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LEIS

LEI Nº 3.529 DE 29 DE MAIO DE 2018

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar,

temporariamente, sob regime emergencial
e  de  excepcional  interesse  público,
Professor.

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

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

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

Art.  2º  A referida  contratação  tem  como  objetivo
suprir  o  afastamento  de  servidora  temporária  por
motivo de licença saúde e licença maternidade.

Art. 3° A contratação se dará a partir da assinatura do
contrato administrativo até 14 de dezembro de 2018.

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

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

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

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

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

Carlos Barbosa, 06 de junho de 2018. 
59º de Emancipação.

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

DECRETOS

DECRETO Nº 3.293 DE 01 DE JUNHO DE 2018

Decreta  o  encerramento  do  Ponto
Facultativo  estabelecido  pelo  Decreto
nº 3.288, de 28 de maio de 2018, e dá
outras providências.

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 e,

Considerando o término do movimento que gerou a
crise  de  desabastecimento  e  a  disponibilidade  de
combustível nos postos do Município e região estar
praticamente normalizada

 
Decreta

Art. 1º Fica encerrado o período de Ponto Facultativo
estabelecido pelo Decreto nº 3.288, de 28 de maio de
2018.

Art.  2º  As  compensações  dos  dias  não  trabalhados
seguirão  as  normas  estabelecidas  no  Decreto
mencionado no art. 1º.

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

Carlos Barbosa, 01 de junho de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 076/2018

TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 13 de Junho de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de Material Odontológico.

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 
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Digitando o nº 076 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 077/2018

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 14 de Junho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Estrutura Metálica com Ser-
viço de  Instalação para  Fechamento  da  Entrada da
Feira de Compras do Festiqueijo.

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

ATAS

ATA IV DE SESSÃO DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 030/2018

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito,
às  treze  horas  e  trinta  minutos,  reuniram-se  o
Pregoeiro  e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela
Portaria  nº  226/2018,  com  a  finalidade  de  dar
andamento  ao  processo  que  tem  por  objetivo  a
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  MÉDICOS  DE
CLÍNICO GERAL, GINECOLOGISTA, PEDIATRA,
PSIQUIATRA,  REVISÃO  DE  CONTAS
HOSPITALARES,  CARDIOLOGIA,
PROCTOLOGIA,  DERMATOLOGIA,  UROLOGIA
E NEUROLOGIA, 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.  O
Pregoeiro  informa  que  recebeu  nesta  data  parecer
jurídico e decisão da autoridade superior referente ao
recurso  interposto  pela  licitante  GLOBAL  MED
SERVIÇOS  EM  SAÚDE  LTDA  e  contrarazões
interposto  pela  licitante  SOCIEDADE  MÉDICA
BRASILEIRA  PRÓ  VIDA  S/S  LTDA,  com  base
nisso,  o  Pregoeiro  decide  por  dar  andamento  ao
certame, ratificando a ata anterior. Adjudica-se para a
licitante  GLOBAL MED  SERVIÇOS  EM  SAÚDE
LTDA  o  item  02  do  edital;  para  a  licitante
SOCIEDADE  MÉDICA BRASILEIRA PRÓ  VIDA
S/S  LTDA o  item  01  do  edital;  para  a  licitante
SAMED  SERVIÇOS DE  ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA os  itens  04,05,06,07  e  10  do  edital;  para  a
licitante  EXTREMO SUL SERVIÇOS DE SAÚDE
LTDA –  ME o  item 03  do  edital;  para  a  licitante
CLÍNICA MÉDICA RENALLIS o item 09 do edital e
para  a  licitante  CLÍNICA  MÉDICA  COSTA  &
FENNER LTDA – ME o item 08 do edital. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente  sessão,
cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pelo  Pregoeiro  e
equipe  de  apoio.  Encaminha-se  o  processo  para
assessoria  jurídica  para  análise  dos  procedimentos
adotados  por  mim  Pregoeiro,  para  posterior
homologação.

Itacir Rasador
Pregoeiro 

Letícia L. de Almeida
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 061/2018

Aos  trinta  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 de Bombeiro Civil para o 29°
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.

Gerson Josemar Rauber
Pregoeiro

Letícia Lando de Almeida
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 062/2018

Aos  trinta  dias  do  mês  de  maio  de  dois  mil  e
dezoito, às catorze 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 material elétrico e equipamentos de dados para
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.  Participou  do  certame  a
empresa:  CENTER  MIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA  LTDA  -  ME,  neste  ato
representada pela Sra. Silvana Carine Baumann, RG
nº  1081182204.  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 item 01 – Não houve cotação; para
o item 02 - Não houve cotação; para o item 03 - Não
houve  cotação;  para  o  item 04  -  CENTER  MIX
EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  LTDA  -
ME,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
2.690,00; para o item 05 - Não houve cotação; para
o item 06 - Não houve cotação; para o item 07 - Não
houve cotação; O relatório de lances ofertados para
cada  item encontra-se  em anexo,  sendo  rubricado
por  todos.  Após a fase  das  propostas  e  lances  foi
aberto  o  envelope  de  número  02,  referente  a
habilitação. Foi habilitada a empresa: para o item 03
-  CENTER  MIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA  LTDA  –  ME.  Adjudica-se  à
empresa  vencedora:  CENTER  MIX
EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  LTDA  -
ME, o objeto constante  no item 04 do edital.  Foi

concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente  sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe
de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e  procedimentos  adotados  por  mim  pregoeiro  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Itacir Rasador
Pregoeiro

Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 063/2018

Aos  quatro  dias  do  mês  de  junho  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  MOBILIÁRIO  E
EQUIPAMENTOS  PARA  A  EMEI  DO  BAIRRO
BELA VISTA   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:  SCHOOL
SHOP MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA, neste ato
representada pelo Sr. William Vivian Scheuer , RG nº
2097056523,  CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA-ME neste  ato  representada
pelo  Sra.  Silvana  Carine  Baumann,  RG  nº
1081182204,  ALFRS  INDÚSTRIA  DE  MÓVEIS
LTDA ME, neste ato representada pelo Sr. Espartaço
Salton Bonzanini,  RG nº 2099347193, NORMÉLIA
LOTTERMANN-EPP neste ato representada pelo Sr.
Róges  Renan  Müller,  RG  nº  3108439518;
KALINOVSKI  E  KALINOVSKI  LTDA,  neste  ato
representada pelo Sr.Volnei Pedro Kalinovski, RG nº
1053537351.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram credenciadas. Foram recebidos os envelopes
n. 01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta  de preços,  e  tendo concluído
que  apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas condições
de fornecimento, segundo a pesquisa informativa que
se  realizou,  o  Pregoeiro decidiu  pela  abertura  do
momento  de  lances  conforme  planilha  anexa.
Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após  oportunizado o
exercício  do  benefício  para  micro  e  pequenas
empresas  previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,
foram declarados vencedores os seguintes licitantes:
para o item 04 - NORMÉLIA LOTTERMANN-EPP,
com o preço final (ou negociado) de R$ 545,00; para
o item 05 - NORMÉLIA LOTTERMANN-EPP, com
o preço final  (ou negociado) de R$ 530,00;  para o
item 09 - NORMÉLIA LOTTERMANN-EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 203,50; para o item
10 - ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 460,00; para
o  item  12  -  SCHOOL  SHOP  MOVEIS
EQUIPAMENTOS  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$419,00; para o item 13 - SCHOOL
SHOP MOVEIS  EQUIPAMENTOS  LTDA,  com o
preço final (ou negociado) de R$ 349,25; para o item
14 - NORMÉLIA LOTTERMANN-EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 552,00; para o item 16 -
NORMÉLIA  LOTTERMANN-EPP,  com  o  preço
final (ou negociado) de R$ 620,00; para o item 17 -
KALINOVSKI  E  KALINOVSKI  LTDA,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 454,72; para o item
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18 - NORMÉLIA LOTTERMANN-EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 1.153,50; para o item 19 -
NORMÉLIA  LOTTERMANN-EPP,  com  o  preço
final (ou negociado) de R$ 749,00; para o item 20 -
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 47,00; para o item 22 -
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 1.243,00; para o item 23 -
NORMÉLIA LOTTERMANN-EPP-  ,  com o  preço
final (ou negociado) de R$ 108,00; para o item 24 -
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 77,90; para o item 25 -
KALINOVSKI  E  KALINOVSKI  LTDA  ,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 417,00; para o item
27 - KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 519,00; para o item
29 - NORMÉLIA LOTTERMANN-EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 1.000,00; para o item 31 -
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 209,00; para o item 32 -
ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME , com
o preço final  (ou negociado)  de R$ 430,00;  para  o
item 34 - NORMÉLIA LOTTERMANN-EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 335,00; para o item
36 - ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 300,00; para
o item 37 - KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 570,00; para
o item 42 - KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA ,
com o preço final (ou negociado) de R$ 789,00; para
o item 43 - KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 82,50; para o
item 44 - ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ME,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
1.084,00;  para  o  item  46  -  KALINOVSKI  E
KALINOVSKI  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  730,00;  para  o  item  47  -
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA-ME, com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  62,00;  para  o  item  50  -
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 158,00; para o item 51 -
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 651,00; para o item 53 -
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 1.570,00; para o item 55 -
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 9.935,00; para o item 56 -
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 645,00; para o item 58 -
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 239,00; para o item 59 -
ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME, com
o preço final (ou negociado) de R$ 3.900,00; para o
item 62  -  KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA,
com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$ 5.330,00;
para  o  item 63  -  KALINOVSKI  E  KALINOVSKI
LTDA ,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
2.589,00;  para  o  item  64  -  KALINOVSKI  E
KALINOVSKI  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  499,00;  para  o  item  65  -
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA-ME, com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  1.140,50;  para  o  item  66  -
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA-ME, com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  121,50;  para  o  item  67  -
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA-ME, com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  498,50;  para  o  item  68  -
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA-ME, com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  3.500,00;  para  o  item  70  -
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  628,00.  Não  houve
cotação para os itens 03, 30, 35, 38, 40, 41, 45, 48,
52, 54, 57, 60, 61, 69 e 71. As propostas dos itens 01,
02, 03,  06, 07, 08,  11,  15, 21,  26, 28, 33,  39 e 49

foram  desclassificadas,  pois  o  valor  cotado  foi
maior que o orçado pelo Município.O item 68 foi
cotado para  fogão de 5(cinco)  bocas,  pois  o  de 4
(quatro) bocas que constava no edital no atende a
litragem do  forno  solicitado.O representante  legal
da  empresa  SCHOOL  SHOP  MOVEIS
EQUIPAMENTOS LTDA se retirou da sessão antes
do término da fase de lances.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:  SCHOOL  SHOP  MOVEIS
EQUIPAMENTOS  LTDA,  CENTERMIX
EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  LTDA-
ME, ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME,
NORMÉLIA  LOTTERMANN-EPP  e
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA. Adjudica-
se à empresa vencedora:SCHOOL SHOP MOVEIS
EQUIPAMENTOS LTDA, os objetos constante nos
itens  12  e  13  do  edital;  CENTERMIX
EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  LTDA-
ME, os objetos constante nos itens 47,65,66,67 e 68
do edital; ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ME, os objetos constante nos itens 10,32,36,44 e 59
do  edital;  NORMÉLIA LOTTERMANN-EPP,  os
objetos  constante  nos  itens
04,05,09,14,16,18,19,23,29  e  34  do  edital  e
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA  os objetos
constante  nos  itens
17,20,22,24,25,27,31,37,42,43,46,50,51,53,55,56,58
,62,63,64 e 70 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

Vanessa R. Alnoch | Sheila Danieli
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 064/2018

Aos  quatro  dias  do  mês  de  junho  de  dois  mil  e
dezoito, às quatorze horas,  reuniram-se a Pregoeira
e  a  Equipe  de  Apoio,  designados pela  Portaria  nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  LOCAÇÃO,
MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE
ESTRUTURAS DAS ESTANDES DA FEIRA DE
COMPRAS, 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,  e,  J  N
ESTRUTURAS  EIRELI,  neste  ato  representada
pelo Sra. Jéssica Gracieli dos Santos de Godoi, RG
nº  5100714848.  Conferidos  os  documentos
apresentados para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram  credenciadas.  Foram  recebidos  os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação.  Aberto  o  envelope  da  proposta  de
preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas  de  classificação,  eis  que  os  preços
ofertados  situaram-se  dentre  aqueles  vigentes  no

mercado para  idênticas  condições  de  fornecimento,
segundo  a  pesquisa  informativa  que  se  realizou,  a
Pregoeira  decidiu  pela  abertura  do  momento  de
lances conforme planilha anexa. Encerrada a fase de
lances, e após oportunizado o exercício do benefício
para  micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado  vencedor  o
seguinte  licitante:  para  o  item  01  -  J  N
ESTRUTURAS  EIRELI,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$ 28.300,00.  O relatório  de lances
ofertados  para  cada  item  encontra-se  em  anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e  lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente a habilitação. Foi habilitada a empresa: J N
ESTRUTURAS  EIRELI.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  J  N  ESTRUTURAS  EIRELI,  o  objeto
constante no item 01 do edital. Foi concedido prazo
para  recurso,  não  havendo  manifestação  de
interposição  do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação. 

Sinara Kirch
Pregoeira

Letícia L. de Almeida
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 065/2018

Aos cinco dias do mês de junho 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 de
Monitoramento e  Videomonitoramento para  a  Feira
de Compras do 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. Participou do certame a empresa:
Contel – Segurança Eletrônica 24 Hs Ltda., neste ato
representada pelo Sr. Daniel dos Reis Sarmento, RG
nº  5088240121.  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
objeto  01  -  Contel  –  Segurança  Eletrônica  24  Hs
Ltda.,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
2.800,00;  para  o  objeto  02  -  Contel  –  Segurança
Eletrônica  24  Hs  Ltda.,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  9.300,00.  O  relatório  de  lances
ofertados  para  cada  item  encontra-se  em  anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e  lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente  a  habilitação.  Foi  habilitada  a  empresa:
Contel – Segurança Eletrônica 24 Hs Ltda. Adjudica-
se  à  empresa  vencedora:  Contel  –  Segurança
Eletrônica 24 Hs Ltda., o objeto constante nos itens
01 e 02 do edital. Foi concedido prazo para recurso,
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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
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 066/2018

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito,
às catorze 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  alimentos  e
produtos para a cozinha do 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. Participaram do certame as
empresas:  J.J.W.  SALSICHARIA LTDA,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Willian  Wilmsen,  RG  nº
4107282883;  SALETE MARIA GASPERIN & CIA
LTDA ME,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Tiago
Gasperin  Dalsin,  RG  nº  7092055834;
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA  (CNPJ
88.587.357/0066-04), neste ato representada pela Sra.
Sara  Elen  Chies,  RG  nº  4110405927;
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA  (CNPJ
88.587.357/0005-92), neste ato representada pela Sra.
Sara  Elen  Chies,  RG  nº  4110405927;
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA  (CNPJ
88.587.357/0023-74), neste ato representada pela Sra.
Sara  Elen  Chies,  RG  nº  4110405927;  IRMÃOS
BALDASSO E  CIA LTDA,  neste  ato  representada
pelo  Sra.  Marta  Elena  Baldasso  Rinaldi,  RG  nº
2030413691;  PADARIA  E  CONFEITARIA
DEMARTINI LTDA ME, neste ato representada pelo
Sr.  Guilherme  Demartini,  RG  nº  7099009371;
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FACHINELLI LTDA
-  EPP,  neste  ato  representada  pela  Sra.  Camila
Fachinelli, RG nº 1090535129; TIA RITA LTDA ME,
neste ato representada pelo Sr. Dionisio Salvi, RG nº
2001437736:  L.A  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS
LTDA ME, neste ato representada pelo Sr. Marcelo
Rigatti, RG nº 4067959546; CONSERVA COBLENS
LTDA-ME,  sem  que  seu  representante  estivesse
presente.  Conferidos  os  documentos  apresentados
para  tanto,  as  empresas  participantes  restaram
credenciadas. Foram recebidos os envelopes n. 01 e
02,  proposta  de  preços  e  habilitação.  Aberto  o
envelope  da  proposta  de  preços,  e  tendo concluído
que  apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas condições
de fornecimento, segundo a pesquisa informativa que
se  realizou,  o  Pregoeiro  decidiu  pela  abertura  do
momento  de  lances  conforme  planilha  anexa.
Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após  oportunizado o
exercício  do  benefício  para  micro  e  pequenas
empresas  previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,
foram declarados vencedores os seguintes licitantes:
para  o  item  01  -  IRMÃOS  BALDASSO  E  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 9,30;
para o item 02 - IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA
, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,09; para o
item 03 - IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA, com
o preço final (ou negociado) de R$ 6,05; para o item

04 - IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 1,50; para o item
05 - IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 17,40; para o item
06 - IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 11,90; 
para  o  item  07  -  IRMÃOS  BALDASSO  E  CIA
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
13,25;  para  o item 08 - IRMÃOS BALDASSO E
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
18,00;  para  o item 09 - IRMÃOS BALDASSO E
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
2,20; para o item 10 - TIA RITA LTDA ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 14,50; para o item
11 - IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 9,40; para o item
12 - IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 47,00; para o item
13 - IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 2,60; para o item
14 - IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$2,90; para o item
15 - IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 2,60; para o item
16 - SALETE MARIA GASPERIN & CIA LTDA
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 6,90;
para  o  item  17  -  IRMÃOS  BALDASSO  E  CIA
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
2,10; para o item 18 - IRMÃOS BALDASSO E CIA
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
3,70; para o item 19 - IRMÃOS BALDASSO E CIA
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
2,90; para o item 20 - IRMÃOS BALDASSO E CIA
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
4,40; para o item 21 - IRMÃOS BALDASSO E CIA
LTDA,  solicitou  desclassificação  do  item;  para  o
item  22  -  PADARIA  E  CONFEITARIA
DEMARTINI  LTDA ME,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 14,04; para o item 23 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1,35; para o item 24 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 7,80; para o item 25 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 5,70; para o item 26 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1,90; para o item 27 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 0,85; para o item 28 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,10; para o item 29 - PADARIA
E CONFEITARIA DEMARTINI LTDA ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 4,50; para o item
30 – Não houve proposta; para o item 31 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,99; para o item 32 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 96,00; para o item 33 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,60; para o item 34 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 6,50; para o item 35 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 26,00; para o item 36 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  24,50;  para  o  item  37  -
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA  (CNPJ
88.587.357/0066-04),  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 6,25; para o item 38 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1,90; para o item 39 - SALETE
MARIA GASPERIN  &  CIA LTDA ME,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 10,80; para o item
40  -  PADARIA E  CONFEITARIA DEMARTINI
LTDA ME, com o preço final (ou negociado) de R$
4,37;  para  o  item  41  -  SALETE  MARIA
GASPERIN & CIA LTDA ME, com o preço final
(ou negociado)  de R$ 7,90;  para o item 42 - L.A

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, solicitou
desclassificação do item; para o item 43 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA,  com o preço final  (ou
negociado) de R$ 95,00; para o item 44 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA,  com o preço final  (ou
negociado) de R$ 5,40;  para o item 45 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA,  com o preço final  (ou
negociado) de R$ 3,60; para o item 46 - PADARIA E
CONFEITARIA  DEMARTINI  LTDA  ME,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 8,10; para o item 47
- IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 11,50; para o item 48 -
IRMÃOS  BALDASSO  E  CIA  LTDA,  solicitou
desclassificação do item; para o item 49 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA,  com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  13,00;  para  o  item  50  -
CONSERVA COBLENS  LTDA-ME,  com  o  preço
final (ou negociado) de R$ 10,50; para o item 51 -
IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de  R$ 3,20;  para  o item 52 -
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA  (CNPJ
88.587.357/0023-74),  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 7,28;  para o item 53 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA,  com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  12,90;  para  o  item  54  -
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA  (CNPJ
88.587.357/0066-04),  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  23,65;  para  o  item  55  -
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA  (CNPJ
88.587.357/0066-04),  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 27,07; para o item 56 – Não houve
proposta; para o item 57 - IRMÃOS BALDASSO E
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
5,20; para o item 58 - IRMÃOS BALDASSO E CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,95;
para  o  item  59  -  IRMÃOS  BALDASSO  E  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,95;
para o item 60 - L.A COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA ME, com o preço final (ou negociado) de R$
12,00; para o item 61 - IRMÃOS BALDASSO E CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,60;
para  o  item  62  -  IRMÃOS  BALDASSO  E  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,50;
para  o  item  63  -  IRMÃOS  BALDASSO  E  CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
13,40; para o item 64 - IRMÃOS BALDASSO E CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
13,90; para o item 65 - IRMÃOS BALDASSO E CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,80;
para  o  item  66  -  IRMÃOS  BALDASSO  E  CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
29,00; para o item 67 - IRMÃOS BALDASSO E CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,00;
para  o  item  68  -  IRMÃOS  BALDASSO  E  CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
19,00;  para  o  item  69  -  COOPERATIVA SANTA
CLARA LTDA (CNPJ 88.587.357/0066-04),  com o
preço final (ou negociado) de R$ 23,65; para o item
70 - Não houve proposta; para o item 71 - Não houve
proposta; para o item 72 - Não houve proposta; para
o  item 73  -  IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 95,00; para o
item  74  -  PRODUTOS  ALIMENTÍCIOS
FACHINELLI LTDA - EPP,  com o preço final  (ou
negociado) de R$ 9,80;  para o item 75 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA,  com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  59,00;  para  o  item  76  -
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA  (CNPJ
88.587.357/0066-04),  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 23,99; para o item 77 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA,  com o preço final  (ou
negociado) de R$ 8,90;  para o item 78 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA,  com o preço final  (ou
negociado) de R$ 14,80;  para o item 79 - IRMÃOS
BALDASSO E CIA LTDA,  com o preço final  (ou
negociado) de R$ 14,50; para o item 80 - TIA RITA
LTDA ME, com o preço final (ou negociado) de R$
14,50;  para  o  item  81  -  COOPERATIVA SANTA
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CLARA LTDA (CNPJ 88.587.357/0066-04),  com o
preço final (ou negociado) de R$ 4,75; para o item 82
-  TIA  RITA  LTDA  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 14,50; para o item 83 - SALETE
MARIA GASPERIN & CIA LTDA ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 11,49; para o item 84 -
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA  (CNPJ
88.587.357/0066-04),  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  25,02;  O  relatório  de  lances
ofertados para cada item encontra-se em anexo, sendo
rubricado  por  todos.  Após  a  fase  das  propostas  e
lances foi aberto o envelope de número 02, referente
a habilitação.  Foi  habilitada as  empresas:  SALETE
MARIA  GASPERIN  &  CIA  LTDA  ME;
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA  (CNPJ
88.587.357/0066-04);  TIA  RITA  LTDA  ME;
IRMÃOS  BALDASSO  E  CIA  LTDA;   L.A
COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA  ME;
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA  (CNPJ
88.587.357/0023-74);  PADARIA E CONFEITARIA
DEMARTINI LTDA ME;  CONSERVA COBLENS
LTDA-ME.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
IRMÃOS  BALDASSO  E  CIA  LTDA,  o  objeto
constante  nos  itens  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07,  08,
09,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 49,
51, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73,
75,  77,  78  e  79  do  edital;  SALETE  MARIA
GASPERIN & CIA LTDA ME,  o  objeto  constante
nos itens 16, 39, 41 e 83 do edital; TIA RITA LTDA
ME,  o  objeto  constante  nos  itens  10,  80  e  82  do
edital;  COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA
(CNPJ  88.587.357/0066-04)  o  objeto  constante  nos
itens  37,  54,  55,  69,  76,  81  e  84  do  edital;
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FACHINELLI LTDA
-  EPP  o  objeto  constante  no  item  74  do  edital;
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA  (CNPJ
88.587.357/0023-74), o objeto constante no item 52
do edita; PADARIA E CONFEITARIA DEMARTINI
LTDA ME, o objeto constante nos itens 22, 29, 40 e
46  do  edital;  L.A COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS
LTDA ME, o objeto constante no item 60 do edital; e,
CONSERVA  COBLENS  LTDA-ME,  o  objeto
constante no item 50 do edital. Foi concedido prazo
para  recurso,  não  havendo  manifestação  de
interposição  do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e equipe
de apoio para posterior homologação.

Itacir Rasador
Pregoeiro

Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 067/2018

Aos seis dias do mês de junho 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  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO  DE  SONORIZAÇÃO,
VIGILÂNCIA/SEGURANÇA E LIMPEZA PARA A
FEIRA  DE  COMPRAS  DO  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:  SERRA  MONITORAMENTO  24HS
LTDA - ME, neste ato representada pela Sra. Carla

Franciele Garcia, RG nº 7102343287; DE MARCHI
AUDIO E  VÍDEO LTDA,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Jonatan  Lazzari  da  Silva,  RG  nº
8097284346;  O.M.  ZELADORIA  LTDA  -  EPP,
neste ato representada pelo Sr. Ari Alves dos Santos,
RG nº  1006811283;  SAGITARIUS SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA PRIVADA EIRELI - ME, neste ato
representada  pelo  Sr.  Jerônimo Augusto  Rosa  dos
Santos,  RG  nº  4035280728.  Conferidos  os
documentos  apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  Foram
recebidos  os  envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de
preços e habilitação. Aberto o envelope da proposta
de  preços,  e  tendo  concluído  que  apresenta
condições  positivas  de  classificação,  eis  que  os
preços ofertados situaram-se dentre aqueles vigentes
no  mercado  para  idênticas  condições  de
fornecimento,  segundo a pesquisa  informativa que
se  realizou,  o  Pregoeiro  decidiu  pela  abertura  do
momento  de  lances  conforme  planilha  anexa.
Encerrada a fase de lances, e após oportunizado o
exercício  do  benefício  para  micro  e  pequenas
empresas previsto na Lei Complementar 123/2006,
foram declarados vencedores os seguintes licitantes:
para o item 01 - DE MARCHI AUDIO E VÍDEO
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
1.500,00;  para  o  item  02  –  não  houve  proposta
válida; para o item 03 - O.M. ZELADORIA LTDA -
EPP,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
3.800,00. 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:  DE  MARCHI
AUDIO E  VÍDEO LTDA,  e,  O.M.  ZELADORIA
LTDA – EPP. Adjudica-se à empresa vencedora: DE
MARCHI  AUDIO  E  VÍDEO  LTDA,  o  objeto
constante  no  item  01  do  edital;  e,  O.M.
ZELADORIA LTDA – EPP, o objeto constante no
item 03 do edital. Foi concedido prazo para recurso,
não  havendo  manifestação  de  interposição  do
mesmo. Nada mais havendo a constar, foi encerrada
a presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada
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. de Almeida
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 068/2018

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito,
às  quatorze  horas,  reuniram-se  a  Pregoeira  e  a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO PARA
REFORMA  NA  RUA  COBERTA, 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.  Foram  recebidos  os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação da empresa Rafael  da  Silva Quadrado.
Foram recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta
de  preços  e  habilitação.  Aberto  o  envelope  da
proposta  de  preços,  a  pregoeira  desclassificou  a
proposta apresentada para o lote 05, pois a mesma
refere-se  a  um Microempreendedor  Individual,  na

qual a municipalidade não pode contratar esse tipo de
serviço.  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.   

Sinara Kirch
Pregoeira

Vanessa R.Alnoch
Equipe de Apoio

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Organize Ltda Epp.
OBJETO:  O  objeto  do  presente  documento  é  a
contratação  de  empresa  para  locação  de  estruturas
(piso,  lonas,  coberturas,  paredes...)  para  o  29º
FestiQueijo, que será realizado de 29 de junho a 29
de  julho  de  2018,  no  Salão  Paroquial  da  Igreja
Matriz,  conforme projeto  e  memorial  descritivo.  A
estrutura deverá estar pronta até o dia 22 de junho e
a retirada deverá ser efetuada de 30 de julho à 03 de
agosto de 2018.
O  objeto  deverá  ser  executado  de  acordo  com as
especificações  dos  Memorial  Descritivo  e
Projeto/Planta Baixa – Layout.

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.
2 – A empresa vencedora da presente licitação deverá
apresentar no ato da assinatura de contrato:
a) Apólice de seguro de todas as estruturas locadas
para cobrir  eventuais danos pessoais  e/ou materiais
causados a terceiros, ocorrido durante a vigência do
contrato,  com  cobertura  total  mínima  de  R$
500.000,00.
b)  ART  devidamente  recolhida  detalhando  os
serviços vinculados ao objeto do contrato.

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

Digitando o nº 100 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  A partir de sua assinatura, ou seja, de
05 de junho até 03 de agosto de 2018.
VALOR: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Carlos Barbosa, 05 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico

Indústria e Comércio

ORGANIZE LTDA EPP
Contratado

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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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 101/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  VLK  Fabricação  de  Pneus
Especiais Ltda – Epp.
OBJETO:  É objeto deste a contratação de empresa
para prestação de serviço recapagem de pneus para
reposição no almoxarifado e nos veículos e máquinas
do município, conforme descrito abaixo:

I
T
E
M

DESCRIÇÃO

UNID 
MEDID

A

QUANTI
DADE

ESTIMA
DA

PREÇO
UNIT. R$

TOTAL ATÉ

0
1

SERVIÇO DE RECAPAGEM
DE PNEU 275 X 80 X 22,5
BORRACHUDO,  MÍNIMO
16 LONAS

UN 14 395,00 5.530,00

0
7

SERVIÇO DE RECAPAGEM
DE  PNEU  750  X  16
MÍNIMO 12 LONAS

UN 04 198,00 792,00

0
9

SERVIÇO DE RECAPAGEM
DE  PNEU  12  X  16.5
MÍNIMO 10 LONAS

UN 06 320,00 1.920,00

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
até R$ 8.242,00 (oito mil, duzentos e quarenta e dois
mil  reais).  A Contratada deverá retirar  os pneus no
prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação
junto  ao  Almoxarifado  da  Prefeitura.  O serviço  de
recapagem deverá ser efetuado num prazo máximo de
10 (dez) dias após a retirada dos pneus e a devolução
deverá  ser  feita  no  Almoxarifado  da  Prefeitura.  O
pagamento será efetuado até 25 (vinte e cinco) dias
consecutivos após a liquidação da despesa, mediante
apresentação da respectiva nota fiscal e do laudo de
execução  emitido  pela  Secretaria  responsável  pela
solicitação.
a) Quando a cobrança ocorrer por boleto, o mesmo
somente poderá ser  emitido com vencimento “apre-
sentação”(sem vencimento). A consulta poderá ser re-
alizada na relação de ordem cronológica, “data cro-
no”, constante no site do município no seguinte ende-
reço:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pag
amento 
A forma  de  pagamento  será  através  de  crédito  em
conta  bancária,  o  vencedor  deverá  informar  banco,
agência,  operação  e  número  da  conta  bancária  em
nome do contratado, ou através de boleto de cobrança
bancária com código de barra padrão FEBRABAN.
Caso o objeto do certame esteja em consonância com
o disposto na Instrução Normativa Nº 03, de 14 de
julho de 2005, do Ministério da Previdência Social, a
contratada ficará sujeita a retenção de 11% (onze por
cento) do valor da mão de obra.

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 101 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  A partir  da  assinatura  até  dia  31  de
dezembro de 2018.
VALOR:  Até  R$  8.242,00  (oito  mil,  duzentos  e
quarenta e dois mil reais).

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

FELIPE BORSOI

Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente

VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS
LTDA

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Borilli Pneus Ltda.
OBJETO: É objeto deste a contratação de empresa
para prestação de serviço recapagem de pneus para
reposição  no  almoxarifado  e  nos  veículos  e
máquinas do município, conforme descrito abaixo:

IT
E
M

DESCRIÇÃO

UNID 
MEDI

DA

QUANTI
DADE

ESTIMA
DA

PREÇO
UNIT.

R$

TOTAL
ATÉ 
R$

02
SERVIÇO  DE  RECAPAGEM  DE
PNEU  700  X  16  MÍNIMO  10
LONAS

UN 04
189,0

0
756,00

03
SERVIÇO  DE  RECAPAGEM  DE
PNEU  17.5  X  25  -  MÍNIMO  16
LONAS

UN 06
948,0

0
5.688,0

0

04
SERVIÇO  DE  BORRACHARIA
RECAPAGEM  DE  PNEU  215X75
MM R 17,5, MÍNIMO 12 LONAS

UN 10
245,0

0
2.450,0

0

08
SERVIÇO  DE  RECAPAGEM  DE
PNEU  18.4  X  34  MÍNIMO  24
LONAS

UN 02
1.240,

00
2.480,0

0

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
até  R$ 11.374,00 (onze mil,  trezentos  e setenta  e
quatro reais).
A  Contratada  deverá  retirar  os  pneus  no  prazo
máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação junto
ao Almoxarifado da Prefeitura.
O serviço de  recapagem deverá  ser  efetuado num
prazo máximo de 10 (dez) dias após a retirada dos
pneus  e  a  devolução  deverá  ser  feita  no
Almoxarifado da Prefeitura.
O pagamento será efetuado até  25 (vinte e  cinco)
dias  consecutivos  após  a  liquidação  da  despesa,
mediante apresentação da respectiva nota fiscal e do
laudo  de  execução  emitido  pela  Secretaria
responsável pela solicitação.
a) Quando a cobrança ocorrer por boleto, o mesmo
somente poderá ser emitido com vencimento “apre-
sentação”(sem vencimento).  A consulta  poderá  ser
realizada  na  relação  de  ordem cronológica,  “data
crono”, constante no site do município no seguinte
endereço:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sis
temas/transparencia/?
secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pa
gamento 
A forma de pagamento será através de crédito em
conta bancária, o vencedor deverá informar banco,
agência,  operação e número da conta bancária em
nome do contratado, ou através de boleto de cobran-
ça bancária  com código de barra  padrão FEBRA-
BAN.
Caso o  objeto  do  certame  esteja  em consonância
com o disposto na Instrução Normativa Nº 03, de
14 de julho de 2005, do Ministério da Previdência
Social,  a  contratada  ficará  sujeita  a  retenção  de
11% (onze por cento) do valor da mão de obra.

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 102 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  A partir  da  assinatura  até  dia  31  de
dezembro de 2018.
VALOR:  Até  R$  11.374,00  (onze  mil,  trezentos  e
setenta e quatro reais).

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

BORILLI PNEUS LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Grando Pneus Ltda.
OBJETO: É objeto deste a contratação de empresa
para prestação de serviço recapagem de pneus para
reposição  no  almoxarifado  e  nos  veículos  e
máquinas do município, conforme descrito abaixo:

IT
E
M

DESCRIÇÃO

UNID 
MEDI

DA

QUANT.
ESTIMA

DA

PREÇO
UNIT.

R$

TOTAL
ATÉ 
R$

05
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 
PNEU 1400 X 24 MÍNIMO 24 
LONAS

UN 12
849,0
0

10.188,
00

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
até  R$ 10.188,00  (dez  mil,  cento  e  oitenta  e  oito
reais).
A  Contratada  deverá  retirar  os  pneus  no  prazo
máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação junto ao
Almoxarifado da Prefeitura.
O  serviço  de  recapagem deverá  ser  efetuado  num
prazo máximo de 10 (dez) dias após a retirada dos
pneus e a devolução deverá ser feita no Almoxarifado
da Prefeitura.
O pagamento será efetuado até 25 (vinte e cinco) dias
consecutivos após a liquidação da despesa, mediante
apresentação da respectiva nota fiscal e do laudo de
execução  emitido  pela  Secretaria  responsável  pela
solicitação.
a) Quando a cobrança ocorrer por boleto, o mesmo
somente poderá ser emitido com vencimento “apre-
sentação”(sem vencimento). A consulta poderá ser re-
alizada na relação de ordem cronológica, “data cro-
no”, constante no site do município no seguinte ende-
reço:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pag
amento 

A forma  de  pagamento  será  através  de  crédito  em
conta  bancária,  o  vencedor  deverá  informar  banco,
agência,  operação  e  número  da  conta  bancária  em
nome do contratado, ou através de boleto de cobrança
bancária com código de barra padrão FEBRABAN.
Caso o objeto do certame esteja em consonância com
o disposto na Instrução Normativa Nº 03, de 14 de
julho de 2005, do Ministério da Previdência Social, a
contratada ficará sujeita a retenção de 11% (onze por
cento) do valor da mão de obra.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
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temas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando o nº 103 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  A partir  da  assinatura  até  dia  31  de
dezembro de 2018.
VALOR: Até R$ 10.188,00 (dez mil, cento e oitenta
e oito reais).

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

GRANDO PNEUS LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Rede  Pneu  –  Renovadora  de
Pneus Ltda.
OBJETO:  É objeto deste a contratação de empresa
para prestação de serviço recapagem de pneus para
reposição no almoxarifado e nos veículos e máquinas
do município, conforme descrito abaixo:

IT
E
M

DESCRIÇÃO
UNID 
MEDI

DA

QUANT
IDADE

ESTIMA
DA

PREÇO
UNIT.

R$

TOTAL
ATÉ 
R$

06 SERVIÇO  DE  RECAPAGEM  DE
PNEU  17.5  X  25  RADIAL,
MÍNIMO 24 LONAS

UN 08 1.599,
00

12.792,
00

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
até  R$ 12.792,00 (doze mil, setecentos e noventa e
dois reais).
A  Contratada  deverá  retirar  os  pneus  no  prazo
máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação junto ao
Almoxarifado da Prefeitura.
O  serviço  de  recapagem deverá  ser  efetuado  num
prazo máximo de 10 (dez) dias após a retirada dos
pneus e a devolução deverá ser feita no Almoxarifado
da Prefeitura.
O pagamento será efetuado até 25 (vinte e cinco) dias
consecutivos após a liquidação da despesa, mediante
apresentação da respectiva nota fiscal e do laudo de
execução  emitido  pela  Secretaria  responsável  pela
solicitação.
a) Quando a cobrança ocorrer por boleto, o mesmo
somente poderá ser  emitido com vencimento “apre-
sentação”(sem vencimento). A consulta poderá ser re-
alizada na relação de ordem cronológica, “data cro-
no”, constante no site do município no seguinte ende-
reço:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pag
amento 
A forma  de  pagamento  será  através  de  crédito  em
conta  bancária,  o  vencedor  deverá  informar  banco,
agência,  operação  e  número  da  conta  bancária  em
nome do contratado, ou através de boleto de cobrança
bancária com código de barra padrão FEBRABAN.
Caso o objeto do certame esteja em consonância com
o disposto na Instrução Normativa Nº 03, de 14 de
julho de 2005, do Ministério da Previdência Social, a
contratada ficará sujeita a retenção de 11% (onze por
cento) do valor da mão de obra.

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 104 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  A partir  da assinatura até dia  31 de
dezembro de 2018.
VALOR: Até R$ 12.792,00 (doze mil, setecentos e
noventa e dois reais).

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

REDE PNEU – RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 017/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Empresa  Santa  Luiza  de
Transportes Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  01  (um)
mês, ou seja, a partir de 01 de junho de 2018 até 30
de  junho  de  2018,  na  forma  da  justificativa  em
anexo  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  Fica  acordada  a  negociação  entre  as
partes a manutenção do valor pago mensalmente do
presente contrato.  As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 08

Carlos Barbosa, 30 de maio de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

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

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 204/2014

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 e redução 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: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN
D

VALOR UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,72

2
OLEO  DIESEL  P/CAMINHOES  E
MAQUINAS OPERATRIZES  PARA
SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,27

3

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

LT R$ 3,39

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 16

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

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

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 071/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: K & N Lanches Ltda Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 08 de junho de 2018 até 07
de junho de 2019, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função  da  prorrogação  de  prazo  do  contrato,  fica
reajustado o valor pago, pela variação do IGP-M do
período,  que  corresponde  a  4,27%. Desta  forma,  o
novo  valor  a  ser  pago  corresponderá  a  R$  18,53
(dezoito  reais  e  cinquenta  e  três  centavos)  por
refeição, totalizando até R$ 2.038,30 (dois mil, trinta
e  oito  reais  e  trinta  centavos)  mensais.  As  demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

K & N LANCHES LTDA ME
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 072/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Mil  –  Assessoria  e  Consultoria
Contábil e Empresarial Ltda – Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais  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. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, fica reajustado o valor pago, pela variação
do  IGP-M  do  período,  que  corresponde  a  4,27%.

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=despesas&sub=relacao_cronologica_para_pagamento
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$  4.310,94  (quatro  mil,  trezentos  e  dez  reais  e
noventa  e  quatro  centavos)  mensal. As  demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 30 de maio de 2018.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

MIL – ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTÁBIL E EMPRESARIAL 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 051/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Comabe Automação de Escritório
Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência  do
contrato entabulado entre as partes, por 90 (noventa)
dias, ou seja, a partir de 30 de maio de 2018 até 27 de
agosto de 2018, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Fica
acordada a negociação entre as partes a manutenção
do valor pago mensalmente do presente contrato. As
demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 07

Carlos Barbosa, 30 de maio de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Administração

COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO 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 096/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Remota Comunicações Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência  do
contrato entabulado entre as partes, por 90 (noventa)
dias, ou seja, a partir de 07 de junho de 2018 até 04
de setembro de 2018,  na forma da  justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. Fica  acordada  a  negociação  entre  as
partes a manutenção do valor pago mensalmente do
presente  contrato. Desta  forma,  o  valor  a  ser  pago
corresponderá  R$570,00 (quinhentos e setenta reais)
mensais.  As  partes  renunciam  de  todo  e  qualquer
direito de pleitear a  qualquer tempo da contratação
reposição dos valores ora negociados, tendo o valor
acordado como justo e suficiente para remuneração
do  objeto,  sendo  este  o  valor-base  para  os  futuros
reajustamentos e eventuais reequilíbrios de fatos que
vierem a surgir a partir da presente data.  As demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 06 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Administração

REMOTA COMUNICAÇÕES 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 086/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: PSJ Banco de Dados Ltda Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  01  (um)
ano, ou seja, a partir de 01 de junho de 2018 até 31
de  maio  de  2019,  na  forma  da  justificativa  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  Fica  acordada  a  negociação  entre  as
partes a manutenção do valor pago mensalmente do
presente contrato.  As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 30 de maio de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Administração

PSJ BANCO DE DADOS LTDA ME
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 011/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Britamil – Mineração e Britagem
Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – da
Finalidade  e  Objeto,  aditando  o  item 02  em 375
(trezentos e setenta e cinco) toneladas, totalizando
assim,  em 1.875  (um mil,  oitocentos  e  setenta  e
cinco)  toneladas,  na  forma  da  justificativa  anexa,
que  faz  parte  integrante  do  presente  instrumento.
Em função da alteração da Cláusula Primeira, fica
alterada a Cláusula Segunda – do Preço, aditando-se
o item 02 no valor de até R$ 4.875,00 (quatro mil,
oitocentos  e  setenta  e  cinco  reais).  Totalizando
assim o  valor  total  do  contrato  em R$  50.375,00
(cinquenta mil, trezentos e setenta e cinco reais). As
demais  cláusulas  e  condições  do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Planejamento e Vias

Urbanas

BRITAMIL – MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA
Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

PORTARIAS

PORTARIA Nº 316/2018

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia de 17 de maio de 2018, o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  instaurada  pela  Portaria
nº 252, de 16 de abril de 2018, em função do grande
número de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites processuais
de diferentes espécies. 

Carlos Barbosa, 24 de maio de 2018.

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

PORTARIA Nº 317/2018

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia de 17 de maio de 2018, o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  instaurada  pela  Portaria
nº 253, de 16 de abril de 2018, em função do grande
número de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites processuais
de diferentes espécies. 

Carlos Barbosa, 24 de maio de 2018.

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

PORTARIA Nº 318/2018

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia de 25 de maio de 2018, o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  instaurada  pela  Portaria
nº 261, de 24 de abril de 2018, em função do grande
número de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites processuais
de diferentes espécies. 

Carlos Barbosa, 24 de maio de 2018.

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

EXTRATO PORTARIA Nº 320/2018

ASSUNTO,  Suspensão  preventiva  e  instauração  de
Sindicância  Administrativa  Disciplinar  em face do
servidor  Orlando  Mates  de  Souza,  matrícula  472,
investido no cargo de Vigilante, lotado na Secretaria
Municipal  da  Educação,  bem como designação  de
Comissão Permanente de Sindicância e/ou Processo
Administrativo, nos termos da Portaria 282, de 04 de
abril de 2016.

Carlos Barbosa, 25 de maio de 2018

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

PORTARIA Nº 321/2018

REMANEJA, com efeito retroativo a 24 de maio de
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2018,  o  servidor  ELIAS  JOSÉ  ANDREOLA,
matrícula  n.º  1.450,  motorista,  da  Secretaria
Municipal da Educação para a Secretaria Municipal
de Segurança e Trânsito.

Carlos Barbosa, 28 de maio de 2018.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 322/2018

REMANEJA, com efeito retroativo a 1º de maio de
2018,  a  servidora  SAMANTHA  ANDREOLLA
FORMENTINI, matrícula 1.743, monitor de creche,
da  Escola  Municipal  de  Educação  Infantil  Vitória
para  a  Escola  Municipal  de  Educação  Infantil
Toquinho de Gente.

Carlos Barbosa, 29 de maio de 2018.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 323/2018

CONVOCA,  os  candidatos  relacionados  no  anexo
desta  portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados  para  o  cargo  de  Professor  Ensino
Fundamental  Séries  Finais  –  História  do  Concurso
Público e Processo Seletivo Público 2015 (Edital de
Homologação  nº  045/2015),  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, 30
de  maio  e  04  de  junho  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  –
HISTÓRIA, de acordo com a Lei Municipal nº 682,
de 05 de junho de 1990. Para tanto, devem preencher
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE VAGA na
Coordenadoria  de  Recursos  Humanos  desta
Prefeitura,  no horário de expediente  externo,  das  8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8815).  Dos  candidatos  que  apresentarem
manifestação de interesse da vaga, serão admitidos os
que estiverem melhor classificados, de acordo com o
número de vagas temporárias existentes.

Carlos Barbosa, 29 de maio de 2018.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

ANEXO

LETICIA TENEDINI LIMA
SIMONE SILVA DA SILVA
SANDRO GONZAGA
CASSIANO GEDOZ
JOAO PAULO DELUCA
JONATAN WERNER
LILIANE CRISTINA PINTO
LINARA BESSEGA SEGALIN
MARCOS FONTANA CERUTTI
EDUARD DOS SANTOS LEITE
FRANCIANE SCHENATTO
CIRILO HOCH CONCATTO DA ROSA
CAROLINE RIGO NARDIN
RODRIGO DE SOUZA MASSIA
JOAO MARCELO BRANCALION 
SAMANTA TRIVILIN COMIOTTO
FELIPE BENINI
PAULO MARCELO FRANCESCATO JUNIOR

MONICA VALANDRO LUDWIG
GIOVANI POLETTI SARTORI
RAQUEL GALIAZZI MARIN
THIAGO MOREIRA AGUIAR

PORTARIA Nº 324/2018

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia de 28 de maio de 2018, o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Investigatória,  instaurada  pela
Portaria nº 269, de 27 de abril de 2018, em função
do grande número de processos que tramitam junto
a  Comissão  Sindicante,  bem  como  inúmeros
trâmites processuais de diferentes espécies. 

Carlos Barbosa, 30 de maio de 2018.

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

PORTARIA Nº 325/2018

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia de 28 de maio de 2018, o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 270, de 27 de abril de 2018, em função do grande
número  de  processos  que  tramitam  junto  a
Comissão Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies. 

Carlos Barbosa, 30 de maio de 2018.

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

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 005/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: OM Zeladoria Ltda Epp.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (meses)
dias, ou seja, a partir de 05 de junho de 2018 até 04
de  junho  de  2019,  na  forma  da  justificativa  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, fica reajustado o valor pago, pela variação
do  IGP-M do  período,  que  corresponde  a  4,27%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá
a R$ 301,34 (trezentos e um reais e trinta e quatro
centavos) mensal. As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

MARIA ROSALIA FREITAG COUSSEAU
Presidente da Câmara de Vereadores

OM ZELADORIA LTDA EPP
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

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