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05.01.12.361.0
050.2901

3.3.1.9
.0.92

20

DESP.
EXERC.
ANTERIORESPESSOAL

500,
00

09.01.10.301.0
090.2901

3.3.1.9
.0.92

40

DESP.
EXERC.
ANTERIORESPESSOAL

500,
00

TOTAL

2.00
0,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução da seguinte rubricas:
De
sp.
30
01

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
03.01.04.122.00
30.2901

Categori
a
3.3.1.9.0.
11

Recu
rso
01

Descrição

Valor

VENC. VANTAGENS 2.000,
FIXAS-P.CIVIL
00

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 22 de maio de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.527 DE 22 DE MAIO DE 2018
Concede Título de Cidadão Emérito de
Carlos Barbosa.

PODER EXECUTIVO

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

LEIS
LEI Nº 3.526 DE 22 DE MAIO DE 2018
Abre Credito Especial no Orçamento de
2018, Lei nº 3.475/17 de 15 de dezembro
de 2017.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica autorizado à abertura de crédito Especial
no Orçamento de 2018, Lei nº 3.475/17 de 15 de
dezembro de 2017, no montante de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) nas seguintes rubricas:
D
es
p.
3
0
5
0
4
0
2
0

5
0
5
0
9
0
4
0

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

Categ
oria

Rec
urso

Descrição

Val
or

03.01.04.122.0
030.2901

3.3.1.9
.0.92

01

DESP.
EXERC.
ANTERIORESPESSOAL

500,
00

04.01.28.846.0
000.3104

3.3.1.9
.0.91

01

SENTENÇAS
JUDICIAIS - PESSOAL

500,
00

Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1°. É concedido, nos termos da Lei n.° 760/1991,
ao Sr. Valter Steffani, o título de Cidadão Emérito de
Carlos Barbosa, como homenagem pelos relevantes
serviços prestados à comunidade barbosense, que se
traduzem no enriquecimento do patrimônio cultural
do Município através da arte musical transmitida a
crianças, jovens e adultos.
Art. 2° As despesas decorrentes desta Lei, correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 22 de maio de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.528 DE 22 DE MAIO DE 2018
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Abre Credito Especial no Orçamento de
2018, Lei nº 3.475/17 de 15 de dezembro
de 2017.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,

I - adiantamentos em geral;

so
130
68

13.01.06.45
2.0132.2706

3.4.4.9.0.51

3201

OBRAS E
INSTALAÇÕE
S
TOTAL

79.000,00

II - diárias de viagem;

79.000,00

III - convênios de transferência de
Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

recursos;

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:

Carlos Barbosa, 29 de dezembro de 2017.

IV - despesas de pessoal em geral e
respectivos encargos sociais;

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

V - pensões, auxílios e outros benefícios
assistenciais;

Art. 1.º Fica autorizado à abertura de crédito Especial
no Orçamento de 2018, Lei nº 3.475/17 de 15 de
dezembro de 2017, no montante de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) nas seguintes rubricas:

DECRETO Nº 3.235 DE 29 DE DEZEMBRO DE
2017

D
e
s
p
5
5
7
6
5
5
8
6

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

Catego
ria

Re
cur
so

Descrição

Valo
r

05.05.12.365.00
51.2520

3.3.3.9.
0.31

399
0

PREMIAÇÕES
CULT/ARTIS/ESPO/CI
ENT

1.00
0,00

05.05.12.361.00
53.2535

3.3.3.9.
0.31

399
0

PREMIAÇÕES
CULT/ARTIS/ESPO/CI
ENT

1.00
0,00

TOTAL

2.00
0,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução da seguinte rubrica:
De
sp.
55
74

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
05.05.12.365.005
1.2520

Categori
a
3.4.4.9.0
.51

Recu
rso
3990

Descrição
OBRAS
INSTALAÇÕES
TOTAL

Valor
E 2.000,
00
2.000,
00

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 22 de maio de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETOS
DECRETO Nº 3.234 DE 29 DE DEZEMBRO DE
2017
Abre
crédito
suplementar
no
Orçamento de 2017, Lei nº 3.344/16
de 07 de dezembro de 2016.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de
março de 1964;
Decreta:
Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2017, Lei nº 3.344 de 07 de dezembro de 2016, no
montante de R$ 79.000,00 (Setenta e nove mil reais)
na seguinte rubrica:
D
es
p.
13
06
7

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
13.01.06.452
.0132.2706

Categ
oria

Recurso

3.3.3.9.0.39

320
1

Descrição

Valor

OUTROS SERVICOS
TERC.-P.JURÍDICA

79.00
0,00

TOTAL

79.00
0,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução da seguinte rubrica:
Des
p.

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

Categoria

R
ec
ur

Descrição

Valor

VI - sentenças judiciais;
VII - indenizações e restituições;

Dispõe sobre o Encerramento do
Exercício Financeiro de 2017.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de
março de 1964, e ainda de conformidade com a Lei
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.
Decreta:
Art. 1.º Os órgãos da Administração Direta e
Indireta do Município, no encerramento do
exercício financeiro de 2017, deverão observar o
disposto neste Decreto.
Art. 2.º Serão inscritas em Restos a Pagar, no
exercício de 2017, as despesas legalmente
empenhadas e liquidadas e as despesas nãoliquidadas pertencentes ao exercício, até o limite do
saldo de disponibilidade financeira.
Parágrafo único. Em conformidade com o disposto
no art. 50, inciso II, da Lei Complementar nº
101/2000, e para efeitos de inscrição em restos a
pagar processados, serão consideradas liquidadas,
ainda que pendentes de apresentação dos
documentos fiscais, as despesas de competência do
exercício financeiro de 2017 relacionadas a:

VIII - contribuições ao PASEP.
Art. 6.º Os empenhos e ou saldos de empenhos não
liquidados até 29 de dezembro de 2017, serão
anulados em 29 de dezembro de 2017, desde que não
se refiram a despesas em processo de liquidação.
Art. 7.º Os restos a pagar cancelados na forma deste
Decreto
poderão,
excepcionalmente,
ser
restabelecidos, desde que observadas as seguintes
condições:
I - existência de dotação orçamentária e
disponibilidade financeira, atestada pela Secretaria
Municipal da Fazenda;
II - aprovação por parte do Ordenador de
Despesas.
Art. 8.º Os procedimentos relativos à prescrição, à
anulação e ao cancelamento de empenhos serão
efetuados, de forma automática, pelo sistema de
contabilidade do Município.
Art. 9.º Os casos não contemplados neste Decreto
serão submetidos à apreciação da Secretaria
Municipal da Fazenda.
Art. 10.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

I - tarifas e taxas referentes à utilização de serviços
de água, esgoto, telefonia, acesso à internet, energia
elétrica e serviços postais-telegráficos;

Carlos Barbosa, 29 de dezembro de 2017.

II - despesas lastreadas em contratos de duração
continuada, cujo objeto, ou parcela deste seja
cumprido até 31 de dezembro de 2017, referentes a
aluguéis, serviços em geral e consultorias.

DECRETO Nº 3.277 DE 08 DE MAIO DE 2018

Art. 3.º Para fins de inscrição dos Restos a Pagar, o
montante
das
disponibilidades
financeiras
corresponderá, para cada fonte de recursos, ao
somatório do saldo das contas do Ativo Circulante –
Subgrupo Disponível, apurados em balancete
contábil anterior à inscrição das despesas em Restos
a Pagar.
Parágrafo único. No cálculo das disponibilidades
financeiras, serão considerados os valores
contabilizados na conta “Entidades Devedoras”,
observadas as prescrições da Instrução Normativa nº
12/2010, do Tribunal de Contas do Estado.
Art. 4.º As despesas não-liquidadas e não-inscritas
em Restos a Pagar por falta de disponibilidade de
caixa terão seus empenhos cancelados.
Art. 5.º É vedada a inscrição em Restos a Pagar
Não-Processados de despesas empenhadas para
atendimento de:

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

Prorroga prazo de validade de
processo seletivo simplificado e
seleção pública.
O Prefeito Do Município De Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, em seu artigo 69, incisos VI,
VII,
Decreta:
Art. 1º Fica prorrogado o prazo de validade do
Processo Seletivo Simplificado e Seleção Pública,
Edital de Abertura nº 021, de 14 de abril de 2016,
PSS III/2016, para a categoria funcional de AGENTE
DE
CADASTRAMENTO
DE
CAMPO,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E
PROFESSOR
DE
HISTÓRIA,
Edital
de
Homologação nº 028, de 11 de maio de 2016.
Não será prorrogado o prazo de validade do Processo
Seletivo Simplificado e Seleção Pública, Edital de
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Abertura nº 021, de 14 de abril de 2016, PSS
VII/2015, para a categoria funcional de AUXILIAR
DE
FARMÁCIA,
MÉDICO,
MÉDICO
GINECOLOGISTA E OBSTETRA, MÉDICO
PSIQUIATRA E TÉCNICO EM ENFERMAGEM,
pois a lista de homologados foi esgotada através da
contratação ou desistência dos candidatos, bem como
para a categoria funcional de AGENTE DE CAMPO,
PROFESSOR DE ARTES, em função da vigência de
posterior Processos Seletivos Simplificados, Editais
de Homologação nº 052, de 21 de novembro de 2016
e nº 043, de 29 de setembro de 2017.
Também não será prorrogado o prazo de validade do
Processo Seletivo Simplificado e Seleção Pública,
Edital de Abertura nº 021, de 14 de abril de 2016,
PSS VII/2015, para a categoria funcional de
PROFESSOR DE GEOGRAFIA E PROFESSOR DE
MATEMÁTICA, em função da existência de banca
de aprovados em concurso público válido para os
referidos cargos.
Art. 2º O novo prazo de validade é de 11 de maio de
2018 a 10 de maio de 2020, atendendo o disposto no
item 11.5 do Edital de Abertura nº 021, de 14 de abril
de 2016.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 08 de maio de 2018.

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 17 de maio de 2018
Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
Fabiana Zarpelon Eltz
Presidente do IPRAM
Edilaine Zucatto
Diretora Contábil CRC/RS 66.301
DECRETO Nº 3.285 DE 18 DE MAIO DE 2018
Autoriza realização de acordo
extrajudicial entre o Poder Executivo
Municipal e os servidores públicos
municipais credores de diferenças de
vencimentos advindas da vigência
temporária da Lei Municipal nº
3.081, de 08 de agosto de 2.014, que
promoveu modificações na Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de
1.990 e na Lei Municipal n° 2.133, de
23 de janeiro de 2008.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
Decreta:

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei Nacional nº 4.320, de 17 de
março de 1.964, e pela Lei Municipal nº 3.475, de 15
de dezembro de 2.017, DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a realização de acordo
extrajudicial com os servidores públicos municipais,
com a finalidade de ressarcir diferenças de valores
de vencimentos advindas da vigência temporária da
Lei Municipal nº 3.081, de 08 de agosto de 2.014,
que promoveu alterações na Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1.990 e na Lei Municipal n°
2.133, de 23 de janeiro de 2.008, quanto a
reclassificação de padrões de vencimento de todas
as categorias funcionais de ocupantes de cargos de
provimento efetivo do quadro geral e do quadro do
magistério, bem assim em relação à denominação e
atribuições de algumas categorias funcionais do
quadro geral.

Art. 1.º Fica autorizada a abertura de crédito
adicional suplementar no Orçamento de 2018, Lei nº
3.475, de 15 de dezembro de 2017, no montante de
R$ 313.221,21 (trezentos e treze mil, duzentos e vinte
e um reais e vinte e um centavos) na rubrica abaixo,
pertencente ao Instituto de Previdência Municipal de
Carlos Barbosa – IPRAM:

Art. 2º O acordo será celebrado mediante assinatura
de termo entre o Chefe do Poder Executivo e o
servidor que houver manifestado interesse,
conforme modelo constante do Anexo I, e produzirá
efeitos legais com eficácia plena a partir de sua
pactuação, valendo como título executivo
extrajudicial.

DECRETO Nº 3.283 DE 17 DE MAIO DE 2018
Abre crédito adicional suplementar no
Orçamento de 2018, Lei nº 3.475 de
15 de dezembro de 2017.

D
e
s
p.

Ó
rg
ã
o

U
n
.

F Subf
. .

P
r
o
g
.

P
r
oj
.

Categ
oria

R
ec
.

1
4
0
0
7

1
4

1

2
8

0
0
0
0

3
3
0
3

3.3.1.
90.92

4
0
0

272

Descrição

Despesas de
Exercícios
Anteriores

R$

313.
221,
21

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução da seguinte rubrica:
D
es
p.
14
20
1

Ó
r
g
ã
o
1
4

U
F
n
.
.

2

9
9

S
u
b
f.

P
r
o
g.

P
r
o
j.

Cate
goria

R
e
c
.

Descrição

9
9
9

9
9
9
9

3
3
9
9

3.9.9
.9.9

4
0
0

Reserva de
Contingência

R$

313.
221,
21

Art. 3º Para entabular o acordo, o servidor deverá
dirigir-se ao setor de Recursos Humanos, munido de
documentos de identificação (CPF e RG), a fim de
obter informações acerca do valor aproximado a que
tem direito.
§ 1º Manifestado interesse e firmado termo de
acordo, o servidor deverá efetuar requerimento
junto ao Protocolo Municipal, até o dia 15 do mês
previsto para seu ressarcimento, conforme
Cronograma de Pagamento constante do Anexo II.
§ 2º O servidor poderá efetuar requerimento de
acordo extrajudicial a qualquer momento,
independentemente da faixa de valor à qual se
enquadre a importância a receber, não se lhe
conferindo, porém, direito à percepção antecipada.
§ 3º A restituição requerida após o dia 15 do mês
estabelecido para o pagamento será efetuada no mês
subsequente.

Art. 4º O ressarcimento terá início no mês de junho
de 2018, com término previsto para o mês de abril de
2019, e dar-se-á no valor original, sem juros e
correção monetária, em parcela única, de forma
escalonada, conforme Cronograma de Pagamento
constante do Anexo II, na folha de pagamento
mensal.
Parágrafo único. Sobre o valor a ser ressarcido
incidirão descontos legais de contribuição
previdenciária devida pelo servidor ao IPRAM, na
proporção de 11% e de Imposto de Renda retido na
fonte, calculado pelas regras dos rendimentos
recebidos acumuladamente, mês a mês, conforme
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal
do Brasil nº 1.500, de 29 de outubro de 2.014;
incidirão, ainda, descontos relativos a contribuição
sindical dos associados à época da apuração das
diferenças, na proporção de 1%, nos termos da Lei
Municipal nº 756 de 11 de setembro de 2007.
Art. 5º O pagamento, na forma ajustada, acarretará
plena e geral quitação quanto ao crédito originado
das diferenças havidas no período de apuração,
renunciando expressamente o servidor a eventuais
acréscimos decorrentes de juros e correção
monetária, bem assim a quaisquer outros valores.
Art. 6º Ao servidor que fizer jus e vier a se desligar
do serviço público no período indicado no art. 4º fica
assegurada a percepção das diferenças, a serem
incluídas em sua última folha de pagamento, desde
que firmado o termo de compromisso do acordo
constante deste Decreto.
Parágrafo único. Em caso de desligamento em data
anterior ao primeiro pagamento informado no
cronograma constante do Anexo II, este dar-se-á
diretamente pela Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 18 de maio de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

EDITAIS
EDITAL Nº 027/2018 – PSS II/2018
O Secretário da Administração do Município de
Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso
de suas atribuições legais, conferidas através do Decreto
nº 3.093, de 10 de janeiro de 2017, nos termos do
Processo Seletivo Simplificado II, Edital n° 024/2018,
TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o
que segue:
1.
PUBLICAÇÃO DOS INSCRITOS: a relação
nominal dos candidatos com inscrições homologadas,
assim como a relação das inscrições não homologadas
por não atenderem os requisitos constantes no Edital
acima referido – anexos I, II e III, serão divulgadas no
Quadro de Publicações Oficiais do Município, bem
como, em caráter meramente informativo, na internet,
pelo site www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
2.
Os candidatos interessados em interpor
recursos, relativos às inscrições, poderão fazê-lo, em
conformidade com o item 5 do Edital citado
anteriormente, no dia 25/05/2018, devendo os mesmos
serem protocolados junto à Prefeitura Municipal, no
setor de Protocolo, em horário de expediente.
Carlos Barbosa, 24 de maio de 2018.
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Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

ANEXO I DO EDITAL Nº 027/2018
RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES
HOMOLOGADAS
AGENTE DE CAMPO
NOME

INSCRIÇÃO

NOME

INSCRIÇÃO

MAYARA DAMIANI

056

JOICI CRAZIELI LENZ MOOJEN

057

MARTA LUKIANETZ

059

CAROLINA PEREIRA RAMOS

060

JOSIANA DA SILVA PEREIRA COSTA

063

ELIANE MILANI

064

FERNANDA BAGATINI

066
067

PATRICIA FERNANDA SATTLER

010

IEDA MARIA ERTHAL ZANI

CLENICE FEIER

018

JOICECLER SILVA POHLMANN

068

THIAGO TEIXEIRA ARISTIMUÑO

038

CARINE ADRIELE FESTER MACHADO

069

ADRIANA BARCAROLO FONTOURA

046

JULIANE KANOFFRE

070

JEAN CARLO NODARI

053

ZILAR NUNES CASSOL

071

FERNANDA BAGATINI

065

MIRIAN CATIANA MAZUI ALMEIDA

072

ELSOM ESVANE PEREIRA DA SILVA

099

MILENA PRADELLA

073

ADELIR PASA

111

DEISE DAIANI REIDEL DA SILVA

075

LILIA COSTA FONSECA

076

ALINE DALLABRIDA

077

STEFF BAZZANELLA DE PAULA

078

MARI ANGELA GOLIN

079

CRISTIANA BORGES

081

JULIA GRASIELA CARDOSO DA SILVA

082

CRISTINA INES BENELLI DELAZZARI

083

MICHELI MÜLLER

084

MAISA DE BORBA CORREA BERTIN

085

GABRIELA SILVA GOULART

086

JESSICA PEDROTTI DE FRANÇA

087

JESSICA DE MELLO CORDEIRO

090

ELIDIANE DE MELLO FERREIRA SANTOS

091

ELISANA MERLO

092

INSTRUTOR DE TECNOLOGIA DIGITAL
NOME

INSCRIÇÃO

NÃO HOUVERAM INCRIÇÕES HOMOLOGADAS.

MÉDICO
NOME

INSCRIÇÃO

KELYN LUTZ

036

FRANCINE LUISA PERIOLO

074

EMERSON EPP SCHULZ

088

MONITOR DE CRECHE
NOME

INSCRIÇÃO

GESSICA CRISTINA DOS SANTOS DUPONT

001

ROSELAINE LEAL VILA NOVA

093

POLIANA NARA DALA SANTA

002

SOLANGE PATRICIA KLASSMANN

094

MARIJANE TONON WILLRICH

003

ANA CARLA MARQUES WEYH

096

CAROLINE WILLRICH

004

JESSICA DELAZZARI

097

ANGELICA DENICOL

005

TATIANA BORSOI TESSARI

098

MARIA DE LOURDES CAMILLO AUDIBERT

006

ANA PAULA DA SILVA SANTOS

100

MARTINEZ PACE DA ROSA

007

RENATA CHIAMENTI

101

PATRICIA FERNANDA SATTLER

009

ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA MARQUES

102

SHYNARA JOVELINA PIANEZZOLA SILVEIRA

011

JEFERSON NEIS

103

JESSICA PERDONA PILATTI

012

JOSINEIA APARECIDA PAGNO

104

PATRICIA DALCIN

013

LEANA RIBAS BONES

105

JOSELINE DOS SANTOS BINOTTO RABUSKE

014

KATRYNE LIMA AVILA

106

MIRIAM LAZZARI COLOMBO

015

AMANDA CAMILLO SFOGGIA

107

DARA DRAGHETTI

016

BRUNO EMILIO BLAAS QUEVEDO

108

CLENICE FEIER

019

KELIN CAROLINE CORREA VIANA

110

FATIMA REGINA DE JESUS

020

SOLANGE MARIA WESCHENFELDER PASA

112

TAIS FATIMA LIELL

022

LUIZA DELUANA DA SILVA COSTA

113

RAQUEL MARIA GELMINI

023

SUELEN BUENO DOS SANTOS

114

ELAINE KOLLING LANZARINI

024

MYLLENA LAUANE PAGLIARINI

116

PAMELA JENIFER DE SOUZA ONZI

025

ALCIONE CUSTODIO FARIAS

117

NATALIA LUISE MACANGNIN

026

SCHEILA TREVISAN METZ

118

PATRICIA VARGAS DA SILVA PINHEIRO

027

ANA BEATRIZ GALDINO FERREIRA

028

ELISANGELA ANDREIA FRITZEN

029

LARA TALITA SANTIAGO

031

LARISSA SAUTHIER NEIS

032

ESTELA DA SILVA

033

EDINARA PRZYBULINSKI

034

MORGANA ROBERTA BARCELLA

035

PATRICIA FERREIRA COSTA

037

CASSIANE DOS SANTOS AGOSTINI

039

SUSANA BILHAR

040

JOSIANE ALEXANDRE GALVES

041

JANETE LUISA DOTTA

008

ANA ALICE CAPELARI

042

LUCIMARA CAUDURO

054

SUELEN FLORES MACHADO

045

JOAO CARLOS PICCOLI

089

ADRIANA BARCAROLO FONTOURA

047

ALESSANDRA LENKTAITIS BALDASSO

095

SUELEM DOS SANTOS

048

FRANCIELI ZONATTO NUNES

049

CLEUNICE DE OLIVEIRA MARQUES

050

JANETE PASINI DECONTI

051

CAROLINE BEATRIZ KUNZ

052

DANIELE DE OLIVEIRA MACHADO

055

PROFESSOR DE ARTES COM ÊNFASE EM
ARTES PLÁSTICAS E/OU ARTES VISUAIS
NOME

INSCRIÇÃO

LIDIANE DA SILVA

030

SIMONE ALVES

062

VALDIRENE CARPANEDA

115

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
NOME

INSCRIÇÃO

ANEXO II DO EDITAL Nº 027/2018
RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
INSCRI-

MOTIVO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO

ÇÃO

017

Não apresentou certificado de, no mínimo, 180 horas, devidamente
comprovadas, de capacitação na área de operação de computadores, redes de computadores, banco de dados ou sistemas operacionais, ministrados por instituição regularmente constituída, ou graduação em curso superior da área.

021

Não apresentou comprovante de conclusão do ensino médio.

043

Não apresentou formação concluída em curso superior de graduação plena correspondente a área do conhecimento específico, nos
termos da lei vigente, para o exercício da docência nas séries finais
do Ensino Fundamental.

044

Não apresentou certificado de, no mínimo, 180 horas, devidamente
comprovadas, de capacitação na área de operação de computadores, redes de computadores, banco de dados ou sistemas operacionais, ministrados por instituição regularmente constituída, ou graduação em curso superior da área.

058

Não apresentou habilitação para condução de veículos, categoria
“B”, da Carteira Nacional de Habilitação (inclusão pela Lei nº
2.227, de 20 de maio de 2009).

061

Não apresentou documento original de conclusão de ensino médio
para autenticação.

109

Não apresentou documento original de conclusão de ensino médio
para autenticação.

CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 002/2018 – RETIFICADO
OBJETO: O objeto do presente edital é a seleção
pública para inscrições na Feira de Compras do Festiqueijo 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 Carlos 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.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 003/2018
OBJETO: Compreende o objeto deste chamamento
público a formalização de parceria, através termo de
colaboração, com Organização da Sociedade Civil
(OSC), em regime de mútua cooperação com a Administração Pública, para execução de projetos no
exercício de 2018, com as finalidades e ações conforme cada uma das seguintes áreas, com a limitação
de valor estabelecido:
a) Projeto de Restauro da Capela localizada na
comunidade de Santo Antônio de Castro, objetivando
a preservação do patrimônio histórico, artístico e
arquitetônico, daquela que é uma edificação
centenária, tombada pelo Município sob a inscrição
nº 03 do Livro Tombo. Previsão máxima para o ano
de 2018 é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
b) Castração de cães e gatos (machos ou fêmeas), especialmente em relação aos animais sem proprietários, em circulação nas vias públicas, e também os
pertencentes às famílias de demonstrada vulnerabilidade econômica ou social. O controle populacional
de animais evita o abandono e o sofrimento das espécies, além de combater a proliferação de zoonoses
no município de Carlos Barbosa. Entre as finalidades
da Parceria, busca-se promover a conscientização da
comunidade em relação aos cuidados necessários à
criação de animais e a importância da castração.
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Trata-se de medida efetiva no auxílio à saúde pública
e uma importante ferramenta na garantia dos direitos
dos animais.
DATA: 20 de Junho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Centro Administrativo Municipal de Carlos Barbosa

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 066/2018

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 070/2018

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 05 de Junho de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de Alimentos e Produtos para
a Cozinha do 29º Festiqueijo

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 07 de Junho de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de Produtos para Premiação do
Programa Minha Nota-E

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

Digitando o nº 066 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

Digitando o nº 070 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 067/2018

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 071/2018

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 12 de Junho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Cabos de Aço e Lâminas

TIPO: Menor Preço por Objeto
DATA: 06 de Junho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Prestação de Serviço de Sonorização,
Vigilância/Segurança e Limpeza para a Feira de
Compras do Festiqueijo.

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 08 de Junho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços Médicos de Oftalmologia

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

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 003 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Chamamento Público.

PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 060/2018 – RETIFICADO

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

Digitando o nº 060 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

Digitando o nº 067 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 064/2018

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 068/2018

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 04 de Junho de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviço de Locação, Montagem e Desmontagem
de Estruturas das Estandes da Feira de Compras

TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 06 de Junho de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de Materiais e Serviço para
Reforma na Rua Coberta.

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 064 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 065/2018

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o nº 068 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 069/2018

TIPO: Menor Preço por Objeto
DATA: 05 de Junho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Serviços de Monitoramento e de Videomonitoramento para a Feira de
Compras do Festiqueijo

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 07 de Junho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada
para Prestação de Serviço de Assessoria na Área de
Segurança e Medicina do Trabalho e Realização de
Perícias Médicas.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

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

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

Digitando o nº 065 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

Digitando o nº 069 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

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 071 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

ATAS
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 051/2018
Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e
dezoito, às quatorze 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 Serviço de Sonorização para o 29º
Festiqueijo e para a Olimpíada Colonial 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: DE MARCHI AUDIO E VÍDEO LTDA,
neste ato representada pelo Sr. Jonatan Lazzari da
Silva, RG nº 8097284346. 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: para o
lote 01 - DE MARCHI AUDIO E VÍDEO LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 21.500,00; O
relatório de lances ofertados para o lote encontra-se
em anexo, sendo rubricado por todos. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
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02, referente a habilitação. Foi habilitada a empresa:
DE MARCHI AUDIO E VÍDEO LTDA. Adjudica-se
à empresa vencedora: DE MARCHI AUDIO E
VÍDEO LTDA, o objeto constante no lote 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.
Gerson Josemar Rauber
Pregoeiro
Diego Zarpelon | Damires Scottá
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 052/2018
Aos dezoito dias do mês de maio 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 Serviço Fotográfico para o 29º
Festiqueijo conforme descrito no item 01 do Edital,
processando-se essa licitação nos termos da Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Não
houve empresa participante, motivo pelo qual resta
deserta a presente licitação. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio.
Itacir Rasador
Pregoeiro
Vanessa Reinstein Alnoch
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 053/2018
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e
dezoito, às quatorze 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
ESTRUTURAS PARA O FESTIQUEIJO, conforme
descrito no item 01 do Edital, processando-se essa
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20
de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. Participaram do certame as
empresas: ORGANIZE LTDA - EPP, neste ato
representada pelo Sr. Everton Lara Schaumloeffel,
RG nº 6053918212; COLOMBO ESTRUTURAS
PARA EVENTOS EIRELI EPP, neste ato
representada pelo Sra. Micaela Cardoso Lopes, RG
nº4088628781; CONCI TURISMO E EVENTOS
LTDA, neste ato representada pelo Sr. Geison Cioato,
RG nº 1054515182; STANISÇUASKI PRODUÇÕES
LTDA - EPP, neste ato representada pelo Sr. Doner
Pagliosa Stanisçuaski, RG nº 9082838237.
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, foi declarado vencedor o
seguinte licitante: para o item 01 - ORGANIZE
LTDA - EPP, com o preço final (ou negociado) de
R$ 36.000,00. 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. A empresa: ORGANIZE LTDA – EPP,
apresentou as negativas de Prova de regularidade
expedida pela Procuradoria Nacional da Fazenda
(Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União); Prova de
regularidade com a Fazenda Municipal, sendo da
sede do Licitante; e, Prova de regularidade junto ao
Fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS),
vencidas. Portanto,
fica
acondicionada
a
apresentação de nova documentação de que
comprove sua regularidade, conforme item 07.02,
do edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes.
Danilo Fachini/Renata F.Noronha
Pregoeiro
Letícia L. Almeida / Fernanda Grolli
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 054/2018
Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e
dezoito, às nove 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 empresa para prestação de serviços
de manutenção de climatizadores, instalação de
películas e aquisição de móveis para a nova sede do
CEMAPS, 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: SANTOS &
VERONEZ LTDA, neste ato representada pelo Sr.
Leandro dos
Santos,
RG nº1075144004;
PAULINEIA LOTTERMNN REIS, neste ato
representada pelo Sr. Leandro Alberto Kerber, RG
nº 3039655141; VITOR DIOGO WENDLING-EPP,
neste ato representada pelo Sr. Jose Vitor Weber
Wendling, RG nº 7001831671; REFLEX
COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA, neste ato representada pelo Sr. Renato
Ernesto Tartaro Berselli, RG nº 8063565942;
SCHOLL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA-EPP, neste ato representada pelo Sr. William
Vivan Scheuer, RG nº2097056523. 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 lote 01 – SANTOS & VERONEZ LTDA, com
o preço final (ou negociado) de R$ 6.660,00; para o
lote 03 – SCHOLL SHOP MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA-EPP com o preço final (ou
negociado) de R$ 11.000,00. O lote 02 não foi
cotado. O relatório de lances ofertados para cada item
encontra-se em anexo, sendo rubricado por todos. Os
representantes das empresas VITOR DIOGO
WENDLING-EPP e PAULINEIA LOTTERMNN
REIS se retiraram do certame logo após a fase de
lances. Após a fase das propostas e lances foi aberto
o envelope de número 02, referente a habilitação.
Foram habilitadas as empresas: SCHOLL SHOP
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP e
SANTOS & VERONEZ LTDA. Adjudicam-se as
empresas vencedoras: SANTOS & VERONEZ
LTDA, o objeto constante no lote 01 do edital; e,
SCHOLL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA-EPP, o objeto constante no lote 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
Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 055/2018
Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e
dezoito, às quatorze 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE
PNEUS 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. Aos
vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezoito,
às quatorze 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
RECAPAGEM DE PNEUS 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: REDE PNEU – RENOVADORA DE
PNEUS LTDA, neste ato representada pelo Sr. Marco
Antônio Marini, RG nº 4015579552; VLK
FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP, neste ato representada pelo Sr. Lucas Bernardes
De Souza, RG nº 9098236178; RENOVADORA DE
PNEUS HOFF S.A, neste ato representada pelo Sr.
Roni Luiz Oliveira da Silva, RG nº 7055502509;
BORILLI PNEUS LTDA, neste ato representada pelo
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Sr. Janei Moccelin, RG nº 6010151121; M2 PNEUS
LTDA, neste ato representada pelo Sr. Antonio
Marcos Dexcheimer de Candido, RG nº 1064493586;
NEGO RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA,
neste ato representada pelo Sr. Bernardo Antônio
Ferreira, RG nº 3098192861; GRANDO PNEUS
LTDA, neste ato representada pelo Sr. Carlos Alberto
Paganella, RG nº 5028630241; OST RENOVADORA
DE PNEUS LTDA, neste ato representada pelo Sr.
Mauri Inácio Back, RG nº 5094742623. 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 situaramse 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. A empresa OST RENOVADORA DE PNEUS
LTDA foi desclassificada, pois apresentou a proposta
de preços sem assinatura. 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 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA
- EPP, com o preço final (ou negociado) de R$
395,00; para o item 02 - BORILLI PNEUS LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 189,00; para
o item 03 - BORILLI PNEUS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 948,00; para o item 04 BORILLI PNEUS LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 245,00; para o item 05 - GRANDO
PNEUS LTDA, com o preço final (ou negociado) de
R$ 849,00; para o item 06 - REDE PNEU –
RENOVADORA DE PNEUS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 1.599,00; para o item 07 VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA
- EPP, com o preço final (ou negociado) de R$
198,00; para o item 08 - BORILLI PNEUS LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 1.240,00;
para o item 09 - VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS
ESPECIAIS LTDA - EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 320,00. 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: VLK
FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA –
EPP, BORILLI PNEUS LTDA, GRANDO PNEUS
LTDA, e, REDE PNEU – RENOVADORA DE
PNEUS LTDA. Após a fase das propostas e lances foi
aberto o envelope de número 02, referente a
habilitação. Foram habilitadas as empresas: VLK
FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA –
EPP, BORILLI PNEUS LTDA, GRANDO PNEUS
LTDA, e, REDE PNEU – RENOVADORA DE
PNEUS LTDA. Adjudica-se à empresa vencedora:
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA
– EPP, o objeto constante nos itens 01, 07 e 09 do
edital; BORILLI PNEUS LTDA, o objeto constante
nos itens 02, 03, 04 e 08 do edital; GRANDO PNEUS
LTDA, o objeto constante no item 05 do edital; e,
REDE PNEU – RENOVADORA DE PNEUS LTDA,
o objeto constante no item 06 do edital. Foi
concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe
de apoio e licitantes. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e procedimentos adotados por mim pregoeiro e
equipe de apoio para posterior homologação.
Danilo Fachini
Pregoeiro

Letícia L. Almeida
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 056/2018
Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 Aquisição
de Equipamentos, Aparelhos e Materiais para a
Saúde conforme descrito no item 01 do Edital,
processando-se essa licitação nos termos da Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Não houve empresa participante, motivo pelo qual
resta deserta a presente licitação. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
equipe de apoio.
Gerson Josemar Rauber
Pregoeiro
Diego Zarpelon
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 001/2018
Ata de licitação modalidade Chamamento Público
número um do ano de dois mil e dezoito, realizada
às nove horas do dia dezessete de maio 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 contratação
de serviços bancários e serviços de cobrança de
ingressos por cartões de débito e crédito, durante a
realização do 29º Festiqueijo. Presentes os membros da Comissão Julgadora de Licitações: Douglas
Nazaré Cisco Francisco, Letícia Foppa Sandoval e
Raquel dos Santos De Zorzi. Participou a seguinte
empresa: GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS
PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A, CNPJ
10.440.482/0001-54, neste ato representada pelo Sr.
Daniel Peter Dias, CPF nº 804.257.470-34 e RG nº
1068996105. Atendido o disposto da Lei 8.666/93,
verificou-se a ampla publicidade, decidindo a Comissão por dar continuidade ao processo licitatório.
Foram analisados os documentos referentes ao envelope “um” - habilitação, restando habilitado o Licitante. Ato contínuo, a Comissão procedeu com a
abertura do envelope “dois” - proposta de preço. A
empresa GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS
PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A foi considerada desclassificada quanto à proposta de preço
porquanto não preencheu os percentuais incidentes
sobre as operações nem apresentou a validade conforme item quatro do edital. Abre-se prazo legal
para recurso. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelos presentes.
ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 001/2018
Ata de licitação modalidade Chamamento Público
número um do ano de dois mil e dezoito, realizada
às onze horas do dia dezessete de maio 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 contratação
de serviços bancários e serviços de cobrança de
ingressos por cartões de débito e crédito, durante a

realização do 29º Festiqueijo. Presentes os membros
da Comissão Julgadora de Licitações: Douglas Nazaré Cisco Francisco, Letícia Foppa Sandoval e Raquel
dos Santos De Zorzi, para retificar a ata anterior no
tocante ao prazo legal de recurso, fazendo constar o
artigo 48, parágrafo terceiro, da Lei 8.666/93. Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão de
Licitações.
ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 001/2018
Ata de licitação modalidade Chamamento Público
número um do ano de dois mil e dezoito, realizada às
nove horas do dia vinte e três de maio 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 Chamamento
Público visando a contratação do serviço de
cobrança de ingressos para o Festiqueijo 2018. Presentes os membros da Comissão Julgadora de Licitações: Douglas Nazaré Cisco Francisco, Leticia Foppa Sandoval e Raquel dos Santos De Zorzi. Dando
andamento ao processo licitatório, a Comissão informa que a licitante GETNET ADQUIRÊNCIA E
SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A,
CNPJ 10.440.482/0001-54, ingressou com recurso,
por meio do Processo Administrativo n° 3021/2018,
apresentando a proposta financeira com os valores.
Desta forma, foi analisada pela Comissão a proposta
financeira, chegando-se a conclusão de que a empresa encontra-se classificada, apresentado a taxa máxima a ser paga de 1,20% no débito e 1,90% no crédito. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão de Licitações. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos documentos e
procedimentos, para posterior homologação e adjudicação.
ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 007/2018
Ata de licitação modalidade Concorrência número
sete do ano de dois mil e dezoito, realizada às onze
horas do dia vinte e três de maio de dois mil e dezoito, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal,
sita à Rua Assis Brasil, número onze, em Carlos Barbosa, que tem como objeto a contratação de empresa
para execução de recapeamento asfáltico em CBUQ
e sinalização viária na Rua Júlio de Castilhos.
Presentes os membros da Comissão Julgadora de
Licitações: Ana Paula Hoenig, Letícia Foppa
Sandoval e Raquel dos Santos De Zorz, para abertura do envelope número dois - proposta financeira. A
empresa CONCRESUL ENGENHARIA LTDA,
CNPJ nº 26.277.170/0001-01, foi classificada em
primeiro lugar pelo valor de R$ 299.956,95 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e
seis reais e noventa e cinco centavos). A empresa
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº
00.061.493/0001-70, apresentou o valor de R$
393.012,75 (trezentos e noventa e três mil, doze reais
e setenta e cinco centavos), classificando-se, assim,
em segundo lugar. Por fim, a empresa SIMONAGGIO & CIA LTDA, CNPJ nº 90.055.724/0001-24, se
classificou em terceiro lugar pelo valor de R$
416.067,74 (quatrocentos e dezesseis mil, sessenta e
sete reais e setenta e quatro centavos). Abre-se prazo
legal para recurso. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pelos presentes.
ATA III DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 007/2018
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Ata III de licitação modalidade Concorrência número
sete do ano de dois mil e dezoito, realizada às nove
horas e trinta minutos do dia vinte e dois de maio de
dois mil e dezoito, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze,
em Carlos Barbosa, que tem como objeto a
contratação de empresa para execução de
recapeamento asfáltico em CBUQ e sinalização
viária na Rua Júlio de Castilhos. Presentes os
membros da Comissão Julgadora de Licitações: Ana
Paula Hoenig, Letícia Foppa Sandoval e Raquel dos
Santos De Zorzi. A Comissão informa que passado o
prazo regulamentar nenhum licitante interpôs recurso. A Comissão íntima os interessados, caso queiram,
comparecer às 11 horas do dia 23 (vinte e três) de
maio de 2018 para abertura do envelope 02 – proposta na Sala de Licitações. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão de Licitações.
ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 008/2018
Ata de licitação modalidade Concorrência número
oito do ano de dois mil e dezoito, realizada às nove
horas e trinta minutos do dia vinte e três de maio de
dois mil e dezoito, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Rua Assis Brasil, número onze,
em Carlos Barbosa, que tem como objeto a
contratação de empresa para execução de
pavimentação asfáltica em CBUQ na estrada da
Comunidade de Linha Vitória, município de Carlos
Barbosa, numa extensão de 140 metros. Presentes os
membros da Comissão Julgadora de Licitações: Douglas Nazaré Cisco Francisco, Letícia Foppa Sandoval
e Raquel dos Santos De Zorzi, para abertura do envelope número dois - proposta financeira. A empresa
SIMONAGGIO & CIA LTDA, CNPJ nº
90.055.724/0001-24, foi classificada em primeiro lugar pelo valor de R$ 201.921,39 (duzentos e um mil,
novecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos). A empresa ENCOPAV ENGENHARIA LTDA,
CNPJ nº 00.061.493/0001-70, apresentou o valor de
R$ 203.758,92 (duzentos e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), classificando-se, assim, em segundo lugar. Em terceiro lugar a empresa CONCRESUL ENGENHARIA LTDA,
CNPJ nº 26.277.170/0001-01, pelo valor de R$
210.885,14 (duzentos e dez mil, oitocentos e oitenta
e cinco reais e quatorze centavos). Abre-se prazo legal para recurso. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pelos presentes.
ATA II DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 008/2018
Ata II de licitação modalidade Concorrência número
oito do ano de dois mil e dezoito, realizada às nove
horas e trinta minutos do dia vinte e dois de maio de
dois mil e dezoito, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze,
em Carlos Barbosa, que tem como objeto a
contratação de empresa para execução de
pavimentação asfáltica em CBUQ na estrada da
Comunidade de Linha Vitória. Presentes os membros
da Comissão Julgadora de Licitações: Douglas
Nazaré Cisco Francisco, Letícia Foppa Sandoval e
Raquel dos Santos De Zorzi. A Comissão informa
que passado o prazo regulamentar nenhum licitante
interpôs recurso. A Comissão íntima os interessados,
caso queiram, comparecer às 09 horas e 30 minutos
do dia 23 (vinte e três) de maio de 2018 para abertura do envelope 02 – proposta na Sala de Licitações.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão de Licitações.

ATA II DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 009/2018
Ata II de licitação modalidade Concorrência número nove do ano de dois mil e dezoito, realizada às
quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três
de maio de dois mil e dezoito, na Sala de Licitações
da Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis Brasil,
número onze, em Carlos Barbosa, que tem como
objeto a contratação de empresa para execução de
pavimentação asfáltica em CBUQ na estrada da
Comunidade do Cinco Baixo. Presentes os
membros da Comissão Julgadora de Licitações:
Cláudia Missiaggia Monegat, Letícia Foppa
Sandoval e Raquel dos Santos De Zorzi. A
Comissão informa que passado o prazo regulamentar nenhum licitante interpôs recurso. A Comissão
íntima os interessados, caso queiram, comparecer
às 14 horas do dia 25 (vinte e cinco) de maio de
2018 para abertura do envelope 02 – proposta na
Sala de Licitações. Nada mais havendo a constar,
foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão de Licitações.
ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 01/2018
Ata de licitação modalidade Tomada de Preços
número um do ano de dois mil e dezoito, realizada
às quatorze horas do dia vinte e dois de maio de dois
mil e dezoito, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa, que tem como objeto a contratação
de empresa para prestação de assessoria técnica
ambiental. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Ana Paula Hoenig, Claudia
Missiaggia Monegat, Raquel dos Santos De Zorzi.
Participaram as empresas PJS Geologia Ltda EPP
neste ato representada pelo Sr Francisco Misturini,
RG 6026908902 e Gaiambiental Consultoria e
Projetos
Ambientais
LTDA,
CNPJ
09.600.299/0001.90, neste ato representada pelo Sr.
Ivan Pedro Lazarotto Machado, RG 8066537369. A
comissão reuniu-se para abertura dos envelopes
referentes a proposta financeira. A empresa
Gaiambiental Consultoria e Projetos Ambientais
LTDA apresentou o valor de R$ 7.567,00 e a
empresa PJS Geologia Ltda EPP, o valor de R$
10.700,00. Sendo assim, a comissão chegou a
seguinte classificação:
EMPRESA

NOTA
PROPOSTA
TÉCNICA

NORA
PROPOSTA
FINANCEIR
A

NOTA FINAL

COLOCAÇÃ
O

GAIA

51 PONTOS

40 PONTOS

91 PONTOS

1º

PJS

54 PONTOS

35 PONTOS

89 PONTOS

2º

Abre-se prazo legal para recurso. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a presente sessão, cuja
ata foi lavrada pelos presentes.

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 088/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
Comercial
Cirúrgica
Rioclarense Ltda.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto
o fornecimento dos produtos conforme preço e
item abaixo descrito:
Nº REGIS DESCRIÇÃ UNID. / M MARCA
IT TRO
O:
FORMA O
E
MS
PRINCÍPIO FARMA DE
M (Treze
ATIVO/
CÊUTI LO
(cf dígitos) CONCENT
CA
e.
RAÇÃO/DO
A
SAGEM

QUA
NT.
POR
EMB
ALA
GEM

QU
AN
T.

VALOR
EM R$
U TO
NI TA
TÁ L
RI

O
ne
xo

ÁCIDO
142590
ACETILSA
06 006010
LICÍLICO
3
100 MG

IMEC
INDÚST
RIA DE
D
MEDIC
O
COMPR
AMENT
R
IMIDO
OS DE
M
CUSTÓ
EC
DIA
LTDA
ME

1000

400
00

0,0
660
16
,00
5

ESTRIOL 1
MG/G CREME
VAGINAL

ES
TR
TUBO
IO
COM 50
NI SANVA
GRAM
L L/BALD
AS +
1
ER
APLICA
M
DORES
G/
G

1

300

6,1
5

107140
16
216001
8
5

1.8
45,
00

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 2.505,00 (dois mil, quinhentos e cinco reais).
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 088 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão eletrônico”.
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 2.505,00 (dois mil, quinhentos e cinco
reais).
Carlos Barbosa, 21 de maio de 2018.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE
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 089/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
Medilar
Importação
e
Distribuição de Produtos Medico Hospitalares S/A.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto
o fornecimento dos produtos conforme preço e
item abaixo descrito:
Nº
IT
UNID
E
DESCRIÇÃ
ADE /
M REGIS
O:
FOR
(cf TRO
PRINCÍPIO
MA
e.
MS
ATIVO/
FAR
A (Treze CONCENT
MAC
ne dígitos) RAÇÃO/DO
ÊUTI
xo
SAGEM
CA
VI
I)

MO
DEL
O

MARCA

(99)
146820 CLONAZEP COM
99 038011 AM 2 MG – PRIM
7
PORTARIA IDO
344/98

CLO
NAZ
EPA
MGEN
ÉRI
CO

SUN
FARMAC
ÊUTICA
DO
BRASIL
LTDA

28 123520 (286)
CÁPS
6 191002 NORTRIPTI ULA
1
LINA 25
MG,
CLORIDRA
TO DE –
PORTARIA
344/98

CLO
RID
RAT
O
DE
NOR
TRIP
TILI
NA GEN
ÉRI

RANBAX
Y
FARMAC
ÊUTICA
LTDA

QU
VALOR
AN
EM R$
TID
U TO
AD
QU
NI TA
E
AN
TÁ L
PO
TID
RI
R
AD
O
EM
E
BA
LA
GE
M

500

30

0.0
30.0
45
00
0

1.3
50,
00

6.00 0,2
0
5

1.5
00,
00
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CO

E
M
(cf
PRINCÍPIO FOR
e.
MS
ATIVO/
MA
An (Treze CONCENT FARM
ex dígitos) RAÇÃO/DO ACÊU
o
SAGEM
TICA
VI
I)

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).
O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:

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

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/index?secao=contrato

EXTRATO DO CONTRATO Nº 091/2018

Digitando o nº 089 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão eletrônico”.
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e
cinquenta reais).

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
NDS
Distribuidora
de
Medicamentos Ltda.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto
o fornecimento dos produtos conforme preço e
item abaixo descrito:

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2018.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
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 090/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Soma/SC Produtos Hospitalares
Ltda.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento dos produtos conforme preço e item
abaixo descrito:
Nº
IT
E
DESCRIÇÃ
M REGIS
O:
(cf TRO
PRINCÍPIO
e.
MS
ATIVO/
An (Treze CONCENT
ex dígitos) RAÇÃO/DO
o
SAGEM
VI
I)
(153)
109170 ENALAPRI
15
050019 L 20 MG,
3
6
MALEATO
DE

QUA
UNID
NTI
ADE /
DAD
FOR
MO
E
MA
DEL MARCA POR
FARM
O
EMB
ACÊU
ALA
TICA
GE
M

COM
PRIM
IDO

VALOR
EM R$
QU UN
AN IT
TID ÁR
AD IO
E

MEDQU
ÍMICA
PRE
0,0
INDÚST Cx c/
30.
SSO
RIA
500
36
MED
000
FARMA
cp
6
E
CÊUTIC
A LTDA

TO
TA
L

Nº
IT
E
DESCRIÇÃ
M REGIS
O:
(cf TRO
PRINCÍPIO
e.
MS
ATIVO/
An (Treze CONCENT
ex dígitos) RAÇÃO/DO
o
SAGEM
VI
I)

SUL
FAT
O
(274)
DE
NEOMICIN
NEO
A 250
MICI
UI/G
TUBO NA +
125680 ,SULFATO + COM BAC
27
128006 BACITRAC 10
ITR
4
4
INA
GRA ACI
ZINCICA 5 MAS NA
MG/G+250
ZÍN
UI /G CIC
POMADA
AGEN
ÉRI
CO

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2018.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contratado

QU UN TO
AN IT TA
TID ÁR L
AD IO
E

Caix
PRATI
a
DONAD
0,9 760
com
UZZI E
800
200
,00
5
CIA
unida
LTDA
des

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2018.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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 092/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: WAM-MED Distribuidora de
Medicamentos Ltda.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto
o fornecimento dos produtos conforme preço e
item abaixo descrito:
Nº
IT

REGIS
TRO

DESCRIÇÃ
O:

UNID
ADE /

MO MARC
DEL
A

QUA
NTID

QU
AN

VALOR
EM R$

4.0
50,
00

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 092 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão eletrônico”.
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).
Carlos Barbosa, 21 de maio de 2018.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
Contratado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 091 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão eletrônico”.
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais).

0,4
5

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).

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 090 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão eletrônico”.
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito
reais).

VALOR
EM R$

CLO
Cx c/
RID
3
(287)
RAT
blíster
NORTRIPTI
O
RANB es com
LINA 50
DE
AXY
10
123520
CÁPS
28
MG
NOR FARM compri 9.0
191004
ULA
7
(CLORIDRA
TRIP ACÊU midos 00
8
TO DE) –
TILI TICA
–
PORTARIA
NA - LTDA total:3
344/98
GEN
0
ÉRI
compri
CO
midos

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais).

1.0
98,
00

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito reais).

QUA
UNID
NTI
ADE /
DAD
FOR
MO
E
MA
DEL MARCA POR
FARM
O
EMB
ACÊU
ALA
TICA
GE
M

O

UN TO
IT TA
ADE
ÁR L
POR TID IO
EMB AD
ALAG E
EM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 093/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: PSM – Distribuidora de Produtos
Médico Hospitalares Ltda.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto
o fornecimento dos produtos conforme preço e
item abaixo descrito:
N
º
I
T
E
M
(c
f
m
e.
A
n
e
x
o
V
II
)
1
7
8

R
E
GI
S
T
R
O
DESCRIÇÃO:
M
PRINCÍPIO ATIVO/
S CONCENTRAÇÃO/DO
(T
SAGEM
re
ze
dí
git
os
)
80
01
19
90
00
2

FITAS
(TIRAS)
P/
DETERMINAÇÃO
QUANTITATIVA
DE
GLICOSE EM SANGUE
TOTAL, C/ LEITURA
EM
EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO C/
MONITOR DE FÁCIL
CALIBRAGEM
E
FUNCIONAMENTO
POR
MÉTODO
AMPEROMÉTRICO
(BIOSSENSOR).
CAPACIDADE
DE
MEDIÇÃO
DE
GLICEMIA NA FAIXA
DE
20MG/DL
A

Q
U
UNI
A
DA NO
NT
DE / M
.
FA
FOR E
PO
BRI
MA CO
R
CA
FAR M
E
NT
MA ER
M
E
CÊU CI
B
TIC AL
AL
A
A
GE
M

FITA
S
REA
TIV
AS PAR
A
OS
USU
ÁRI
OS
INS
ULI
NO
DEP
END
ENT

VALO
R EM
R$
U
Q NI
U T
A Á
N RI
TI O
D
A
D
E

T
O
T
A
L

D
O
T
A
Ç
Ã
O

ON SO Ca 1 R$ 6. 9361/
CA CIN ixa 5. 0, 76 9311
LL TE co 0 45 2,
3
PL R
m 0 08 00 REC
US SU 50 0
URS
L fita
O 40
CO s
ME
RCI
O
INT
ER
NA
CIO
NA
L
LT
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600MG/DL E QUE
ACEITE
APENAS
MG/DL
COMO
UNIDADE
DE
MEDIDA, C/ LEITURA
EM NO MÁXIMO 15
SEGUNDOS. REAÇÃO
QUÍMICA MEDIADA
POR ENZIMA E QUE
OS
RESULTADOS
SEJAM
REFERENCIADOS AO
PLASMA.
TIRAS
REAGENTES
C/
ABSORÇÃO DA GOTA
DE SANGUE POR
CAPILARIDADE,
P/
DENTRO DE CÉLULA
REAGENTE E QUE
UTILIZE
AMOSTRA
DE NO MÁXIMO 1,0
MICROLITRO.
EMBALAGEM C/ 50
UNID.,
CONTENDO
EXTERNAMENTE
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO
E
PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE, Nº DO
LOTE E REGISTRO NO
MS.
O
PRODUTO
DEVE POSSUIR O
CERTIFICADO
DE
BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO
DA
ANVISA. A EMPRESA
VENCEDORA
DEVERÁ FORNECER
EM
FORMA
DE
COMODATO
1185
MONITORES
E
BATERIAS
COMPATÍVEIS
P/
UTILIZAÇÃO
DAS
RESPECTIVAS TIRAS,
DAR
GARANTIA
PERMANENTE
DOS
MONITORES,
SOFTWARE
P/
O
CONTROLE
DAS
TIRAS TOTALMENTE
EM PORTUGUÊS, QUE
NÃO TENHA LIMITE
P/ CADASTRAMENTO
DE USUÁRIOS, C/
ACOMPANHAMENTO
DE
CABOS
P/
EFETUAR
O
DOWNLOAD
DAS
INFORMAÇÕES,
FRASCOS
DE
SOLUÇÃOCONTROLE
P/
TESTAGEM
DOS
APARELHOS,
BATERIAS
P/
REPOSIÇÃO,
BOLSINHA
P/
ACONDICIONAMENT
O DO MONITOR E
TREINAMENTO AOS
PROFISSIONAIS
DE
SAÚDE E USUÁRIOS.
*A
LICITANTE
VENCEDORA,
JUNTAMENTE C/ A
PROPOSTA
FINANCEIRA DEVERÁ
APRESENTAR
AMOSTRA DE CADA
ITEM
OFERTADO,
QUE SERÁ AVALIADA
PELA
COMISSÃO
TÉCNICA
DESIGNADA.
A
AMOSTRA PODERÁ
SER REJEITADA SE
NÃO CUMPRIR C/ AS
ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS EXIGIDAS E
O
ITEM
DESCLASSIFICADO.
INSUMOS
P/
OS
USUÁRIOS
INSULINODEPENDEN
TES ESTABELECIDOS
NA PORTARIA Nº
2.583/GM/MS.

ES
EST
ABE
LEC
IDO
S
NA
POR
TAR
IA
Nº
2.58
3/G
M/M
S.

DA

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 6.762,00(seis mil, setecentos e sessenta e dois
reais).
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 093 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão eletrônico”.
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.

VALOR: R$ 6.762,00 (seis mil, setecentos e
sessenta e dois reais).
Carlos Barbosa, 21 de maio de 2018.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
PSM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MÉDICO HOSPITALARES 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 094/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Imply Rental Locação de
Equipamentos e Serviços Ltda.
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para prestação do seguinte serviço:
ITE
M

DESCRIÇÃO

1.a

Serviço técnico profissional de bilheteria e controle de acesso para o 29º
Festiqueijo – locação de infraestrutura de equipamentos e sistemas
(Hardware e Software), instalação e acompanhamento técnico operacional
para o controle de acessos de pessoas, fornecimento de ingressos, bem
como o fornecimento de credenciais, crachás e venda de ingressos pela
internet para o FESTIQUEIJO, que ocorrerá de 29 de junho a 29 de julho
de 2018.

1.b

Credencial excedente a quantidade de 850

1.c

Ingresso excedente a quantidade de 45.000

1.d

Crachá excedente a quantidade de 50

OBSERVAÇÕES:
1 – Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA
designará,
exclusivamente,
empregados
seus,
devidamente
registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de
acidentes e indenizações, multas, seguros,
pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde
pública, assim como o cumprimento de todas as
demais obrigações atinentes a presente licitação.
1.1 – É de inteira responsabilidade da empresa
contratada, o pagamento do repouso remunerado a
seus funcionários, conforme lei vigente.
2 – A Contratada deverá respeitar o horário de
trabalho de acordo com o limite legal previsto em
convenção coletiva de trabalho da categoria,
devendo a contratada realizar a escala de
funcionários para os dias que forem necessário
maior período.
3 – A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes adequados, completos e em ótimas
condições de apresentação, portem crachá de
identificação emitido pela CONTRATANTE.
4 – A CONTRATADA, 15 (quinze) dias antes do
início
do
evento,
deverá
fornecer
à
CONTRATANTE uma lista onde constará o nome
completo das pessoas que trabalharão no evento,
afim de que haja tempo para a confecção dos
crachás, sob pena de multa de 5% do valor do
contrato caso não atendida essa disposição;
4.1 – Em caso de substituição de empregado, por
qualquer motivo, deverá a CONTRATADA informar
imediatamente à CONTRATANTE o nome do
substituto.
5 – Serão fornecidas refeições (no refeitório), para
os integrantes da equipe que estiverem atuando

conforme especificado (item 1.a).
5.1 – Fica expressamente proibido a equipe que
estiver atuando se servir no buffet (mesas centrais) e
nos estandes das empresas expositoras.
6 – Também caberá à CONTRATADA providenciar
alojamento a sua equipe, ficando expressamente
proibido, para tanto, utilizar as dependências do local
onde será realizado o evento.
7 – Poderão ocorrer alterações de datas e horários a
critério da diretoria e Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio,
sendo que serão comunicados à Contratada com 48
horas de antecedência.
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 094 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, 23
de maio de 2018 até dia 29 de julho de 2018.
VALOR: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Carlos Barbosa, 23 de maio de 2018.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio
IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS 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 095/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Contel Segurança Eletronica 24
hs Ltda.
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa especializada para prestação dos seguintes
serviços:
OBJETO 01
01.02 – Serviço de CFTV (Circuito Fechado de TV)
com imagem digital, com locação de todo
equipamento necessário para o pleno funcionamento
do sistema, para ser utilizado no Festiqueijo 2018. A
prestação do serviço ocorrerá no período de 12 de
Junho a 03 Agosto de 2018, no Salão Paroquial da
Igreja Matriz. Instalação das câmeras em locais
definidos por representante do Município. O serviço
deverá ter as seguintes características abaixo:

30 câmeras com no mínimo resolução de
1920x1080p, de 30 fps; Distância do IR:25 m;
Permite gravar e visualizar imagens mesmo na
ausência de luz(visão noturna); Imagem Digital, com
comunicação por protocolo IP; Sistema de
alimentação PoE;

2 Câmera com no mínimo resolução de
3072x1080- SPEED DOME; Distância do IR:20 m;
Permite gravar e visualizar imagens mesmo na
ausência de luz(visão noturna); Imagem Digital, com
comunicação por protocolo IP;

1 Monitor de no mínimo 42 polegadas, para
visualização das imagens de todas as câmeras, ou por
equipamento NVR;

Equipamento NVR, com sistema de
gerenciamento das câmeras; Permitir a recuperação
das imagens a qualquer momento; Permitir a

11

gravação 24x7, pelo período da contratação; Permitir
modo de gravação, que só grave imagem quando
ocorrer algum movimento na área de visão das
câmeras, esta função poderá ser ativada ou não, para
cada câmera; Gravação de imagens na resolução
mínima de 1920x1080p; Gravação mínima de 10 fps;
Gravação local no equipamento e remota em uma
base de armazenamento;

Equipamento no-break, com autonomia
mínima de 1 hora, devendo este alimentar dodos os
componentes do sistema de CFTV;

Mesa controladora para câmeras Speed
dome;

Fornecer todos cabos, acessórios e
dispositivos de interconexão entre todos os
dispositivos necessários para o pleno funcionamento
do sistema;

Presença de um técnico no local da festa, nos
dias 29 e 30 /06, 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20 21, 22,
27, 28 e 29/07. Deverá prestar assistência ao sistema,
solucionar os problemas em no máximo 60 minutos,
substituindo equipamentos caso necessário. Esse
prazo será prorrogado excepcionalmente, não
podendo ultrapassar o período de início do próximo
dia de festa, quando haver problemas de acesso físico
devido à presença de público. Exceto nos dias acima
citados, a empresa tem no máximo 1 dia para resolver
os problemas identificados;

Necessário armazenamento das imagens em
um ponto remoto, com comunicação de
responsabilidade da contratada entre o local da festa e
sua base de armazenamento de imagens; A contrata
deverá comprovar o armazenamento remoto;

Instalação e configuração dos equipamentos
para ativação do serviço, bem como a necessidade de
alguma ferramenta, será de respondibilidade da
Contratada;

Permitir a visualização das imagens
remotamente, para a empresa de alarme monitorado e
pessoas conforme determinação da diretoria. Acesso
terá que ser por usuário e senha, no mínimo 3
usuários;

Permitir acesso remoto das imagens, para
empresa responsável pelo alarme, diretor de
segurança e presidente da festa;

O serviço não poderá apresentar imagens
distorcidas, com chuvisco ou apresentar quadros de
atraso da tela;

A contratada deverá fornecer 1 cópia das
imagens ao final da festa em Disco Rígido ou em
Blu-Ray. Caso for em Blu-Ray a mídia deve ser
acondicionada em um porta mídia que evite seu
esmagamento;

A contratada deverá treinar 2 pessoas para o
monitoramento das imagens no local da festa;

Instalar as câmeras no dia 12 de junho,
deixando-as em perfeito funcionamento em até
24horas e desinstalar as mesmas no dia 03 de agosto
de 2018;

A contratada deverá fornecer comprovantes
de que as imagens estão sendo gravadas
remotamente, com envios de imagem de alguns
minutos por e-mail durante a semana, com o dia e
hora especificado pelo gestor do contrato da
prefeitura;

Será fornecido a contratada, alimentação com
voltagem 220v, 60 Hz;
OBJETO 02
01.03 – Serviço de monitoramento 24 horas através
de alarmes, no período de 12 de junho a 10 de agosto
de 2018, no Salão Paroquial da Igreja Matriz, para o
29º Festiqueijo. O período de realização do
Festiqueijo 2018 será de 29 de junho a 29 de julho de
2018, nas sextas-feiras das 19:00 às 23:00 horas,
sábados das 10:00 às 22:00 horas e domingos das
10:00 às 17:00 horas. Ainda realização do Festiqueijo
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dos Idosos no dia 04 de julho em horário a ser
definido.
Equipamento e materiais necessários em forma de
comodato:
a) 01 sistema de alarme completo com no mínimo
15 sensores (infra) para proteger portas e janelas
interligando e monitorando 24 horas com a base de
monitoramento;
b) Manutenção técnica 24 horas;
c) Fiação e materiais necessários para instalação dos
equipamentos;
d) Instalação e desinstalação dos equipamentos;
e) A comunicação do sistema de alarme com a base
é de responsabilidade da contratada.
OBSERVAÇÕES – OBJETO 01:

Não será permitido à empresa copiar as
imagens diretamente no local do evento, devendo
fazer isso em sua base de monitoramento.

Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA
designará,
exclusivamente,
empregados
seus,
devidamente
registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de
acidentes e indenizações, multas, seguros,
pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde
pública, assim como o cumprimento de todas as
demais obrigações atinentes a presente licitação. A
Contratada deverá respeitar o horário de trabalho de
acordo com o limite legal previsto em convenção
coletiva de trabalho da categoria, devendo a
contratada realizar a escala de funcionários para os
dias que forem necessário maior período.

A CONTRATADA se obriga a exigir que
seus empregados, durante o período que
permanecerem
nas
dependências
da
CONTRATANTE, trajem uniformes adequados,
completos e em ótimas condições de apresentação,
portem crachá de identificação emitido pela
CONTRATANTE.

A CONTRATADA, 10 (dez) dias antes do
início
do
evento,
deverá
fornecer
à
CONTRATANTE uma lista onde constará o nome
completo das pessoas que trabalharão no evento,
afim de que haja tempo para a confecção dos
crachás.

Em caso de substituição de empregado, por
qualquer motivo, deverá a CONTRATADA informar
imediatamente à CONTRATANTE o nome do
substituto.

Fica expressamente proibido a equipe que
estiver atuando se servir no buffet (mesas centrais) e
nos estandes das empresas expositoras.

Também
caberá
à
CONTRATADA
providenciar alojamento a sua equipe, ficando
expressamente proibido para tanto utilizar as
dependências do local onde será realizado o evento.

Ao serem solicitadas as imagens das
câmeras, a empresa deverá fazer a gravação ou
captura em sua base, sendo vedada a mesma no
local de realização do evento, devendo entregar em
até 120 minutos após solicitado.
A instalação e o serviço da internet para o
funcionamento das atividades do objeto é por conta
da contratada.
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 095 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 10 de
agosto de 2018.
VALOR: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Carlos Barbosa, 23 de maio de 2018.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio
CONTEL SEGURANÇA ELETRONICA 24 HS
LTDA
Contratado
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 050/2013
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Caixa Econômica Federal.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 90 (noventa)
dias, ou seja, a partir de 20 de maio de 2018 até 17 de
agosto de 2018, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. As
demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 06
Carlos Barbosa, 18 de maio de 2018.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
IVAN CARISSIMI
Gerente-Geral – Agência Carlos Barbosa
RODRIGO CANANI MEDEIROS
Superintendente Regional da Serra Gaúcha
Credenciada
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 100/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Laboratório de Análises Clínicas
Regis A. M. Noal Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 02 de junho de 2018 até 01
de junho 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. As partes renunciam de
todo e qualquer direito de pleitear a qualquer tempo
da contratação reposição dos valores ora negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para
os futuros reajustamentos e eventuais reequilíbrios de
fatos que vierem a surgir a partir da presente data. As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05
Carlos Barbosa, 21 de maio de 2018.
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LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CASAGRANDE LTDA
Contratada

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS REGIS
A. M. NOAL LTDA
Contratada

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Banco Do Brasil S/A.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 24 de maio de 2018 até
23 de maio de 2019, na forma da justificativa anexa,
que faz parte integrante do presente instrumento.
Fica acordada a negociação entre as partes a
manutenção do valor pago para cada serviço:

2

R$ 4,66

LT

R$ 3,73

LT

R$ 3,85

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARLOS
BARBOSA – EPP
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Auto Posto São Sebastião Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, considerando a
política de reajustes de preços praticados pela
Petrobrás, e a manutenção dos preços de aquisição
de combustíveis, visto que há oferta de valores no
mercado local, conforme registro fotográfico, assim
consolidando os valores:

1

LT

Carlos Barbosa, 23 de maio de 2018.

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 201/2014

ITE
M

VALOR UNIT.

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

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

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

GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO
OLEO DIESEL P/CAMINHOES E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA
SEDE DO MUNICÍPIO
OLEO DIESEL P/CAMINHOES E
MAQUINAS OPERATRIZES E
AMBULANCIA, COMBUSTIVEL
DO TIPO S10, PARA A SEDE DO
MUNICÍPIO

UN
D

Carlos Barbosa, 18 de maio de 2018.

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 15

GILSE ANDRÉIA LOPES
BANCO DO BRASIL S/A
Credenciado

LABORATÓRIO SANTA CECÍLIA LTDA EPP
Contratada

ITE
M

2

As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Comércio de Combustíveis Carlos
Barbosa – Epp.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes de preços praticados pela Petrobrás, e a
manutenção dos preços de aquisição de combustíveis,
visto que há oferta de valores no mercado local,
conforme registro fotográfico, assim consolidando os
valores:

1

Terminais de Autoatendimento R$ 1,52;
Internet R$ 1,52;
Gerenciador Financeiro R$ 1,52.

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2018.

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2018.

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 204/2014

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 103/2014

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 101/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Laboratório de Análises Clínicas
Casagrande Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 02 de junho de 2018 até 01
de junho 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. As partes renunciam de
todo e qualquer direito de pleitear a qualquer tempo
da contratação reposição dos valores ora negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para
os futuros reajustamentos e eventuais reequilíbrios de
fatos que vierem a surgir a partir da presente data. As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05

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

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

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

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 102/2014

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Laboratório Santa Cecília Ltda.
Epp.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 02 de junho de 2018 até 01
de junho 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. As partes renunciam de
todo e qualquer direito de pleitear a qualquer tempo
da contratação reposição dos valores ora negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para
os futuros reajustamentos e eventuais reequilíbrios de
fatos que vierem a surgir a partir da presente data. As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 06

AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
Contratada

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO
OLEO DIESEL P/CAMINHOES E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA
SEDE DO MUNICÍPIO

UN
D

VALOR UNIT.

LT

R$ 4,66

LT

R$ 3,73

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 045/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Academia Baccon & Abreu Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – DO
OBJETO, incluindo os serviços na Comunidade de
São Luiz, sem a adição de horas, e sem alteração do
valor do contrato, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 06
Carlos Barbosa, 18 de maio de 2018.

As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 17

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação

Carlos Barbosa, 23 de maio de 2018.

ACADEMIA BACCON & ABREU LTDA
Contratada

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

SANDRA COHSUL
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Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

cláusulas e condições
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

do

contrato

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2018.

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 077/2015

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por mais 120
(cento e vinte) dias, ou seja, a partir de 26 de maio de
2018 até 22 de setembro de 2018, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 15

LOVERA CONSTRUÇÕES LTDA
Contratado

Carlos Barbosa, 18 de maio de 2018.
RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
SIMONAGGIO & CIA 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 ADITAMENTO
CONTRATO Nº 084/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Marcos Andre Reichert e Cia Ltda
– Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, a partir de 22 de maio de 2018 até 21 de maio
de 2019, conforme 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, 21 de maio de 2018.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA – ME
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 014/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Lovera Construções Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado por 90 (noventa) dias, ou seja de
22 de maio de 2018 até 19 de agosto de 2018, na
forma da justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento. As demais

original

2018, à servidora NILCE DALMAS BRANCHI,
matrícula nº 148, agente administrativo, licença por
motivo de falecimento de seu sogro, conforme artigo
111, inciso I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 682, de
1990.
Carlos Barbosa, 14 de maio de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 304/2018

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: 2015/2015
Placa: QHH8896
Chassi: 93W245H3RF2151109

RETIFICA a Portaria nº 111/2018, de 15 de fevereiro
de 2018, com efeito retroativo a 14 de fevereiro de
2018, que remaneja professores, alterando a carga
horária informada e cumprida em escolas municipais
pela servidora CARLA PUREZA DE SOUZA,
matrícula nº 1.900, Professor – Geografia, conforme
tabela que segue e não como informado:
Nome

*M
at.

Carla Pureza de
Souza

1.9
00

Da

Para

EMEF Prefeito José
Chies (20h)

EMEF Prefeito José Chies
(10h)
EMEF Nossa Sra.
Aparecida (10h)

*Mat. - matrícula

Carlos Barbosa, 14 de maio de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 305/2018

PORTARIAS

CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Ensino
Fundamental - Séries Iniciais do Concurso Público e
Processo Seletivo Público 2015 (Edital de
Homologação nº 049/2015), 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, 15
e 16 de maio 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 PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS, 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.

PORTARIA Nº 302/2018

Carlos Barbosa, 14 de maio de 2018.

CONCEDE, com efeito retroativo a 11 de maio de
2018, por 180 dias consecutivos, licença
maternidade à servidora MARCIELE HOCH,
matrícula n.º 1.014, Psicóloga, nos termos do art.
208, da Lei Municipal nº 682, de 1990. Período da
licença maternidade: de 11 de maio de 2018 a 06 de
novembro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 23 de maio 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

Carlos Barbosa, 14 de maio de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 303/2018
CONCEDE, com efeito retroativo a 11 de maio de

PORTARIA Nº 306/2018
DESIGNA OS servidores abaixo relacionados para
compor a COMISSÃO para realização de Processo
Seletivo Simplificado II/2018, Edital nº 024, de 09 de
maio de 2018, com as atribuições de coordenar,
controlar e orientar todas as tarefas e decisões
relativas ao certame.
Servidor

Mat.

Cargo/Função

Sec.
Municipal

Debora Corbellini

1.619

Agente Administrativo

Administra
ção
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Maribel Bortolotto

1.020

Agente Administrativo

Educação

Rocheli Morellato
Rizzardo

196

Supervisor Geral de
Atendimento Especializado

Saúde

Carlos Barbosa, 14 de maio de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 307/2018
NOMEIA, como membros para comporem o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMDICA, as pessoas abaixo
relacionadas:
Representantes da Secretaria Municipal de
AssistênciaSocial e Habitação
Titular: Mirian Cini de Campos, em substituição a
Arieli Cristiana Paiz.
Suplente: Janaina Bueno dos Santos, em substituição
a Mirian Cini de Campos.
Representantes de outras esferas de governo – Polícia
Civil / Brigada Militar
Titular: Regiane Cavalli Csagrande, em substituição a
João Carlos da Silva dos Santos.
Suplente: Enio Francisco Vignatti, em substituição a
Samuel Elias Romero Vaz.
Carlos Barbosa, 15 de maio de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 308/2018
NOMEIA, a partir desta data, PAOLA GROFF,
matrícula nº 1.981, para exercer as atribuições do
cargo em comissão de ASSESSOR DE EVENTOS,
lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio, com remuneração
correspondente ao cargo em comissão CC03, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 17 de maio de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

CONSELHOS MUNICIPAIS
ATA Nº 02/2018 – CMAE
Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezoito às oito horas na sala do Plenarinho,
localizada na Câmara de Vereadores, reuniram-se os
membros do Conselho Municipal da Alimentação
Escolar – CMAE, para deliberar sobre: 1. Análise das
vistorias das escolas; 2. Ofício para o Secretário de
Educação; 3. Assuntos gerais. Dando início a reunião
o presidente Clóvis Demarchi, deu as boas-vindas aos
presentes, agradeceu a presença da nutricionista Ana
Paula e passou a palavra para a conselheira Daniela,
para fazer a leitura aos presentes dos relatórios de
visitas referente as escolas municipais que visitaram,
nos dias 07 e 08 de maio. No dia 07, no turno da
manhã foram visitadas as escolas que tiveram os
seguintes apontamentos: Carinha de Anjo, * falta de
telas nas janelas e na porta da cozinha; Gotinhas de
Amor, * merendeira sozinha, para fazer as refeições
e a limpeza, está com dificuldades, pois tem que
priorizar a merenda e deixar a limpeza em segundo
plano. Foi solicitado mais uma pessoa para ajudar e
estão dependendo do aditivo do contrato. As
merendeiras solicitaram uma participação maior da

nutricionista, não somente por telefone. Salvador
Bordini, * ainda usam canecas plásticas, mas o
diretor comentou que já estão trocando. Em relação
ao cardápio, rever o mesmo, os alunos gostam de
comidas de panela e sentem falta disso, também
pediram mais visitas da nutricionista. São
Sebastião, *espaço físico da cozinha é muito
pequeno. Durante as explanações a nutricionista
Ana Paula, foi sanando alguns questionamentos e
apontamentos por parte dos conselheiros,
principalmente no que se refere as visitas nas
escolas, pois a secretaria estava sem motorista e ela
em suas atribuições, não tem autorização para
dirigir um carro da prefeitura. Na sequência a
conselheira Cíntia, fez a leitura das escolas que
foram visitadas na parte da tarde do dia 07, que
tiveram os seguintes apontamentos: Prefeito José
Chies, * falta de telas nas janelas; Criança Feliz e
Santa Luzia, * sem apontamentos. Os conselheiros
sugeriram colocar no ofício para o secretário, todas
as informações das escolas, inclusive citando que as
escolas que não tiveram apontamentos, estão sempre
melhorando os cuidados. Após a conselheira
Daniela, fez a leitura das visitas do dia 08, no turno
da manhã, que geraram os seguintes apontamentos:
Nossa Senhora Aparecida, * visitas mais frequentes
da nutricionista e mais variedades de frutas; Arco
Íris, * a merendeira sozinha, não consegue dar
conta da limpeza, pois aumentou o número de
crianças. Aurora, * caixas de leite acondicionadas
no chão, a diretora comentou que já providenciaria
o espaço. Pe. Pedro Piccoli, * canecas de acrílico,
mais variedade de frutas; concerto nas telinhas da
janela; mais visitas da nutricionista; falta de
biscoitos e demora na entrega; o cardápio é o
mesmo a tempos, sugerir a troca do mesmo. A
nutricionista, explicou que para a escola Arco Íris,
também já está sendo providenciada a contratação
de mais uma pessoa para auxiliar. E referente ao
cardápio, ela está buscando fazer a reorganização do
mesmo, buscando diversificar a merenda. A mesma
também falou que agora, que está retornando as
visitas, o que ficará mais fácil para organizar novas
alternativas. Na sequência, a conselheira Rosa fez a
leitura das últimas escolas visitadas no dia 08 na
parte da tarde, as quais tiveram os seguintes
apontamentos: Aquarela, * a funcionária não dá
conta da alimentação e necessita de alguém para
ajudar, pois aumentou o número de crianças, e
havia funcionárias com os calçados abertos;
Toquinho de Gente, * falta de telas nas janelas da
cozinha e refeitório, porém o orçamento já foi
solicitado pela direção; aumentar o cardápio e a
quantidade, devido o aumento no número de
crianças; o refeitório também ficou pequeno; a
merendeira comentou que até agora a nutricionista
ainda não havia passado na escola. Vitória, * não
possuí tela na cozinha; a refeição é servida direto
nas salas, pois as crianças são muito pequenas
para utilizar o refeitório. Aqui a nutricionista,
também reforçou que na escola onde está faltando
uma pessoa, está sendo feita a contratação. Ainda
sobre as visitas, os conselheiros frisaram sobre as
escolas que estão com poucas pessoas auxiliando,
seja no preparo da alimentação ou na limpeza do
local, deixando a desejar principalmente no último
item. Ana Paula, também frisou que até então, um
dos motivos pela falta de visitas, era que a secretaria
estava sem motorista no início do ano, e com isso
não tinha como ir até as escolas, uma sugestão
levantada por ela e pelos conselheiros seria para que
a nutricionista pudesse ter em suas atribuições a
possibilidade de dirigir, para se deslocar até as
escolas do município, pois assim facilitaria muito
para que ele realizasse as visitas, se ter que esperar
sempre por um motorista disponível. Os
conselheiros sugeriram colocar esta observação do
veículo como sugestão no ofício, para o secretário.

O conselheiro Clóvis, falou que nesta primeira
vistoria, foram poucos os apontamentos e que
tiveram muitos pontos positivos, e que é necessário
observar a escola de São Sebastião, que na visão
deles ela já está pequena para atender aos alunos. Na
sequência o presidente pediu para os conselheiros,
escolherem em qual período eles gostariam de fazer
as próximas vistorias entre outubro ou novembro, os
conselheiros preferiram fazer em outubro, nos dias 24
e 25. Com o seguinte calendário:
Dia e Escola

Horário

Responsáveis

Dia 24 de outubro 2018
* Gotinhas de Amor
* Carinha de Anjo
* Salvador Bordini
*São Sebastião

Manhã
Saída às 08:30

Tatiane Borges
Clóvis Demarchi
Neiva Thums

Dia 24 de outubro 2018
* Prefeito José Chies
* Criança Feliz
* Santa Luzia

Tarde
Saída às 13:30

Letícia L. Almeida
Lúcia Dupont
Daniela Strossi

Dia 25 de outubro 2018
* Nossa Sra. Aparecida
* Arco Íris
* Aurora
* Pe. Pedro Piccoli

Manhã
Saída às 08:30

Neiva Thums
Daniel Strossi
Damires Scotta

Dia 25 de outubro 2018
* Vitória
* Aquarela
* Toquinho de Gente

Tarde
Saída às 13:30

Cíntia Chesini
Rosa Bellaver
Clóvis Demarchi

Disponibilizaremos o calendário para todos os
conselheiros, através do whatsapp e e-mail. A data da
reunião para análise das últimas vistorias do ano, será
definida para a primeira semana de novembro, no dia
05, às 13h30min. Nada mais havendo a constar
encerro a presente ata que será assinada por todos os
presentes.
T – Vilson Cichelero | S – Neiva M. Thums Zimmer
Representantes do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais
T – Cintia Chesini | S – Maria L. P. Dupont
Representantes da APAE
T – Tatiane Borges | S – Eliane Volpatto
Representantes do CEC
T – Rosa M. Bellaver | S – Fabiana Guerra Reis
Representantes de Pais e Alunos
T – Clóvis Demarchi | S – Daniela P. Strossi
Representantes de Pais e Alunos
T – Francinara D. Pozza | S – Andréia M. Dotta
AUSENTE
Representantes de Professores e Trabalhadores
Educação
T – Nelci M. R. de Freitas | S – Maria E. Baldasso
AUSENTE
Representantes de Professores e Trabalhadores
Educação
T – Leticia L. Almeida | S – Damires Scottá
Representantes do Poder Executivo Municipal
ATA Nº 03/2018 – CME
Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito,
às treze horas e trinta minutos, tendo como local a
secretaria de Educação, reuniram-se os membros do
Conselho Municipal da Educação e Fórum Municipal
da Educação, acompanhados do Sr. Dr. Paulo Adair
Manjabosco, Promotor de Justiça, para deliberarem
sobre a seguinte pauta: 1. FICAIS; 2. Assuntos gerais.
Dando início a reunião a presidente do CME e
coordenadora do Fórum Municipal de Educação Ana
Carolina, deu as boas vindas aos presentes e passou a
palavra para o Promotor de Justiça, Sr. Paulo Adair
Manjabosco, que a agradeceu a presença de todos e
ressaltou a importância do trabalho desenvolvido em
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rede, a fim de sempre manter as informações
atualizadas e disponíveis para consultas. O Promotor,
passou então, a palavra para os membros do Conselho
Tutelar, para que fosse apresentado aos presentes os
números de FICAIS relativos ao período. O
conselheiro tutelar Edivan Carniel, fez uma
apresentação dos números levantados pelo C.T., em
parceria com as escolas do município e mostrou os
possíveis apontamentos dos números mais elevados,
levando em consideração o nível da escolaridade de
cada aluno. O conselheiro, também repassou aos
presentes sobre como são feitas as avaliações e quais
os critérios analisados, visto que algumas vezes, os
jovens já vem de famílias que tem algum tipo de
atendimento por parte do CREAS, CRAS ou
SMASH. Edivan, também fez o respaldo sobre as
informações pertinentes, ao cadastro dos jovens, que
os cadastros algumas vezes se encontram
desatualizado, e assim, acaba dificultando o trabalho
do C.T., no momento de fazer uma vistoria ou mesmo
uma visita. Na sequência o promotor falou sobre
como estão os dados, vendo que alguns números são
bem significativos. Os conselheiros presentes, então,
relataram algumas situações, que ocorrem nas escolas
e que necessitam de alguma orientação para saber
como proceder. O promotor falou sobre as FICAIS
que estão no MP, que são apenas 3 (três), e sempre
que houver situações onde já foram abertas as
FICAIS, porém, o aluno já retornou para os estudos,
procurar comunicar este fato aos responsáveis, para
dar os devidos trâmites aos procedimentos para a
conclusão da FICAI. Os conselheiros, também
citaram outras situações que ocorreram nas escolas.
Foi ressaltado que o preenchimento correto da FICAI
é muito importante, para que se possa avançar com as
ideias, e fazer o trabalho fluir de boa forma. Passaram
a palavra as representantes da 16ª Coordenadoria de
Bento Gonçalves, que falaram aos conselheiros sobre
as FICAIS e frisaram que o nosso município está
bem, com os números apresentados. E explicaram
como as cidades de outras regiões também trabalham.
O promotor falou que precisamos, realmente manter o
trabalho de qualidade e sempre que surgir dúvidas,
podemos nos reunir para saná-las. O promotor e os
conselheiros concordaram que quanto mais ações
tivermos, melhor. Foi sugerido trabalhar ideias para
profissionalizar os jovens, bem como os profissionais
que estão ligados diretamente com a área. O
secretário de Educação Fabiano Taufer, disse que por
parte da educação eles estão abertos, para sempre
receber a todos, para melhorar cada vez mais estes
índices. Nada mais havendo a constar encerro a
presente ata que será assinada por todos os presentes.
T – Ana C. S. Loss | S – Marciana L. Volpatto
Rep. da secretaria Municipal de Educação
T – Liliane C. de Boaventura | S – Luciane F.
Scuttá
Rep. das Escoas Municipais de Educação Infantil
T – Alexandre Ducatti | S – Rutinéia B. Salini
Rep. das Escolas Municipais de Ensino Fundamental
T – Jaqueline Borsoi Werner
Rep. das Escolas Estaduais de Ensino Médio
T – Janete Faraco / S – Helena S. Guerra
Rep. das Escolas de Ensino Especial
T – João C. Cisco / S – Nelci Milani R. de Freitas
Rep. dos Servidores das Escolas Municipais
T – Micheli M. A. Debiasi / S – Rosane B. Barth
Rep. dos Servidores das Escolas Estaduais
T – Denise Postingher / S – Noemi Vrieling
Rep. das Escolas Particulares
T – Carlos Sandrin / S – Vanessa Martins Flaiban

Rep. da Classe Empresarial
AUSENTES
T – Rosilda C. Facchini / S – Rafael Pedroni
Rep. das Associações dos Estudantes Universitários
AUSENTES
ATA Nº 01/2018 – CMSP
Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e
dezoito, às dez horas e quinze minutos, reuniu-se,
em reunião ordinária, o Conselho Municipal de
Segurança Pública – CMSP, na sala de reuniões
junto à Câmara de Vereadores, para deliberar sobre
a seguinte pauta: 1. Golpe do Bilhete; 2. Reunião do
dia 18 sobre Execução Penal. Dando início a
reunião o presidente Roberto A. Ruver agradeceu a
presença de todos passando a palavra para o
secretário Grandemelo, para explanar sobre o
primeiro item da pauta: o golpe do bilhete.
Grandemelo, falou sobre o trabalho que já está
sendo desenvolvido pelas entidades parceiras, para
abordar o tema e levar até as pessoas que são hoje
as mais atingidas, bem como, a busca por criar um
banco de dados. Uma das informações que chama a
atenção é que, os idosos hoje que já foram lesados,
não fazem parte do grupo dos idosos atendidos pelo
município, ou seja, realmente não conhecem a
realidade deste tipo de golpe. Os conselheiros
falaram também de outras situações que ocorrem no
dia a dia, em relação ao golpe e de como algumas
agências bancárias, lidam com este tipo de
problema. Onde a maioria das vezes é necessário ter
cautela de como repassar as informações, pois as
pessoas casualmente não entendem, os conselheiros
inclusive citaram um momento onde um banco
comunicou os familiares sobre a retirada de valores,
o que gerou desconforto na família, pois o dinheiro
na ocasião seria emprestado a um familiar, porém a
pessoa não queria que outros soubessem. Os
conselheiros falaram em aproveitar mais as
atividades da prefeitura, para poder assim fazer
palestras com os grupos e abordar de forma eficaz o
tema. O conselheiro Ari Heck, explanou aos
presentes, outra situação que também está ficando
preocupante e que ocorrem geralmente nos postos
de atendimento do INSS e que envolvem os
empréstimos consignados. Na sequência, o
presidente Ruver passou para o item 2 da pauta,
novamente passando a palavra para o secretário
Grandemelo, que falou sobre a reunião que ocorrerá
no dia 18, às 14hs e abordará o tema sobre o
conselho de Execução Penal, que são os
responsáveis em atuar no presídio de Bento
Gonçalves, que é o que nos atende. O grupo vem
para mostrar o trabalho que é feito para a
manutenção do presídio, pois, se ficássemos
aguardando apenas por recursos do estado, o
presídio já teria entrado em colapso, de acordo com
o secretário, que já acompanha o trabalho. Na
oportunidade o secretário disse que hoje da cidade,
seriam entorno de 30 (trinta), detentos, sendo que,
nem todos são nascidos aqui, porém tiveram suas
prisões decretadas através da polícia do município.
A ideia é sensibilizar os outros municípios, que
acabam utilizando o serviço da entidade a fim de
buscar novos parceiros e dar condições e suporte
aos mesmos. Alguns conselheiros questionaram
sobre, como se aplica a saída de detentos para a
prestação de serviços à comunidade. Porque na
opinião deles, a comunidade precisa também mudar
os seus conceitos sobre os detentos, voltarem para a
sociedade, pois se queremos tanto que eles voltem
para a sociedade como pessoas de bem, essa atitude
deve iniciar por nós cidadãos. Os mesmos também
falaram sobre o que poderia ser feito e como o
Estado deveria ajudar com essa prerrogativa, porém
não o faz. Os conselheiros também falaram, sobre

algumas situações que ocorrem dentro dos presídios.
Nos assuntos gerais, o secretário Grandemelo
apresentou aos presentes alguns dados sobre a Copa
Libertadores de Futsal, como despesas em segurança,
número de pessoas que auxiliaram na organização
externa do evento, visitantes e parceiros que
contribuíram para a realização do mesmo. Onde foi
externado aos presentes que não houve ocorrências
durante o período, devido à segurança estar
reforçada. O conselheiros Ari, parabenizou a todos os
envolvidos pelo belíssimo evento. Foi falado sobre os
vendedores ambulantes, da fiscalização que está
sendo feita na cidade e que cada vez ficará mais
rígida, pois a ideia da SMST, é continuar a
fiscalização na cidade a fim de coibir, a venda dos
produtos, sendo que, vale ressaltar que cada
município tem a sua legislação sobre a fiscalização e
se os mesmos não fiscalizam, é problema deles,
Carlos Barbosa fiscalizará e tomará as providências
necessárias. O conselheiro Ari Heck, falou sobre uma
situação que ocorreu com ele, nas tendas que vendem
produtos ao longo da rodovia RS-446, e o mesmo
pediu que se possível fosse fiscalizado. Ainda nos
assuntos gerais, os conselheiros falaram sobre os
problemas na rua Coberta, como as badernas, uso de
drogas e afins. Grandemelo falou sobre o que está
sendo feito a respeito, onde teremos 3 (três) câmeras
na rua Coberta, a iluminação pública será alterada,
com o intuito de começar a intimidar estes cidadãos,
para que possamos aproximar as pessoas de bem
nestes locais. Para o secretário, precisamos focar nas
ações, ter mais eventos fora, para que se tenha
pessoas interessadas em trabalhar e assim evitar esses
contratempos, pois trabalhando com os esportes e
eventos, conseguimos minimizar essas ocorrências.
Os conselheiros inclusive frisaram, que muitas
pessoas estão vindo de fora para morar em Carlos
Barbosa e que não se adaptam a nossa realidade. E os
presentes frisaram que as famílias hoje já não vão
mais para o centro, tomar um chimarrão, passear com
a família e é isso que queremos que volta a acontecer.
O conselheiro Renato, falou sobre uma proposta já
feita pelos bombeiros, sobre as atividades que
poderiam ser feitas para envolver a comunidade.
Sugeriram também, falar com outras entidades para
que participem com eventos e atividades. Nada mais
havendo a constar encerro a presente ata, que será
assinada pelos presentes.
T: Aldo Parolin | S: Vera R. Prestes dos S. Martins
Rep. do Gabinete do Prefeito
T: Grandemelo R. dos Santos | S: Adriane M.
Pagliarini
Rep. da Sec. Municipal de Segurança e Trânsito
T: Registela Bassotto | S: Karen B. M. Mocellin
Rep. da Sec. Municipal de Indústria, Comércio e
Turismo
AUSENTE
T: Ari Heck | S: Jairton Corezola
Rep. de cada Ass. de Moradores Legalmente
Constituída
T: Émerson Guimarães | S: Saulo Baú
Rep. da Ass. do Comércio, Indústria e Serviços de
CB – ACI
T: Carla Franciele Garcia | S: Renato Cislaghi
Rep. do Conselho Tutelar
T: João C. da S. dos Santos | S: Samuel E. R. Vaz
Rep. da Brigada Militar
AUSENTE
T: Regiane C. Casagrande | S: Enio F. Vignatti
Rep. da Delegacia de Polícia Civil

16

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

T: Eduardo Carniel | S: Jones André Schacker
Rep. do Corpo de Bombeiros de Carlos Barbosa
AUSENTE
T: Joseane Longo | S: Wiliam Irani Giacomelli
Rep. da Câmara de Vereadores
AUSENTE
T: André Roberto Ruver | S: Dirceu Moschetta
Rep. do Cons. Com. Pró-Segurança Pública –
CONSEPRO
ATA Nº 03/2018 – CMTT
Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e
dezoito, às oito horas e trinta minutos, junto à Sala de
Reuniões, localizada na Câmara de Vereadores,
reuniram-se os seguintes membros do Conselho
Municipal de Trânsito e Transportes – Sinara Kirch,
Grandemelo Rodrigues dos Santos, Eduardo
Carniel, Andressa F. Perera, Jusinei Foppa e
William F. Pilatti, Alef Assolini, para deliberar a
seguinte pauta: 1. Maio Amarelo; 2. Assuntos gerais.
Dando início a reunião o presidente Eduardo Carniel
deu as boas vindas aos presentes, agradeceu a
presença de todos e passou para o primeiro item da
pauta, Maio Amarelo passando a palavra para o
secretário Grandemelo, que falou sobre as ações
educativas que a secretaria promoverá para divulgar o
Maio Amarelo, dentre os temas estão: *embarque|
desembarque de estudantes, *estacionamento dos
pais; *fotos e recortes para trabalhar com os alunos
(desenhos); o cronograma se inicia no dia 16/05 – E.
Prefeito J. Chies e 17/05 – E. N. Senhora Aparecida,
no turno diurno, para as turmas de 4º ao 6º anos. E
nas escolas com turmas no noturno teremos: *vídeos
sobre acidentes e posterior mesa redonda para
perguntas, provocando assim o debate do assunto; o
cronograma se inicia no dia 22/05 – E. São Roque,
dia 25/05 – E. Carlos Barbosa e dia 28/05 – E. Elisa
Tramontina, abrangendo as turmas do 1º ao 3º ano do
Ensino Médio. As ações contarão com a participação
da Brigada Militar, Bombeiros, CFC, Polícia
Rodoviária Federal, SMST e Samu. E o secretário
aproveitou para ressaltar a importância do CMTT, na
comunidade. As responsabilidades estão sendo
direcionadas às escolas, aos professores, etc., e não
mais aos pais. Na sequência os conselheiros falaram
sobre a Zona Azul, perguntando sobre as adequações
do sistema, elogiando também o aplicativo. O
secretário informou que o software ainda está
precisando de ajustes. E que o gerenciamento, do
sistema, pode ser controlado através da secretaria.
Grandemelo, também informou sobre as “entradas de
garagem” - lei não permite a utilização do
estacionamento pelo proprietário da garagem. O
presidente Eduardo, trouxe aos conselheiros
presentes que existem lugares com locação de espaço
para estacionamento, e questionou se podemos
verificar a legalidade dos atos desta pessoa e ou
estabelecimento. Sugeriram um estudo da área
abrangida com a leitura das necessidades, para
alterações e ajustes; e o prazo de experiência, pode
ser alterado neste período (3 meses), Os conselheiros
são contra de reduzir ou retirar locais, já implantados,
pois pode dar “barulho” agora, mas com o passar do
tempo o povo acostuma e deixa de criar “barulhos”
futuros. Foi perguntado sobre o trabalho do
engenheiro de tráfego, foi informado que o mesmo
está realizando os estudos de sinalização em frente às
escolas, principalmente na frente da escola São
Roque e Elisa Tramontina; o mesmo também está
fazendo os estudos das vias centrais, com a proposta
do sistema binário no centro; foi perguntado sobre
sinalização e a redução de velocidade na Buarque de
Macedo, estrada velha à Garibaldi. Foi questionado
ao DNIT orientações para o refúgio ou acesso no

Nono Otávio. O engenheiro de tráfego, também está
verificando as correções das faixas de pedestres,
distanciando as mesmas das esquinas. O conselheiro
Vanderlei solicitou atenção no trevo Tancredo
Neves, principalmente no trânsito de muitos. E a
saída do estacionamento do Posto de Saúde, que é
necessário acessar a via diretamente, obrigá-los a
sair pelo trevo. Os conselheiros sugeriram perguntar
ao Meio Ambiente, se é possível realizar a coleta
seletiva fora do horário de pico. Nada mais havendo
a constar, encerro a presente ata que será assinada
por todos os presentes.
T: Grandemelo R. dos Santos | S: Sinara Kirch
Rep. da Sec. de Segurança e Trânsito
T: Anna Letícia Giacomelli | S: Viviane Neis
Rep. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
AUSENTE
T: Giovani Da Rolt | S: Antônio Gelmini
Rep. da Sec. de Planejamento, Serviços e Vias
Urbanas
T: Jusinei Foppa | S: Elda Bruttomesso
Rep. da Diretoria Jurídica
T: Andressa F. Perera | S: Ana Carolina S. Loss
Rep. da Sec. da Educação
T: William F. Pilatti | S: Vanderlei Possamai
Rep. da Ass. do Comércio, Indústria e Serviços –
ACI
T: Alef Assolini | S: Denir Gedoz
Rep. da Câmara de Vereadores
T: Karin Docena | S: Aline F. A. Cousseau
Rep. do Dep. Estadual de Trânsito – Detran
T: Eduardo Carniel | S: André Weber
Rep. do Corpo de Bombeiros Voluntários
T: Fabiano José Taufer | S: Rafael Pedroni
Rep. do Conselho M. de Desenvolvimento –
COMUDE
AUSENTE
ATA Nº 04/2018 – CMS
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e
dezoito, às 18 horas na Sala de reuniões da Câmara
de Vereadores, reuniram-se os membros do
Conselho Municipal da Saúde – CMS, para
deliberar
sobre
a
respectiva
pauta:
1.
Correspondência Recebida; 2. Dívida do Estado de
2015, FUNAFIR e prestação de contas; 3. Eleição
da SETEC; 4. Apresentação do Relatório
Quadrimestral de Gestão da SMS; 5. Assuntos
Gerais. Dando início a reunião a coordenadora
Elenice deu as boas-vindas aos presentes e
agradeceu a presença de todos e passou para o item
2, da pauta a pedido da representante do HBSR
Cátia Argenta. Com a presença de Marcos
Larroyd, Gerente Administrativo e Financeiro do
Hospital Tacchini, que fez a apresentação do
Saneamento Financeiro com os recursos oriundos
da FUNAFIR (Fundo de Apoio Financeiro e de
Recuperação dos Hospitais Privados, Sem Fins
Lucrativos e Públicos) e a Prestação de contas no
qual o Governo Estadual devia ao Hospital São
Roque a quantia de R$ 410.479,42 referente a
Incentivos Estaduais do SAMU no período de Out
e Nov/2014, Mai, Julho, Agosto e Setembro/2015.
Posterior a apresentação da planilha das dívidas, o
Sr. Marcos apresentou o contrato Firmado com o
Banrisul, no qual está a linha de crédito
FUNAFIR, sendo que o Governo paga as

prestações diretamente ao Banrisul. Sem mais, foi
aberto para esclarecimentos e dada por encerrada a
apresentação. Na sequência a coordenadora Elenice,
falou sobre a reforma do Centro Obstétrico do
Hospital, onde o projeto foi aprovado, e ao mesmo
tempo o HBSR já teve o respaldo da vigilância
também com a aprovação do mesmo, para que fique
pronto o quanto antes. A gerência do hospital, está
buscando orçamentos com empresas de Carlos
Barbosa, para a realização das obras no local,
buscando assim que a mesma fique pronta no menor
tempo possível, para retornar com as atividades. O
padrão de reforma seguirá todas as normas e
especificações da mesma forma que foi feito com o
Hospital Tacchini em Bento Gonçalves. Os
conselheiros, questionaram referente ao retorno dos
partos SUS aqui no município, onde a conselheira
Cátia e a secretária Letícia explanaram a respeito
desta questão, abrangendo informações referentes a
custos para ambos os hospitais e de qual é o cenário
que temos atualmente, em todos os sentidos. O
conselheiro Ribeiro, realizou algumas explanações, a
respeito e fez uma breve releitura de como estava o
cenário há uns 10 anos, para que se tivesse o cenário
de hoje. A secretária Letícia, também fez algumas
colocações a respeito do assunto, em relação a
informações advindas da Administração Municipal. A
conselheira Cátia, também fez as colocações a
respeito de como estão os hospitais da região em
relação ao Tacchini e HBSR. O conselheiro Ribeiro,
pediu para que a SMS, o conselho e o hospital
mantenham sempre a transparência com a
comunidade barbosense em relação aos partos SUS,
pois as informações ainda estão confusas. Os
conselheiros, explanaram sobre a questão e de como
poderiam ser tratados os assuntos. Após passando ao
item das correspondências recebidas, a coordenadora
fez a leitura do ofício nº 787/2018/SMS – Plano
Municipal de Saúde Bucal, e o conselheiro Ribeiro,
sugeriu enviar a todos os conselheiros para que eles
façam uma análise e elaborem suas considerações.
Na sequência, foi entregue o Relatório
Quadrimestral de Saúde – 1º Quadrimestre, onde a
secretária Letícia fez uma breve apresentação do
mesmo aos conselheiros presentes e disponibilizará o
relatório a todos também. A conselheira Clarissa,
trouxe uma sugestão para que seja feito um
comparativo das informações em relação ao mesmo
período do ano de 2017, para que se possa ter um
comparativo mais significativo dos números no
mesmo período. Na sequência passamos para a
eleição da SETEC, com a proposta de 3 (três)
membros, e para que a forma de análise seja mais
prática e rápida a sugestão seria a SMS enviar as
informações por e-mail para análise da SETEC, para
na próxima reunião ocorrer a aprovação do conselho,
os membros aptos seriam José Carlos Ribeiro e Jair
Vortmann, ficou acordado que na próxima reunião
com o conselho completo retornaremos a este
assunto. Nos assuntos gerais, a conselheira Sônia
trouxe uma pauta sobre o CVV (Centro de
Valorização a Vida), em que a sede fica em Garibaldi,
e a mesma falou que aqui em Carlos Barbosa, não
está ocorrendo a divulgação, e pediu sugestões de
como podemos fazer uma campanha maior dentro do
município, a fim de divulgar o trabalho da entidade.
Nada mais havendo a constar encerro a presente ata
que será assinada pelos presentes.
T – Letícia Lusani / S – Elton M. V. Lima
Secretaria Municipal de Saúde
T – Priscila Lucia Bagatini / S – Sandra Cohsul
Secretaria Municipal da Fazenda
AUSENTE
T – Elda Brutomesso / S – Daniel F. Scottá
Secretaria Municipal da Administração
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T – José C. Ribeiro / S – Samantha B. Car
Representantes dos Dentistas
T – Elenice Bertoldo / S – Luciane Rippel
Representantes dos Profissionais Psicólogas
T – Sônia Giacobbo / S – Cristiane Rasie Camilo
Representantes dos Profissionais do SUS
T – José V. G. Gabryszeski / S – Jandir L. Pedroni
Representantes da Emater
AUSENTE
T – Catia Argenta / S – Germano R. Hering
Representantes do Hospital B. São Roque
T – Neusa T. Dalmina / S – Vilson Cichelero
Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
T – Ildo Spessatto / S – Theresinha Cislaghi
Representantes da Pastoral da Saúde
AUSENTE
T – Adelino P. Cichelero / S – Cleusa A. T. da Silva
Representantes da Pastoral da Criança
AUSENTE
T – Teresinha Sauthier / S – José A. Toniazzi
Representantes da APAE
T – Clarisa M. Trombini / S – Alexandre Mocellin
Representantes da ATF
T – Angela I. Cavagni / S – Juarez Groth
Representantes do MAB
T – Jair Vortmann / S – Ivanir Kominkiewicz
Rep. da Associação de Moradores do Bairro Ponte
Seca
T – Rosa Maria Bellaver / S – Denice S. Saleri
Rep. da Associação de Moradores do Bairro Planalto
AUSENTE
T – Otávio Flach / S – José Darci Freitag
Rep. dos AA – Alcoólicos Anônimos
AUSENTE
T – Abel Batista Lopes / S – Jones A. Schacker
Rep. do Corpo de Bombeiros Voluntários de C.
Barbosa
AUSENTE
ATA Nº 03/2018 – CMCTG
Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito,
às treze horas e trinta minutos, reuniram-se na Sala de
reuniões, da Câmara de Vereadores, os membros do
Conselho Municipal da Cultura Tradicionalista
Gaúcha – CMCTG, em reunião extraordinária para
tratar sobre a seguinte pauta: 1) Desfile Cívico de 7
de setembro; 2) Gincana escolar; 3) Projeto de
Captação de Recursos (proposta); 4) Patrocinadores;
5)Assuntos gerais. Dando início a reunião o
presidente Jonas, deus as boas vindas a todos os
presentes e agradeceu a presença dos mesmos.
Seguindo os itens da pauta, o presidente iniciou
falando sobre o desfile do 7 de Setembro, que é
organizado pela SME, e que neste ano a ideia seria
não ter no desfile as alas dos cavalarianos, por
questões de saúde, e em virtude de padronizar e
organizar o desfile, pois em algumas edições este
segmento
estava
muito
desorganizado.
A
representante da SME explicou que devido à
necessidade da liberação e ou autorização por um
médico veterinário, sobre as questões de saúde do
animal, exigência essa que já vem a alguns anos

sendo cobrada, a secretaria repensou sobre. O
presidente também colocou que nos próximos
desfiles possam vir a ser instituído novamente a
participação dos pelotões que tenham cavalos. E
sendo assim o presidente sugeriu, que o conselho
ajude a secretaria a organizar e reestruturar o
desfile, buscando realinhar as ideias. A retirada do
pelotão dos cavalarianos, vem devido a uma série de
falhas que ocorreram no ano passado, como por
exemplo o número elevado de cavalos que estavam
no desfile, os conselheiros discutiram sobre o
assunto, de como ocorreu e de como podemos
melhorar. Então, o conselheiro Marcos, falou sobre
a forma que devemos passar para a comunidade
estas informações, sobre as mudanças, mas também
mostrando como ficarão os outros eventos em
setembro e como os conselheiros querem melhorar o
desfile de 20 de Setembro, estas mudanças vem para
agregar a ambos os desfiles. Para este ano, a ideia é
forcar no coletivo e não apenas no individual, então
a SME focará nas entidades, cuidando para que
realmente tenham vínculo com o município. O
conselheiro Dayan fez a leitura de algumas
sugestões para o desfile, como alas, temas e outros.
Os conselheiros, querem muito fortalecer o desfile
do dia 20 Setembro e saindo do desfile Cívico é
uma ótima oportunidade, o conselheiros Marcos
sugeriu abrir para as escolas, municipais, estaduais
e particular a participação no desfile da Semana
Farroupilha, para trazer as crianças participando
caracterizadas. Os conselheiros, com esta alteração
do 7 de Setembro, visualizam um fortalecimento do
desfile da Semana Farroupilha. E sugeriram que se
converse com todas as entidades envolvidas com o
tradicionalismo, convocando as mesmas para uma
reunião, organizando assim a forma como será
abordado o assunto e aproveitar o momento para
aproximar essas pessoas. Os conselheiros, sugeriram
fazer uma reunião aqui na Câmara de Vereadores,
no dia 17 de maio às 19 horas, será encaminhado
um ofício para a presidente da câmara solicitando o
empréstimo da sala. O conselheiro Hecton, pediu
como ficaria para o dia 20 de setembro, se teríamos
o veterinário para o recebimento dos documentos de
saúde (G.T.A) dos cavalos, os conselheiros falaram
que isso o próprio CTG em parceria com CMCTG,
podem organizar neste caso. Marcos, sugeriu fazer
uma inscrição antecipada no próprio CTG, para que
a pessoa pudesse desfilar no 20 de Setembro, só
desfila quem estiver inscrito. Hecton, expôs a ideia
de trabalharmos só com inscrições para o público de
Carlos Barbosa, os que vem de fora deverão
apresentar a G.T.A. E da mesma forma registrar o
evento na inspetoria, que assim a responsabilidade
de fiscalização passa a ser deles. Na sequência
falamos sobre a gincana escolar, onde neste ano
optaremos em fazer uma gincana mais enxuta, para
não sobrecarregar as escolas, pois a SME quer que
as instituições de ensino participem, porém optando
por fazer uma gincana mais objetiva, sem tantos
elementos. A gincana ocorrerá em uma sexta-feira,
no turno da manhã ou da tarde. Marcos, comentou
algumas ideias que podem vir a ser trabalhadas com
os alunos e pediu para que os conselheiros pensem
em ideias para levar as escolas. Passando para o
próximo item da pauta, falou-se sobre os projetos de
captação de recursos, onde os conselheiros falaram
sobre o contato de Joel Baldasso, que desenvolve
projetos para captação de recursos. Dayan falou que
precisamos definir o valor que temos interesse em
contratar para poder fazer um start do projeto. E
seria interessante ter alguém ou empresa disposta a
ajudar com o recurso, para dar o pontapé inicial. Os
conselheiros falaram sobre os patrocinadores
pequenos, para despesas menores que possam vir a
acontecer. Para este ano o MTG ainda não definiu o
tema da Semana Farroupilha, então com CMCTG
fica no aguardo para definir posteriormente o tema

da nossa Semana Farroupilha. Nada mais havendo a
constar encerro a presente ata que será assinada pelos
presentes.
T: Jonas José Viccari | S: Neri Centenaro
Rep. do CTG Trilha Serrana
T: Hecton Oliveira | S: Mateus Rama
Rep. do Piquete Estação 35
T: Alexandre Rauber | S: Jair Guerra
Rep. do Piquete Gaudérios da Serra
AUSENTE
T: Teresinha Persch | S: Carlo Dayan Santarosa
Rep. da Fundação de Cultura e Arte PROARTE
T: Janquiel Melere| S: Liliane Boaventura
Rep. Sec. Municipal da Educação
T: Marcos Scheneider | S: Eduardo Z. Cappellari
Rep. Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
ATA Nº 04/2018 – CMCTG
Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e
dezoito, às dezenove horas, reuniram-se na Sala de
reuniões, da Câmara de Vereadores, os membros do
Conselho Municipal da Cultura Tradicionalista
Gaúcha
e
representantes
das
entidades
tradicionalistas, para falar sobre a seguinte pauta: 1.
organização do desfile Cívico 2017; 2. Desfile do 20
de Setembro e Semana Farroupilha. Dando início a
reunião o presidente Jonas, deus as boas-vindas aos
presentes e explanou sobre os assuntos da pauta,
passando a palavra para o Diretor-Presidente da
PROARTE Dayan, que agradeceu a presença de
todos e explicou qual seria o motivo desta reunião.
Explicou que a ideia deste ano, seria que as entidades
tradicionalistas não participassem mais do desfile
cívico de 7 de setembro, e sim do desfile da Semana
Farroupilha, no dia 20, pois o conselho está buscando
aperfeiçoar o desfile do 20 de Setembro. O
conselheiro e presidente Jonas, explanou para aos
presentes, quais as ideias a serem trabalhadas, e qual
a sugestão para fazer essa mudança, buscando
ampliar a visão gerando um diferencial do desfile do
20 de Setembro. Jonas, cedeu espaço para os demais
conselheiros exporem as suas ideias e sugestões. O
conselheiro Marcos, falou sobre a questão da
proximidade das datas, pois algumas vezes o que
ocorre é que as famílias escolhem em qual data que
participarão, principalmente os que tem crianças, o
que reduz a participação das pessoas, por exemplo no
dia 20 de Setembro. O conselheiro Dayan, fez uma
breve leitura, do que já seria o escopo do desfile, com
a sugestão de alas, temas, para o 20 de Setembro, e
reforçou que seria necessário ter no mínimo umas 20
alas para se ter um bom público. Os conselheiros e
representantes das entidades, explanaram e trocaram
algumas ideias sobre o desfile. Então, Dayan
reforçou que a ideia neste ano é agregar valor ao
desfile de 20 de Setembro, para que tenhamos
público participando e prestigiando as atividades,
após alguns representantes falaram sobre não ter
pessoas assistindo. Marcos, reforçou que dentro das
ações desenvolvidas, o conselho poderá buscar com
as escolas que desenvolvem atividades no período da
Semana Farroupilha, quem está interessada em
participar. O conselho quis convidar todos os grupos
que participam do desfile do 7 de Setembro, para
buscar o apoio com está mudança, a fim de melhorar
o desfile, aperfeiçoar a indumentaria, padronizar os
participantes. O CMCTG ajudará as entidades para o
desenvolvimento deste momento, pois com isso
podemos fortalecer as ações, os presentes debateram
sobre os assuntos, e de como poderemos controlar os
participantes. Os conselheiros sugeriram trabalhar

18

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

com inscrições antecipadas. Na parte dos
cavalarianos poderá ser também controlada a
participação, para evitar pessoas que venham de fora.
O conselheiro Hecton, também colocou sobre a
questão das bebidas no dia do desfile, para que cada
um cuide do seu grupo e peçam para as pessoas terem
cuidado. Sugeriram também criar temas para o
desfile, para que se possa ir dividindo entre as
entidades, e assim se tenha tempo hábil para buscar
informações
e
materiais
necessários.
Os
representantes pediram sobre a parte dos registros dos
cavalos, assunto este que foi sanado pelo conselheiro
Hecton, frisando que a responsabilidade é de cada
dono do animal. Sobre os exames também isso fica
sobre a responsabilidade dos donos, pois todos devem
estar cientes dos procedimentos. Dentro do município
também fica a critério do proprietário, a parte da
documentação. Para Sedenir, é necessário ter uma
sensibilidade sobre a forma que é feito o convite para
as pessoas da comunidade. Um dos representantes de
entidades, colocou que possivelmente a Tramontina
trabalhará, no dia 20 o que pode reduzir o número de
pessoas participantes. Os conselheiros, agora
precisam pensar e analisar para ver qual seria a
melhor data, ver se faremos em outra data ou se
seguiremos com o dia 20. O conselheiro Marcos,
sugeriu levar esta informação aos demais que
compõem as entidades e depois nos reunirmos
novamente para conversar. Os representantes pediram
sobre o acampamento Farroupilha, que foi explanado
pelos conselheiros. Os representantes das entidades,
sugeriram ampliar o espaço do acampamento,
ocupando um espaço maior, e como sugestão falou-se
em ocupar o estacionamento do ginásio da ACBF, a
fim de proporcionar um espaço para outras entidades.
Jair, sugeriu ver quantas entidades têm interesse em
participar para ver a disponibilidade de espaço ou o
que seria necessário para cada uma. Marcos, sugeriu
ver com as entidades, que gostariam de participar da
Semana Farroupilha, porém não podem ficar toda a
semana, deixar liberado para que fiquem 3 dias
(sexta, sábado e domingo), precisamos estar abertos
para ter mais público participando. Ambos pediram
também para pensarmos, o que fazer se estiver
chovendo, como podemos organizar. Marcos citou um
momento, bem parecido com o desta noite, onde
muito do movimento da Semana Farroupilha, se
iniciou em Carlos Barbosa e ganhou força e
representatividade. O conselheiro Dayan, sugeriu o
dia 07/06, às 19hs, aqui na Câmara de Vereadores,
para nos reunirmos, recebermos as sugestões dos
presentes e de suas entidades e discutirmos
novamente a respeito, para assim tratar dos assuntos
que ficaram pendentes e ter em mãos outras
informações pertinentes a Semana Farroupilha, o que
foi aceito por todos os presentes. Os representantes
que aqui estiveram, assinaram a lista de presenças
que será anexada a presente ata. Nada mais havendo a
constar encerro a presente ata que será assinada por
todos os presentes.
T: Jonas José Viccari | S: Neri Centenaro
Rep. do CTG Trilha Serrana
T: Hecton Oliveira | S: Mateus Rama
Rep. do Piquete Estação 35
T: Alexandre Rauber | S: Jair Guerra
Rep. do Piquete Gaudérios da Serra
T: Teresinha Persch | S: Carlo Dayan Santarosa
Rep. da Fundação de Cultura e Arte PROARTE
T: Janquiel Melere| S: Liliane Boaventura
Rep. Sec. Municipal da Educação
AUSENTE
T: Marcos Scheneider | S: Eduardo Z. Cappellari
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