
ao trépano.  Neste ponto será iniciada a sondagem
rotativa que deverá atingir a profundidade de 3m na
rocha sã.
A Contratada deverá entregar Relatório Técnico de
Sondagem  Gerotécnica  –  Sondagem  Técnica
elaborado conforme as determinações da norma da
ABNT e apresentar Anotação de Responsabilidade
Técnica, ART, devidamente quitada.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/index?secao=contrato 
Digitando o nº 077 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, 23
de abril de 2018 até 31 de maio de 2018.
VALOR: R$  13.850,00  (treze  mil,  oitocentos  e
cinquenta reais)

Carlos Barbosa, 23 de abril de 2018.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e

Habitação

GEOGERAL SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 078/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Vilson Possagnolo Me.
OBJETO:  É  objeto  do  presente  documento  a
contratação  da  empresa  para  prestar  serviços  de
reconstituição  de  até  1.000  m²  (mil  metros
quadrados)  de calçamento nas  ruas  do município,
durante o ano de 2018.
A  área  onde  será  feita  a  reconstituição  será
demarcada  pela  Secretaria  Municipal  de
Planejamento,  Serviços  e  Vias  Urbanas,  e  o
cronograma de serviços e prioridades será repassado
semanalmente à CONTRATADA.
A CONTRATADA deverá sinalizar o local antes do

início dos trabalhos para evitar acidentes.
A  CONTRATADA  deverá  responsabilizar-se  pela
mão de obra e demais equipamentos necessários;
O serviço será  pago por  metro quadrado realizado,
ficando  assegurada  a  remuneração  mínima  por
serviço  executado,  independente  da  metragem
realizada  inferior  a  1  m²,  fica  assegurada
remuneração  mínima  equivalente  a  1m²,  suprindo
custos de deslocamento e preparação para o serviço;
Acima de 2 m² o município fornecerá a máquina para
retirada das pedras;
O pó de brita e os materiais faltantes (pedras, meio-
fio), serão fornecidos pela municipalidade mediante
solicitação  e  avaliação  da  Secretaria  de
Planejamento, Serviços e Vias Urbanas;
A CONTRATADA deverá realizar a compactação do
local com Placa Vibratória;
A finalização  do  serviço  deverá  ser  comunicada  à
Secretaria para avaliação e fiscalização;
A CONTRATADA deverá  realizar  a  reposição  do
meio fio (cordão) nos locais onde for necessário;
Mensalmente  a  contratada  deverá  entregar  um
relatório  descriminando  as  ruas  com  respectivas
metragens de reposição efetuada;
O  espaçamento  entre  as  pedras  deverá  ser  de
aproximadamente 10 mm;

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 078 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, 23
de abril de 2018 até 31 de dezembro de 2018.
VALOR: Até  R$  17.600,00  (dezessete  mil  e
seiscentos reais).

Carlos Barbosa, 23 de abril de 2018.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

VILSON POSSAGNOLO ME
Contratada

SANDRA COHSUL
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 011/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Carlos Celeste Guerra.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  09  (nove)
meses, ou seja, a partir de 28 de abril de 2018 até 27
de  janeiro  de  2018,  na  forma  da  justificativa  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  Fica  acordada  a  negociação  entre  as
partes a manutenção do valor pago mensalmente, que
corresponde  a  R$  1.895,80  (Um mil,  oitocentos  e
noventa e cinco reais e oitenta centavos), do presente
contrato.  As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05

Carlos Barbosa, 25 de abril de 2018.

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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JESSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e

Habitação

CARLOS CELESTE GUERRA
Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 028/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Empresa  Santa  Luiza  de
Transportes Ltda.
OBJETO: Fica  incluído  o  veículo  abaixo  na
Cláusula Primeira – Da finalidade e Objeto:

ITEM 2 do Edital – ROTEIRO: CARLOS 
BARBOSA /CAXIAS DO SUL – CAXIAS DO 
SUL /CARLOS BARBOSA-RS

Espécie: PAS/MICROONIBUS Modelo: 
FIAT/DUCATO MULT JAEDI T Ano: 2014/2014
Placa: MLW1017 – Chassi: 93W245H34E2135548

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 25 de abril de 2018.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSPORTES
LTDA

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

PORTARIAS

PORTARIA Nº 251/2018

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia de 16 de abril  de 2018, o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  instaurada  pela  Portaria
nº  174,  de  16  de  março  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, 16 de abril de 2018.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 252/2018

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  para  investigar  conduta
do servidor Valderez Eliseu Luz de Morais, investido
no cargo de Motorista, matrícula nº 1.449, lotado na

Secretaria  Municipal  da  Saúde,  e designação  de
Comissão Permanente de Sindicância e/ou Processo
Administrativo, nos termos da Portaria 282, de 04
de  abril  de  2016,  com  a  finalidade  de  apurar
responsabilidades  apontadas  no  Processo
Administrativo nº  2.247,  datado de 13 de abril  de
2018.

Carlos Barbosa, 16 de abril de 2018.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 253/2018

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
do servidor  Elson  Zaro,  investido  no  cargo  de
Motorista, matrícula nº 599, lotado no Gabinete do
Prefeito, e designação de Comissão Permanente de
Sindicância  e/ou  Processo  Administrativo,  nos
termos da Portaria 282, de 04 de abril de 2016, com
a finalidade de apurar responsabilidades apontadas
no Processo Administrativo nº 2.248, datado de 13
de abril de 2018.

Carlos Barbosa, 16 de abril de 2018.

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

PORTARIA Nº 254/2018

REMANEJA, com efeito retroativo a 09 de abril de
2018, os  servidores  abaixo  relacionados,  da
Secretaria  Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente  para  a  Secretaria  Municipal  de
Planejamento, Serviços e Vias Urbanas:

Nome Matrícula Cargo
Armando Chesini 305 Operador de máquinas
Julio Cesar Oliveira Moreira 1.725 Operário
Marcio Jose Rodrigues de Carvalho 1.495 Operador de máquinas

Carlos Barbosa, 16 de abril de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 256/2018

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,  17 e  18  de  abril  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, 16 de abril de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,

Secretário Municipal da Administração.

ANEXO
DANIELE FLACH RHODEN
PAULA ANDREIA STEFFANI 
IVETE MARIA WARTHA 
SIOMARA SCHAFER 
DANIELA RIBEIRO DOS SANTOS BITENCORTE 
HAINNA MARIANA MONTEIRO DA SILVA
DANIELA COUSSEAU

PORTARIA Nº 257/2018

CONCEDE férias regulamentares de 17 de abril a 16
de maio de 2018,  à servidora SOELI APARECIDA
CHIES PEDRUZZI, Agente Comunitário  de Saúde,
matrícula nº 1.272, referente ao período aquisitivo de
16 de maio de 2016 a 15 de maio de 2017. 

Carlos Barbosa, 17 de abril de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 258/2018

REMANEJA, a partir desta, a servidora ANGÉLICA
DA SILVA BRAGA,  matrícula  1.740,  monitor  de
creche,  da  Escola  Municipal  de  Educação  Infantil
Aquarela  para  a  Escola  Municipal  de  Educação
Infantil Vitória.

Carlos Barbosa, 20 de abril de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 259/2018

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,  23  e  24  de  abril  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

EDUARDA RIPPEL VIEIRA MONITOR DE CRECHE

THALIA RUCKS MONITOR DE CRECHE

MAGDALENA ZAFFARI SALTON PSICÓLOGO

Carlos Barbosa, 20 de abril de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PODER
LEGISLATIVO
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