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PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 078/2018

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 21 de Junho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informáti-
ca e Componentes.

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 079/2018

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 21 de Junho de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO:  Aquisição de Alimentos e Produtos para
a Cozinha do 29º 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 079 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 080/2018

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 22 de Junho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Prestação de Serviço de Zeladoria Vigi-
lância/Segurança para a Feira de Compras do Festi-
queijo.

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 082/2018

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 25 de Junho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Tintas e Material para Pin-
tura.

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

Digitando o nº 082 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 002/2018

TIPO: Técnica e Preço
DATA: 27 de Julho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Contratação de Empresa  para  Prestação
de Assessoria e Captação de Recursos.

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 Tomada de Preços.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 003/2018

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 26 de Junho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Construção
de Sepulturas Geminadas no Cemitério Público Mu-
nicipal.

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 Tomada de Preços.

ATAS

ATA II DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
 Nº 010/2018

Ata II de licitação modalidade Concorrência número
dez do ano de dois mil e dezoito, realizada às nove
horas e trinta minutos do dia doze de junho 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  iluminação,
fornecimento  de  mudas  e  fertilizantes  e  plantio  de
mudas na Avenida Presidente Kennedy. Presentes os
membros da Comissão Julgadora de Licitações: Ana
Paula  Hoenig,  Nilce  Dalmás  Branchi  e  Raquel  dos
Santos  De Zorzi.  A Comissão  informa que  recebeu
nesta  data  parecer  jurídico e  decisão  da autoridade
superior referente ao recurso interposto pela licitante
Floricultura São Luiz Ltda ratificando a ata anterior
da  comissão  de  licitações  e  resolve  portanto  dar
andamento ao processo licitatório. A Comissão intima
os  interessados,  caso  queiram,  comparecer  às  14
horas  do  dia  14  (quatorze)  de  junho 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 PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 060/2018

Aos  doze  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 CABOS DE AÇO E LÂMINAS
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:  VLK
STRAZZABOSCO  TRATORPEÇAS-  EPP,  neste
ato representada pelo  Sr.  Giuliano Martins  Brites,
RG  nº  1055062606.  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 -VLK STRAZZABOSCO
TRATORPEÇAS-  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  29,00;  para  o  item  02  -VLK
STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS-  EPP,  com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  780,00;  para  o
item  03  -VLK  STRAZZABOSCO
TRATORPEÇAS-  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  880,00;  para  o  item 04  -VLK
STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS-  EPP,  com o
preço final (ou negociado) de R$ 910,00. 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:
VLK  STRAZZABOSCO  TRATORPEÇAS-  EPP.
Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  VLK
STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS- EPP, o objeto
constante nos itens 01 à 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
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 J. Rauber
Pregoeiro

Letícia L. de Almeida | Sheila Danieli
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 069/2018

Aos sete 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
EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA
ÁREA  DE  SEGURANÇA  E  MEDICINA  DO
TRABALHO  E  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIAS

MÉDICAS, 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:  ENSEG  –
ENGENHARIA  DE  SEGURANÇA  DO
TRABALHO  LTDA -  EPP,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Ricardo  Teobaldo  Antoniazzi,  RG  nº
3015774701;  e,  CANAL  SAFETY  ASSESSORIA
EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
LTDA - EPP, neste ato representada pelo Sr. Robeson
Luis  Canal,  RG  nº  2038987273.  Conferidos  os
documentos  apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  A  empresa
CLAUDIO ADRIANO EIRELI –  ME,  não   restou
credenciada, pois não apresentou o contrato social da
empresa,  conforme  item  03.03,  “a.1”.  Todas  as
empresas  apresentaram  declaração  de  Micro  ou
Pequena  Empresa,  conforme  Lei  Complementar
123/2006. 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  -  CANAL  SAFETY  ASSESSORIA  EM
SEGURANÇA  E  MEDICINA  DO  TRABALHO
LTDA - EPP, com o preço final (ou negociado) de R$
5.000,00.  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. Foi
habilitada  a  empresa:  CANAL  SAFETY
ASSESSORIA  EM  SEGURANÇA  E  MEDICINA
DO TRABALHO LTDA – EPP. Foi concedido prazo
para recurso.  A empresa ENSEG – ENGENHARIA
DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA – EPP,
tem intenção de interpor recurso pois entende que a
empresa  CANAL  SAFETY  ASSESSORIA  EM
SEGURANÇA  E  MEDICINA  DO  TRABALHO
LTDA – EPP não atende ao item 01.01.01,  “j”,  do
edital. 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.

Itacir Rasador
Pregoeiro

Letícia L. de Almeida
Equipe de Apoio

ATA II DE SESSÃO DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 069/2018

Aos doze dias do mês de junho 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  avaliar  a  possível  interposição  de
recursos,  objetivando  a  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇO  DE  ASSESSORIA NA ÁREA DE
SEGURANÇA E  MEDICINA DO  TRABALHO  E
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, 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
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de fevereiro de 2006,  com aplicação subsidiária  da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. Encerrando-se o prazo, sem
qualquer interposição de recurso, o Pregoeiro entende
pelo  prosseguimento  do  certame.  Adjudica-se  a
empresa:  CANAL  SAFETY  ASSESSORIA  EM
SEGURANÇA  E  MEDICINA  DO  TRABALHO
LTDA – EPP, para o item 01, 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 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

Letícia L. de Almeida
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 070/2018

Aos sete dias do mês de junho 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 Aquisição de Produtos para
Premiação  do  Programa  Minha  Nota-e  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: Motolife Veículos e Acessórios Ltda., neste
ato  representada  pelo  Sr.  Gilmar  Fernando
Lazzarotto,  RG  nº  9002893627.  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,  foi  declarado
vencedor  o  seguinte  licitante:  para  o  item  01  -
Motolife  Veículos  e  Acessórios  Ltda.,  com o preço
final (ou negociado) de R$ 16.000,00. Para os itens
02  a  05  não  houve  cotação.  O relatório  de  lances
ofertados para o  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:  Motolife
Veículos  e  Acessórios  Ltda.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  Motolife  Veículos  e  Acessórios  Ltda.,  o
objeto constante no item 01 do edital. Foi concedido
prazo  para  recurso,  não  havendo  manifestação  de
interposição  do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitante. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e equipe
de apoio para posterior homologação.

Gerson Josemar Rauber
Pregoeiro

Diego Zarpelon
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 071/2018

Aos oito 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
empresa  para  prestação  de  serviços  médicos  de
oftalmologia 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:  INSTITUTO DE
OFTALMOLOGIA BENTO GONÇALVES LTDA -
ME, neste ato representada pelo Sr. Felipe Giovanni
Cappellari,  RG  nº  7065194149.  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 - INSTITUTO DE
OFTALMOLOGIA BENTO GONÇALVES LTDA -
ME,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
100,00;  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:  INSTITUTO  DE
OFTALMOLOGIA BENTO GONÇALVES LTDA –
ME.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
INSTITUTO  DE  OFTALMOLOGIA  BENTO
GONÇALVES LTDA - ME, o objeto constante no
item 01 do edital. Foi concedido prazo para recurso,
não  havendo  manifestação  de  interposição  do
mesmo. Nada mais havendo a constar, foi encerrada
a presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada
pelo  Pregoeiro,  equipe  de  apoio  e  licitante.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para  análise  dos  documentos  e  procedimentos
adotados por mim pregoeiro e equipe de apoio para
posterior homologação.  

Danilo Fachini
Pregoeiro

Jaqueline T. Sachetto | Sheila Danieli
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 072/2018

Aos oito 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 PRESTAR
SERVIÇOS  DE  INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO, CONSULTORIA E SUPORTE
TÉCNICO  EM  INFORMÁTICA  PARA  A
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  VEREADORES,
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:
WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA
DA  INFORMAÇÃO  EIRELI  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Darlan  Mayer  Nervis,  RG nº
1083371458;  IST  INFORMÁTICA  LTDA  -  ME,
neste ato representada pelo Sr. André Neves da Silva,
RG  nº  4079824449.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram  credenciadas.  A  empresa  R  SOMENSI
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, não restou
credenciada,  pois  não  atende  ao  objeto  do  edital.
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: IST INFORMÁTICA LTDA – ME,
para  o  item  01.06  “a”,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 82,83; para o item 01.06 “b”, com
o preço final  (ou negociado) de R$ 497,00;  para o
item 01.06 “c”, com o preço final (ou negociado) de
R$ 105,00; para o item 01.06 “d”, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  100,00.  Totalizando,  valor
global  R$  702,00.  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:  IST
INFORMÁTICA LTDA – ME. Foi concedido prazo
para recurso.  A empresa R SOMENSI SOLUÇÕES
EM  TECNOLOGIA  EIRELI,  tem  intenção  de
interpor recurso referente ao objeto da empresa que
não se enquadra com o tipo de contratação descrito
no edital. Nada mais havendo a constar, foi encerrada
a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
documentos  e  procedimentos  adotados  por  mim
pregoeira  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Sinara Kirch
Pregoeira

Letícia L. de Almeida
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 074/2018

Aos onze dias do mês de junho 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  AQUISIÇÃO  DE
MÓVEIS  E  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO PARA
O  CEMAPS  E  CLÍNICA  DA  VISÃO 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:  PERSOLLE  –  INDÚSTRIA  E
COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA -  ME,  neste
ato representada pelo Sr. Andre Luis Zanatta, RG nº
2069543251;  O  &  F  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS
LTDA, neste ato representada pelo Sr. Hecton Luiz
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Ribeiro  de  Oliveira,  RG  nº  8064989141;  AM  -
DECOR  SOLUÇÕES  PARA  SEU  AMBIENTE
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Marcelo
Lunardi,  RG  nº  2079623548;  SCHOOL  SHOP
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP,  neste
ato representada  pela  Sra.  Claudete  Vivan Scheuer,
RG  nº  2034314051.  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  lote  01 -  PERSOLLE  –  INDÚSTRIA  E
COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA- ME,  com o
preço  final  (ou  negociado)  de R$ 4.395,00;  para  o
lote  02-  AM  –  DECOR  SOLUÇÕES  PARA SEU
AMBIENTE  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 3.760,00; para o lote 03 - SCHOOL
SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP,
com o preço final (ou negociado) de R$ 990,00; para
o  lote  04  -  SCHOOL  SHOP  MÓVEIS  E
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o preço final
(ou negociado) de R$ 6.306,00.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: AM –
DECOR  SOLUÇÕES  PARA  SEU  AMBIENTE
LTDA, PERSOLLE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE  PERSIANAS  LTDA-  ME  e  SCHOOL  SHOP
MÓVEIS  E  EQUIPAMENTOS  LTDA  –  EPP.
Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  PERSOLLE  –
INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  PERSIANAS
LTDA- ME, o objeto constante no lote 01 do edital;
AM – DECOR SOLUÇÕES PARA SEU AMBIENTE
LTDA,  o  objeto  constante  no  lote  02  do  edital  e
SCHOOL  SHOP  MÓVEIS  E  EQUIPAMENTOS
LTDA – EPP, os objetos constante nos lotes 03 e 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

Vanessa R.Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 075/2018

Aos treze 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  materiais  e
serviço  para  drenagem rua  Irmã  Antônia  Venturini
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:  TERRAPLENAGEM  E
PAVIMENTAÇÃO ALVES LTDA - ME, neste ato
representada pelo Sr. Fabiano dos Santos Alves, RG
nº  3076424757;  RENOVA  TERRAPLENAGEM
LTDA ME, neste ato representada pelo Sr. Vanderlei
Dalmoro,  RG  nº  7028146798;  CONSTRUÇÕES
METALICAS  SISA  EIRELI  -  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Fernando  Moreschi,  RG  nº
8066028211.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 objeto 01 -
CONSTRUÇÕES  METALICAS  SISA  EIRELI  -
ME,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
440,00; para o objeto 02 - TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO  ALVES  LTDA -  ME,  com  o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  78.237,98.  O
relatório  de  lances  ofertados  para  cada  item
encontra-se  em anexo,  sendo rubricado por  todos.
Após  a  fase  das  propostas  e  lances  foi  aberto  o
envelope  de  número  02,  referente  a  habilitação.
Foram habilitadas  as  empresas:  CONSTRUÇÕES
METALICAS  SISA  EIRELI  -  ME  e
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES
LTDA – ME. Foi concedido prazo para recurso, a
empresa  RENOVA  TERRAPLENAGEM  LTDA
ME,  manifesta  interesse  em  interpor  recurso  em
relação  a  negativa  de  apreciação  da  proposta  de
preço. 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 076/2018

Aos  treze  dias  do  mês  de  junho  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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,
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: DENTÁRIA
E  DISTRIBUIDORA  HOSPITALAR  PORTO
ALEGRENSE LTDA - EPP, neste ato representada
pelo  Sr.  Elias  Climus,  RG  nº  1024978718;
DENTÁRIA E CIRÚRGICA MERCOSUL LTDA -
EPP,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Edson  Luis
Saibt,  RG  nº  9022533195;  ROSSI  PRODUTOS
HOSPITALARES  LTDA  -  EPP,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Irineu  Rossi,  RG  nº

1032281568;  MADRIDENT  COMÉRCIO  DE
PRODUTOS  ODONTOLÓGICOS  LTDA  -  ME,
neste ato representada pelo Sr. Pablo Diego Salgueiro
Madrid,  RG  nº  4082841356.  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 lote  01 -
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP,
com o preço final  (ou  negociado)  de R$ 2.064,00;
para  o  lote  02  -  MADRIDENT  COMÉRCIO  DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, com
o preço final  (ou negociado) de R$ 346,00;  para o
lote 03 - DENTÁRIA E CIRÚRGICA MERCOSUL
LTDA - EPP, com o preço final (ou negociado) de R$
885,00; para o lote 04 - MADRIDENT COMÉRCIO
DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME,
com o preço final  (ou  negociado)  de R$ 1.327,50;
para  o  lote  05  -  MADRIDENT  COMÉRCIO  DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, com
o preço final  (ou negociado) de R$ 430,00;  para o
lote 06 - DENTÁRIA E CIRÚRGICA MERCOSUL
LTDA - EPP, com o preço final (ou negociado) de R$
4.475,00;  para  o  lote  07  -  ROSSI  PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  2.969,00;  para  o  lote  08  -
DENTÁRIA  E  DISTRIBUIDORA  HOSPITALAR
PORTO  ALEGRENSE LTDA -  EPP,  com o  preço
final (ou negociado) de R$ 4.480,00; para o lote 09 -
MADRIDENT  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, com o preço final
(ou negociado) de R$ 616,55; para o lote 10 - ROSSI
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 450,00; para o lote
11  -  MADRIDENT COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  158,60;  para  o  lote  12  -
DENTÁRIA  E  DISTRIBUIDORA  HOSPITALAR
PORTO  ALEGRENSE LTDA -  EPP,  com o  preço
final (ou negociado) de R$ 3.318,00; para o lote 13 -
MADRIDENT  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  324,80;  para  o  lote  14  -
MADRIDENT  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  797,10;  para  o  lote  15  -
MADRIDENT  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  1.296,88;  para  o  lote  16  -
MADRIDENT  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  794,43;  para  o  lote  17  -
MADRIDENT  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  1.694,20;  para  o  lote  18  -
MADRIDENT  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, com o preço final
(ou negociado) de R$ 208,00; para o lote 19 - ROSSI
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 590,00; para o lote
20  -  MADRIDENT COMÉRCIO DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, com o preço final
(ou negociado) de R$ 145,52; para o lote 21 – sem
proposta  válida;  para  o  lote  22  -  MADRIDENT
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
LTDA - ME, com o preço final (ou negociado) de R$
313,38;  para  o  lote  23  -  ROSSI  PRODUTOS
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HOSPITALARES LTDA - EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 4.690,80; para o lote 24 - ROSSI
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, com o
preço  final  (ou  negociado)  de R$ 3.456,60;  para  o
lote  25  -  DENTÁRIA  E  DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - EPP,
com o preço final  (ou negociado) de R$ 585,00.  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:   DENTÁRIA  E  DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA – EPP,
DENTÁRIA  E  DISTRIBUIDORA  HOSPITALAR
PORTO  ALEGRENSE  LTDA  –  EPP,   ROSSI
PRODUTOS  HOSPITALARES  LTDA  –  EPP,  e,
MADRIDENT  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS  LTDA  –  ME.  Adjudica-se  à
empresa  vencedora:  DENTÁRIA  E
DISTRIBUIDORA  HOSPITALAR  PORTO
ALEGRENSE LTDA - EPP, o objeto constante nos
lotes  08,  12  e  25  do  edital;  DENTÁRIA  E
CIRÚRGICA MERCOSUL LTDA -  EPP,  o  objeto
constante  nos  lotes  03  e  06  do  edital;  ROSSI
PRODUTOS  HOSPITALARES  LTDA  -  EPP,  o
objeto constante nos lotes 01, 07, 10, 19, 23 e 24 do
edital;  e,  MADRIDENT  COMÉRCIO  DE
PRODUTOS  ODONTOLÓGICOS  LTDA -  ME,  o
objeto constante nos lotes 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11,
13,  14,  15,  16,  17,  18,  20  e  22  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

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Getnet  Adquirência  e  Serviços
para Meios de Pagamento S.A..
OBJETO:  O  presente  contrato  tem  por  objeto  a
Habilitação  de  OPERADORA  DE  CARTÃO  DE
CRÉDITO  para  fornecer  serviços  de  cobrança  de
ingressos  do  Festiqueijo  por  cartão  de  débito  e  de
crédito,  com  fornecimento  gratuito  de  até  06
máquinas  de cobrança de cartão para  o Festiqueijo
2018, que será realizado de 29 de junho a 29 de julho
de  2018  no  Salão  Paroquial  da  Igreja  Matriz.  As
mesmas  devem  possuir  comunicação  telefônica
própria  para  transmissão  dos  dados.  A  taxa  de
reembolso máxima a ser paga é de 1,20% na função
débito e 1,90% na função crédito.  A contratada fica
proibida  de  efetuar  qualquer  outra  cobrança,  a
qualquer título, diversa da estabelecida no parágrafo
acima.

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 105 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir de  sua assinatura, ou seja, 07
de junho de 2018 até dia 05 de setembro de 2018.

VALOR: Taxa de 1,20% para função de débito e de
1,90% para função de crédito.

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico

Indústria e Comércio

GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA
MEIOS DE PAGAMENTO 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 106/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Ser Desenvolvimento Humano e
Empresarial Ltda.
OBJETO:  O  objeto  do  presente  documento  é  a
contratação de empresa para prestação de serviços
técnico  profissional  para  realizar  pesquisa  de
opinião, conforme especificações abaixo:
OBJETO  01  –  Pesquisa  de  opinião  para
desenvolvimento  de  pesquisa  e  aplicação  da
pesquisa do 29º FestiQueijo que acontecerá de 29 de
junho a 29 de julho de  2018.  A aplicação in loco
deve acontecer nas sextas, das 19 horas às 23 horas,
nos  sábados  das  10  horas  às  22  horas  e  nos
domingos das 10 horas às 17 horas. A descrição e
desenvolvimento da pesquisa segue em anexo.

OBJETO  02  –  Pesquisa  de  mercado  de
Mapeamento do Perfil do Consumidor Barbosense.
A pesquisa deverá estar concluída até o final do 3º
Trimestre  e  seus  resultados  apresentados  e
entregues até o prazo máximo de 20 de outubro de
2018.  A descrição e  desenvolvimento da pesquisa
segue em anexo.

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 106 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  A partir de sua assinatura até dia 20
de outubro de 2018.
VALOR:  R$ 17.390,00 (dezessete mil, trezentos e
noventa reais).

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico

Indústria e Comércio

SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E
EMPRESARIAL 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 107/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

CONTRATADO: Seluí Camini Me.
OBJETO: É objeto desta, a contratação de empresa
para prestação de serviço de costureira para conserto
de bandeiras para todo o ano de 2018, de acordo com
as especificações abaixo:

ITE
M

DESCRIÇÃO UNI
D

QTDE. ATÉ

01 SERVIÇO  DE  COSTUREIRA,  COSTURAS,
REFORMAS E CONSERTOS EM TECIDOS

UN 180

Será  realizado  o  conserto  estimado  de  até  180
bandeiras em poliéster, sendo que o conserto de até
170 bandeiras serão para a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio e o
conserto  de  até  10  bandeiras  para  serão  para  a
Secretaria Municipal  de  Segurança e Trânsito,  para
todo  o  ano  de  2018,  conforme  a  necessidade.  As
mesmas  deverão  ser  retiradas  e  devolvidas  na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria  e Comércio e/ou Secretaria  Municipal  de
Segurança e Trânsito, conforme solicitação, sendo a
devolução em até 10 dias após a retirada.

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 107 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  A  partir  da  assinatura  até  31  de
dezembro de 2018.
VALOR:  Até  R$  6.300,00  (seis  mil  e  trezentos
reais).

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico

Indústria e Comércio

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

SELUÍ CAMINI 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 CONTRATO Nº 108/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Star Service Vigilância Ltda.
OBJETO:  O  objeto  do  presente  documento  é  a
contratação de empresa para prestação de serviços de
segurança e vigilância para o FestiQueijo 2018. Para
realizar os serviços a CONTRATADA deverá dispor
de  uma  equipe  devidamente  uniformizada,
identificada, portando rádios de comunicação. Todos
os empregados deverão estar devidamente  treinados
e registrados junto à Polícia Federal.  Deverá ainda,
fornecer  5  (cinco)  rádios  para  os  integrantes  da
Comissão  Organizadora  do  FestiQueijo,  que
acontecerá 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, horário de bilheteria. Ainda, profissionais para
o dia 04/07/18 durante a realização do FestiQueijo
dos Idosos.

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

Digitando o nº 108 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  A partir  de  sua  assinatura  até  09  de
agosto de 2018.
VALOR: Até R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico

Indústria e Comércio

STAR SERVICE VIGILÂNCIA 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 109/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: J N Estruturas Eireli.
OBJETO:  O objeto do presente é a  contratação de
empresa  para  prestação de  serviços  de  locação,
montagem e desmontagem de estandes, a ser feito na
Rua Coberta, localizada na Rua Prefeito José Chies,
antes e após a realização da Feira de Compras 2018,
que será realizada de 29 de junho a 29 de julho de
2018.

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 109 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  A partir  de  sua  assinatura  até  08  de
agosto de 2018.
VALOR: R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos
reais).

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico

Indústria e Comércio

J N ESTRUTURAS EIRELI
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 110/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda.
OBJETO:  Constitui  objeto  deste  a  contratação  de
empresa  para  execução  do  recapeamento  asfáltico
em  CBUQ  e  sinalização  viária  na  Rua  Júlio  de
Castilhos,  bairro Centro,  Carlos  Barbosa/RS,  numa
extensão de 580 metros, com fornecimento de mão
de  obra,  materiais  e  equipamentos  necessários. As
obras  deverão  ser  executadas conforme  Projeto,
Orçamento,  Cronograma  Físico  Financeiro  e
Memorial Descritivo.

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

Digitando o nº 110 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA:  Até  60  (sessenta)dias,  a  partir  da
emissão da Ordem de serviço.
VALOR:  R$  299.956,95  (duzentos  e  noventa  e
nove  mil,  novecentos  e  cinquenta  e  seis  reais  e
noventa e cinco centavos).

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2018.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Gaiambiental  Consultoria  e
Projetos Ambientais Ltda.
OBJETO: O presente contrato tem a finalidade de
contratação de empresa para prestação de serviços
de assessoria  técnica ambiental  junto a  Secretaria
Municipal  da  Agricultura  e  Meio  Ambiente,
visando o licenciamento ambiental de atividades de
impacto  local  e  gestão  ambiental  municipal.  O
serviço  deverá  ser  prestado  por  equipe
multidisciplinar,  com  seu  devido  registro  em
conselho profissional competente, composta por, no
mínimo:
 – 01 biólogo;
 – 01 engenheiro químico ou engenheiro ambiental
ou engenheiro ambiental e sanitarista;
 – 01 geólogo ou engenheiro de minas; e
 – 01 engenheiro agrônomo ou técnico agrícola.
A carga  horária  deverá  ser  de  136  horas  mensais
distribuídas entre os profissionais de nível superior
sênior e júnior conforme a natureza das demandas
dos serviços. Os profissionais de nível sênior devem
ter especialização e experiência mínima de 5 anos
na área ambiental. Os profissionais de nível júnior
devem ter  experiência  mínima  de  1  ano  na  área
ambiental. Todos os profissionais de nível superior
deverão  emitir  a  Anotação  de  Responsabilidade
Técnica junto ao respectivo conselho profissional.
Deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades:
 –  Avaliação  da  documentação  e  solicitação  de
complementações quando necessário;
 –  Inspeção  e  vistoria  externa  pelos  profissionais
mais indicados para cada tipo de empreendimento;
 –  Elaboração  de  parecer  técnico  com
responsabilidade técnica;
 – Elaboração de licenças ambientais;
 –  Demais  serviços  vinculados  às  atividades  de
competência  dos  órgãos  ambientais  municipais
conforme  a  Constituição  Federal  de  1988,  Lei
Federal  Complementar  nº  140/11,  Resolução
CONAMA  237/97,  Resoluções  CONSEMA  nº
288/2017,  nº  323/2016,  nº  340/2016,  nº  347/2017
Termo de Convênio SEMA – Município de Carlos
Barbosa  nº  005/2014,  e  demais  legislações  que
poderão ser sancionadas, referente ao licenciamento
ambiental de âmbito municipal, bem como aquelas
que  forem delegadas  pelo  Estado por  instrumento
legal ou convênio. 

 –  Assessoria  à  fiscalização  ambiental  municipal,
através  de  realização  de  vistorias  e  emissão  de
pareceres técnicos, mediante solicitação expressa;
 – Revisão e elaboração de novos formulários com
informações básicas para o licenciamento ambiental.
Os  serviços  serão  prestados  nas  dependências  da
Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Meio
Ambiente, com o material de expediente necessário
fornecido  pelo  Município  para  a  realização  das
rotinas  implantadas,  bem  como  meio  para  o
descolamento dos profissionais, quando no exercício
das  atividades  inerentes  à  prestação  dos  serviços,
dentro do território do município,  em dias a serem
estabelecidos em mutuo acordo.
Fica proibido o encaminhamento de qualquer tipo de
projeto  de  licenciamento  ambiental  de  âmbito
municipal pela empresa contratada.

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 111 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “tomada de preços”.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  partir  de 11  de
junho de 2018 a 10 de junho de 2019.
VALOR:  R$  7.567,00  (sete  mil,  quinhentos  e
sessenta e sete reais) mensais.

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2018.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

GAIAMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS
AMBIENTAIS 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 112/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Simonaggio & Cia Ltda.
OBJETO:  Constitui  objeto  deste  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, com fornecimento de mão de obra, materiais
e  equipamentos  necessários.  As  obras  deverão  ser
executadas conforme  Projeto,  Orçamento,
Cronograma  Físico  Financeiro  e  Memorial
Descritivo.

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

Digitando o nº 112 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “concorrência”.
VIGÊNCIA:  até  90  (noventa)  dias,  a  partir  da
emissão da Ordem de serviço.
VALOR:  R$  201.921,39  (duzentos  e  um  mil,
novecentos  e  vinte  e  um  reais  e  trinta  e  nove
centavos).

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2018.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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CONCRESUL ENGENHARIA 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 113/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Sugestiva Indústria e Comércio de
Confecções Ltda.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 20 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 01, com área de 20 (vinte) m²,
medindo  5m  de  frente  por  4m  de  profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 113 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

SUGESTIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA

Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Elanir Schroeder Me.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de dois espaços, totalizando 36 m², na Feira
de  Compras  do  Festiqueijo  2018.  Os  estandes  a
serem ocupados pelo expositor são os de nº 02 e 17,
sendo o primeiro de nº 02 com área de 20 (vinte) m²,
medindo 5m de frente por 4m de profundidade e o
segundo  de  nº  17  com área  de  16  (dezesseis)  m²,
medindo  4m  de  frente  por  4m  de  profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 114 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento
público”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR:  R$  3.960,00  (três  mil,  novecentos  e
sessenta reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

ELANIR SCHROEDER ME
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  D’lanfiori Malhas e Confecções
Ltda.
OBJETO:  O objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação  de  um  espaço  de  16  m²  na  Feira  de
Compras  do  Festiqueijo  2018.  O  estande  a  ser
ocupado pelo expositor é o de nº 03, com área de
16 (dezesseis) m², medindo 4m de frente por 4m de
profundidade,  conforme  mapa  em  anexo.  Não  é
permitida  a  sublocação  dos  espaços,  a  empresa
deverá dispor de produtos para venda, conforme seu
contrato  social.  O  Expositor  deverá  observar  as
regras  previstas  no regulamento,  este  que passa  a
fazer parte do presente contrato.

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 115 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento
público”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR:  R$  1.760,00  (um  mil,  setecentos  e
sessenta reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

D’LANFIORI MALHAS E CONFECÇÕES LTDA
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Natalício Dotta.
OBJETO:  O objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação  de  um  espaço  de  11  m²  na  Feira  de

Compras  do  Festiqueijo  2018.  O  estande  a  ser
ocupado pelo expositor é o de nº 04, com área de 11
(onze)  m²,  conforme  mapa  em  anexo.  Não  é
permitida  a  sublocação  dos  espaços,  a  empresa
deverá dispor de produtos para venda, conforme seu
contrato social. O  Expositor  deverá  observar  as
regras  previstas  no  regulamento,  este  que  passa  a
fazer parte do presente 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 116 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR:  R$  1.210,00  (um  mil,  duzentos  e  dez
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

NATALÍCIO DOTTA
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 117/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Baccon e Cia Ltda.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 05, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos  para  venda,  conforme seu contrato social.

O  Expositor  deverá  observar  as  regras
previstas  no  regulamento,  este  que  passa  a  fazer
parte do presente 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 117 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

BACCON E CIA LTDA
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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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Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: CVS Comércio de Jóias Ltda Epp.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 15 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 06, com área de 15 (quinze) m²,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 118 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR:  R$  1.650,00  (um  mil,  seiscentos  e
cinquenta reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

CVS COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA EPP
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Papelaria Agis Ltda Me.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 20 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 07, com área de 20 (vinte) m²,
medindo  5m  de  frente  por  4m  de  profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 119 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

PAPELARIA AGIS LTDA ME
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Julieta Deitos Schulz Me.
OBJETO:  O objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação  de  um  espaço  de  16  m²  na  Feira  de
Compras  do  Festiqueijo  2018.  O  estande  a  ser
ocupado pelo expositor é o de nº 08, com área de
16 (dezesseis) m², medindo 4m de frente por 4m de
profundidade,  conforme  mapa  em  anexo.  Não  é
permitida  a  sublocação  dos  espaços,  a  empresa
deverá dispor de produtos para venda, conforme seu
contrato  social. O  Expositor  deverá  observar  as
regras  previstas  no regulamento,  este  que passa  a
fazer parte do presente contrato.

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 120 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento
público”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR:  R$  1.760,00  (um  mil,  setecentos  e
sessenta reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

JULIETA DEITOS SCHULZ ME
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Adriana Santos Angst.
OBJETO:  O objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação  de  um  espaço  de  15  m²  na  Feira  de
Compras  do  Festiqueijo  2018.  O  estande  a  ser
ocupado pelo expositor é o de nº 09, com área de
15 (quinze) m²,  conforme mapa em anexo.  Não é
permitida  a  sublocação  dos  espaços,  a  empresa
deverá dispor de produtos para venda, conforme seu
contrato  social. O  Expositor  deverá  observar  as
regras  previstas  no regulamento,  este  que passa  a
fazer parte do presente contrato.

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 121 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento

público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR:  R$  1.650,00  (um  mil,  seiscentos  e
cinquenta reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

ADRIANA SANTOS ANGST
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Artefatos  de  Couro  Paufer  Ltda
Me.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 10, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos  para  venda,  conforme seu contrato social.

O  Expositor  deverá  observar  as  regras
previstas  no  regulamento,  este  que  passa  a  fazer
parte do presente 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 122 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta
reais)

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

ARTEFATOS DE COURO PAUFER LTDA ME
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Associação  dos  Artesões  do
Município de Carlos Barbosa.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 11 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 11,  com área de 11 (onze) m²,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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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produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 123 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR:  R$  1.210,00  (um  mil,  duzentos  e  dez
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DO MUNICIPIO
DE CARLOS BARBOSA

Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Malhas  Sirley  –  Indústria  e
Comércio Ltda Me.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 12, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 124 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

MALHAS SIRLEY – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA ME
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: C Gandini – Colchões.
OBJETO:  O objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação  de  um  espaço  de  20  m²  na  Feira  de
Compras  do  Festiqueijo  2018.  O  estande  a  ser
ocupado pelo expositor é o de nº 13, com área de
20  (vinte)  m²,  medindo  5m de  frente  por  4m de
profundidade,  conforme  mapa  em  anexo.  Não  é
permitida  a  sublocação  dos  espaços,  a  empresa
deverá dispor de produtos para venda, conforme seu
contrato  social. O  Expositor  deverá  observar  as
regras  previstas  no regulamento,  este  que passa  a
fazer parte do presente contrato.

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 125 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento
público”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

C GANDINI - COLCHÕES
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 126/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Valentini & Pozza Comércio do
Vestuário Ltda.
OBJETO:  O objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação  de  um  espaço  de  16  m²  na  Feira  de
Compras  do  Festiqueijo  2018.  O  estande  a  ser
ocupado pelo expositor é o de nº 14, com área de
16 (dezesseis) m², medindo 4m de frente por 4m de
profundidade,  conforme  mapa  em  anexo.  Não  é
permitida  a  sublocação  dos  espaços,  a  empresa
deverá dispor de produtos para venda, conforme seu
contrato social. O  Expositor  deverá  observar  as
regras  previstas  no regulamento,  este  que passa  a
fazer parte do presente contrato.

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 126 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento
público”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$  1.760,00  (um  mil,  setecentos  e
sessenta reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

VALENTINI & POZZA COMÉRCIO DO
VESTUÁRIO LTDA

Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Agroindústria Alimentícia Ferrari
Ltda.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 15, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos  para  venda,  conforme seu contrato social.

O  Expositor  deverá  observar  as  regras
previstas  no  regulamento,  este  que  passa  a  fazer
parte do presente 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 127 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

AGROINDÚSTRIA ALIMENTÍCIA FERRARI
LTDA

Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: JJW Salsicharia Ltda.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 16, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
contrato.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do

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

Digitando o nº 128 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

JJW SALSICHARIA LTDA
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Malharia Dalcin Ltda.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de dois espaços, totalizando 32 m², na Feira
de  Compras  do  Festiqueijo  2018.  Os  estandes  a
serem ocupados pelo expositor são os de nº 18 e 19,
sendo ambos  com área  de  16  (dezesseis)  m²  cada,
medindo  4m  de  frente  por  4m  de  profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 129 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

MALHARIA DALCIN LTDA
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Steffani & Pradella Ltda.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras

do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 20, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social.
O Expositor deverá observar as regras previstas no
regulamento,  este  que  passa  a  fazer  parte  do
presente contrato.

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 130 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento
público”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$  1.760,00  (um  mil,  setecentos  e
sessenta reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

STEFFANI & PRADELLA LTDA
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Valdecir A. Pagliarini Me.
OBJETO:  O objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação  de  um  espaço  de  16  m²  na  Feira  de
Compras  do  Festiqueijo  2018.  O  estande  a  ser
ocupado pelo expositor é o de nº 21, com área de
16 (dezesseis) m², medindo 4m de frente por 4m de
profundidade,  conforme  mapa  em  anexo.  Não  é
permitida  a  sublocação  dos  espaços,  a  empresa
deverá dispor de produtos para venda, conforme seu
contrato  social. O  Expositor  deverá  observar  as
regras  previstas  no regulamento,  este  que passa  a
fazer parte do presente contrato.

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 131 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento
público”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$  1.760,00  (um  mil,  setecentos  e
sessenta reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

VALDECIR A PAGLIARINI ME
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO

Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Neusi M Soares Me.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 22, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos  para  venda,  conforme seu contrato social.

O  Expositor  deverá  observar  as  regras
previstas  no  regulamento,  este  que  passa  a  fazer
parte do presente 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 132 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

NEUSI M SOARES ME
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Associação  Oficina  da  Arte  –
OACB.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 23, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 133 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta

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

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

ASSOCIAÇÃO OFICINA DA ARTE - OACB
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 134/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Stazione  Comércio  do  Vestuário
Ltda.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 24, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos  para  venda,  conforme seu  contrato  social.
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 134 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

STAZIONE COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Deitos Comércio e Serviços Ltda.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 25, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente

contrato.

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 135 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento
público”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$  1.760,00  (um  mil,  setecentos  e
sessenta reais)

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

DEITOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Marisa Benincá.
OBJETO:  O objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação  de  um  espaço  de  16  m²  na  Feira  de
Compras  do  Festiqueijo  2018.  O  estande  a  ser
ocupado pelo expositor é o de nº 26, com área de
16 (dezesseis) m², medindo 4m de frente por 4m de
profundidade,  conforme  mapa  em  anexo.  Não  é
permitida  a  sublocação  dos  espaços,  a  empresa
deverá dispor de produtos para venda, conforme seu
contrato  social. O  Expositor  deverá  observar  as
regras  previstas  no regulamento,  este  que passa  a
fazer parte do presente contrato.

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 136 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento
público”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$  1.760,00  (um  mil,  setecentos  e
sessenta reais)

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

MARISA BENINCA
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Dolari Serviços  Ltda Me.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 27, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos  para  venda,  conforme seu contrato social.

O  Expositor  deverá  observar  as  regras
previstas  no  regulamento,  este  que  passa  a  fazer
parte do presente 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 137 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta
reais)

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

DOLARI SERVIÇOS LTDA ME
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Luciane Ferrari.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 12 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 28, com área de 12 (doze) m²,
medindo  3m  de  frente  por  4m  de  profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 138 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$  1.320,00  (um  mil,  trezentos  e  vinte
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

LUCIANE FERRARI
Expositor

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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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 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Andreia Brun Me.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 29, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 139 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

ANDREIA BRUN ME
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Andreia  Modas  Comércio  de
Vestuário Ltda.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 30, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 140 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.

VALOR: R$  1.760,00  (um  mil,  setecentos  e
sessenta reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

ANDREIA MODAS COMÉRCIO DE
VESTUÁRIO LTDA

Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Malharia Bock Ltda Me.
OBJETO:  O objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de dois espaços, totalizando 32 m², na Feira
de  Compras  do  Festiqueijo  2018.  Os  estandes  a
serem ocupados pelo expositor são os de nº 31 e 32,
sendo ambos com área de 16 (dezesseis) m² cada,
medindo  4m de  frente  por  4m  de  profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social.
O Expositor deverá observar as regras previstas no
regulamento,  este  que  passa  a  fazer  parte  do
presente contrato.

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 141 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento
público”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

MALHARIA BOCK LTDA ME
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Guiot & Guiot Ltda.
OBJETO:  O objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação  de  um  espaço  de  16  m²  na  Feira  de
Compras  do  Festiqueijo  2018.  O  estande  a  ser
ocupado pelo expositor é o de nº 33, com área de
16 (dezesseis) m², medindo 4m de frente por 4m de
profundidade,  conforme  mapa  em  anexo.  Não  é
permitida  a  sublocação  dos  espaços,  a  empresa
deverá dispor de produtos para venda, conforme seu

contrato social. O  Expositor  deverá  observar  as
regras  previstas  no  regulamento,  este  que  passa  a
fazer parte do presente 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 142 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

GUIOT & GUIOT LTDA
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Sinara  de  Fátima  do  Prado
Machado.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 12 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 34, com área de 12 (doze) m²,
medindo  3m  de  frente  por  4m  de  profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos  para  venda,  conforme seu contrato social.

O  Expositor  deverá  observar  as  regras
previstas  no  regulamento,  este  que  passa  a  fazer
parte do presente 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 143 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$  1.320,00  (um  mil,  trezentos  e  vinte
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

SINARA DE FÁTIMA DO PRADO MACHADO
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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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EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: S.D. Ribeiro Confecções Me.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 16 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor é o de nº 35, com área de 16 (dezesseis)
m², medindo 4m de frente por 4m de profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 144 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

S.D.RIBEIRO CONFECÇÕES ME
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Quatrun  Importação  e  Comércio
Ltda Epp.
OBJETO:  O  objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de dois espaços, totalizando 32 m², na Feira
de  Compras  do  Festiqueijo  2018.  Os  estandes  a
serem ocupados pelo expositor são os de nº 36 e 37,
sendo ambos  com área  de  16  (dezesseis)  m²  cada,
medindo  4m  de  frente  por  4m  de  profundidade,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social. O
Expositor  deverá  observar  as  regras  previstas  no
regulamento, este que passa a fazer parte do presente
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 145 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “chamamento público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte
reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

QUATRUN IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
EPP

Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Alice Maria Klein da Luz Me.
OBJETO:  O objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 8 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor  é o  de nº  38,  com área de 8 (oito)  m²,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social.
O Expositor deverá observar as regras previstas no
regulamento,  este  que  passa  a  fazer  parte  do
presente contrato.

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 146 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento
público”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

ALICE MARIA KLEIN DA LUZ ME
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Lizandra Aline da Silva.
OBJETO:  O objeto  da  presente  instrumento  é  a
locação de um espaço de 7 m² na Feira de Compras
do Festiqueijo 2018. O estande a ser ocupado pelo
expositor  é o  de nº  39,  com área de 7 (sete)  m²,
conforme  mapa  em  anexo.  Não  é  permitida  a
sublocação dos espaços, a empresa deverá dispor de
produtos para venda, conforme seu contrato social.
O Expositor deverá observar as regras previstas no
regulamento,  este  que  passa  a  fazer  parte  do
presente contrato.

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 147 no campo “número do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “chamamento

público”.
VIGÊNCIA:  A partir da assinatura até 29 de julho
de 2018.
VALOR: R$ 770,00 (novecentos e noventa reais).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

LIZANDRA ALINE DA SILVA
Expositor

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 200/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Posto  de  Combustíveis  Fioi
D'Noni Ltda.
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

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 18

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FIOI D'NONI 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 201/2014

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  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 UND VALOR
UNIT.

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

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 18

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

PORTARIAS

PORTARIA Nº 326/2018

DESIGNA, em substituição, e renova membros para
comporem  o  Conselho  Municipal Antidrogas  –
COMAD, as pessoas abaixo relacionadas:

Representantes da Câmara Municipal de Vereadores: 
Titular: Valmor da Rocha 
Suplente: Alef Assolini

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

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

PORTARIA Nº 327/2018

CONCEDE ao  servidor  ANTONIO  MARCO
CAVALHEIRO DE ARAÚJO,  médico,  matrícula  nº
1.022,  promoção  para  a  Classe  C  do  Plano  de
Carreira  dos  Servidores  Públicos  Municipais,
referente ao período aquisitivo inicial de 15 de março
de 2013 a 15 de março de 2018, tendo sido protelado
por  motivo  de  30  (trinta)  atrasos  e/ou  saídas
antecipadas, passando o período para 15 de março de
2013 a 15 de maio de 2018, por haver completado o
tempo  de  exercício  exigido  no  art.  15,  inciso  II,
atendidos aos requisitos previstos no art. 16 e art. 17,
inciso  IV da  Lei  Municipal  nº  685,  de  1990,  com
vigência da promoção a partir do mês de JUNHO DE
2018.

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 328/2018

CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11,  Bairro Centro,  Carlos  Barbosa/RS,  no prazo de
dois  dias,  05  e  06  de  junho de  2018,  podendo ser
prorrogado  por  igual  período  a  critério  da
Administração  Pública, com  a  documentação
necessária  para  contratação  administrativa  para
atender  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

NOME CARGO

SONIA ADRIANI MINOSSO MONITOR DE CRECHE

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 329/2018

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,
05 e 06 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 –  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.

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 330/2018

CONCEDE à servidora KARINA TUSSET HENTZ,
técnico  em  enfermagem,  matrícula  nº  1.267,
promoção para a Classe C do Plano de Carreira dos
Servidores  Públicos  Municipais,  referente  ao
período aquisitivo de 09 de maio de 2013 a 09 de
maio  de  2018,  por  haver  completado  o  tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso II, atendidos aos
requisitos  previstos  no  art.  16,  ambos  da  Lei
Municipal  nº  685,  de  1990,  com  vigência  da
promoção a partir do mês de JUNHO DE 2018.

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 331/2018

CONVOCA o  professor  abaixo  relacionado  para
trabalhar  em  Regime  Suplementar  de  Trabalho,
conforme §§ 3º e 4º do artigo 24, da Lei Municipal
2.133,  de  23  de  janeiro  de  2008.  Período  da
convocação:  04 de junho até o término da licença
saúde  da  professora  Marilda  Damiani  Baccon,
limitado ao final do ano letivo, 21 de dezembro de
2018:

Nome *Ma
t

**R.
T.

E.M.E.F
Justificativa

Roneide Maria
Dos Santos

 1.2
90

25h Prefeito José
Chies

Substituir  a  professora
Marilda  Damiani  Baccon,
afastada  em  virtude  de
licença saúde.

*Mat. - Matrícula **R.T. - Regime de Trabalho

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 332/2018

CONCEDE, à  servidora  JENECI  MOCELLIN,
agente  administrativo,  matrícula  nº  953,  promoção
para a Classe D do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
de 23 de maio de 2013 a 23 de maio de 2018, por
haver  completado o tempo de exercício exigido no
art. 15,  inciso III, atendidos aos requisitos previstos
no art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990,
com  vigência  da  promoção  a  partir  do  mês  de
JUNHO DE 2018.

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 333/2018

CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11,  Bairro Centro,  Carlos  Barbosa/RS, no prazo de
dois  dias,  05 e  06  de junho de 2018,  podendo ser
prorrogado  por  igual  período  a  critério  da
Administração  Pública, com  a  documentação
necessária  para  contratação  administrativa  para
atender  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

NOME CARGO

DAIANE SALES MONITOR DE CRECHE

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 334/2018

CONCEDE, ao  servidor  ORLANDO  MATES  DE
SOUZA, vigilante, matrícula nº 472, promoção para a
Classe  F  do  Plano  de  Carreira  dos  Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
de 02 de maio de 2013 a 02 de maio de 2018, por
haver  completado o tempo de exercício exigido no
art. 15, inciso V, atendidos aos requisitos previstos no
art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
vigência da promoção a partir do mês de JUNHO DE
2018.

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 335/2018

CONCEDE, a partir  desta data, prêmio assiduidade
ao  servidor  MARCIO  JOSE  RODRIGUES  DE
CARVALHO,  matrícula  nº  1.495,  Operador  de
Máquinas,  tendo  sido  investido  em  cargo  de
provimento efetivo, sem interrupção, em 18 de março
de  2013,  em virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  sendo  o
período aquisitivo de 18 de março de 2013 a 18 de
março  de  2018,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho  de  1990,  tendo
optado o servidor  por  licença,  sendo concedido 03
(três) meses de licença, no período de 04 de junho de
2018 a 03 de setembro de 2018, conforme o processo
administrativo nº 1.880/2018.
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Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 336/2018

CONCEDE,  a  partir  do  mês  de  JUNHO de  2018,
adicional por tempo de serviço, de acordo com o art.
84 da Lei Municipal nº 682, de 1990, aos seguintes
servidores:

SERVIDOR CARGO
MAT

.
ADICI
ONAL

PERÍODO
AQUISITIVO

Clóvis Demarchi Auxiliar de 
topógrafo

211 10º 30/06/2015 a
30/06/2018

Cristina Thums Monitor de creche 1.70
3

1º 01/06/2015 a
01/06/2018

Douglas Nazaré Cisco 
Francisco

Agente 
administrativo

1.42
1

2º 25/06/2015 a
25/06/2018

Marco Valerio Girondi Cirurgião dentista 249 9º 24/06/2015 a
24/06/2018

Margarida Regina Rodrigues 
Capoani

Assistente social 804 5º 01/06/2015 a
01/06/2018

Marta Rossi Taufer Monitor de creche 248 9º 24/06/2015 a
24/06/2018

Thiago Lamberti Bissaco Operador de 
máquinas

1.25
1

2º 17/06/2015 a
17/06/2018

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 337/2018

CONCEDE,  prêmio  assiduidade  ao  servidor  OLY
GEDOZ,  matrícula  nº  780,  Motorista,  tendo  sido
investido  em  cargo  de  provimento  efetivo,  sem
interrupção, em 03 de fevereiro de 2003,  em virtude
de ter completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade,  sendo  o  período  aquisitivo  de  07  de
maio de 2013 a 07 de maio de 2018, nos termos do
art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990, tendo optado o servidor pela transformação de
03 (três)  meses em prêmio assiduidade indenizados
(02 parcelas), cuja quitação será efetuada nas folhas
de  pagamento  dos  meses  de  JUNHO e  JULHO de
2018,  conforme  o  processo  administrativo  nº
2.970/2018. 

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 338/2018

CONCEDE,  prêmio  assiduidade  ao  servidor  JOEL
CANAL,  matrícula  nº  575,  Operário,  tendo  sido
investido  em  cargo  de  provimento  efetivo,  sem
interrupção, em 13 de abril de 1998, em virtude de ter
completado  o  período  aquisitivo  para  o  prêmio
assiduidade, sendo o período aquisitivo de 13 de abril
de 2013 a 13 de abril de 2018, nos termos do art. 91
da Lei  Municipal  nº  682,  de 05 de junho de 1990,
tendo  optado  o  servidor  pela  transformação  de  03
(três) meses em prêmio assiduidade indenizados (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de JUNHO de 2018, conforme o
processo administrativo nº 2.908/2018.

Carlos Barbosa, 04 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 339/2018

PRORROGA,  o  prazo  para  os  candidatos
relacionados no anexo da Portaria nº 323/2018, de 29
de  maio  de  2018,  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,
05 e 06 de junho de 2018, 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, 04 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 340/2018

EVANDRO  ZIBETTI,  Prefeito  Municipal  de  PM
DE  CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  RETIFICA o  ato:  Portaria  nº
629/2016, e de conformidade com o que estabelece
o artigo 6º da Emenda Constitucional  nº  41/2003,
CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de  18/07/2016,  ao
servidor  JOSE  CARLOS  TIRONI,  CPF
278.505.600-00, matrícula 378, identidade funcional
618,  cargo  de  Vigilante,  padrão  G1.2,  classe  F,
regime jurídico estatutário, 44 horas semanais, com
proventos mensais integrais no valor de R$ 2.509,99
composto  das  seguintes  vantagens:  Vencimento
básico (G1.2, classe F) - Lei Municipal nº 685 de
1990, art. 3º; 35% de adicional de tempo de serviço
-  Lei  Municipal  nº  682  de  1990,  art.  84  a  ser
custeada por INST. PREV. MUNICIPAL - CARLOS
BARBOSA  e  seu  reajuste  será  efetivado  pela
paridade. 

Carlos Barbosa, 05 de junho de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 341/2018

DESIGNA, com data  retroativa  a  04 de junho de
2018,  LEONICE  DE  LOURDES  DA SILVA DE
VARGAS, para o cargo de Conselheiro Tutelar, em
substituição a Carine Metz. 

Carlos Barbosa, 05 de junho de 2018.

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

PORTARIA Nº 342/2018

CONVOCA,  os  candidatos  a  seguir  relacionados
para  comparecer  na  Coordenadoria  de  Recursos
Humanos,  localizada na Prefeitura Municipal,  Rua
Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS,
no prazo de dois dias, 06 e 07 de junho de 2018,
podendo ser prorrogado por igual período a critério
da  Administração  Pública, com  a  documentação
necessária  para  contratação  administrativa  para
atender  necessidade  temporária  de  excepcional

interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

NOME CARGO

SILVANE DA SILVA ROCHA MONITOR DE CRECHE

Carlos Barbosa, 05 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 344/2018

CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11,  Bairro Centro,  Carlos  Barbosa/RS, no prazo de
dois  dias,  07 e  08  de junho de 2018,  podendo ser
prorrogado  por  igual  período  a  critério  da
Administração  Pública, com  a  documentação
necessária  para  contratação  administrativa  para
atender  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

NOME CARGO

RENATA SILVEIRA
MOREIRA

MONITOR DE
CRECHE

Carlos Barbosa, 06 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 345/2018

CONVOCA,  os  candidatos  relacionados  no  anexo
desta  portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados  para  o  cargo  de  Professor  Educação
Infantil  do  Concurso  Público  e  Processo  Seletivo
Público 2015 (Edital de Homologação nº 043/2015),
para  comparecer  na  Coordenadoria  de  Recursos
Humanos,  localizada  na  Prefeitura  Municipal,  Rua
Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS,
no prazo  de dois  dias,  07 e  08  de 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 EDUCAÇÃO INFANTIL,
de  acordo  com a  Lei  Municipal  nº  682,  de  05  de
junho  de  1990. Para  tanto,  devem  preencher
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE VAGA na
Coordenadoria  de  Recursos  Humanos  desta
Prefeitura,  no horário de expediente  externo,  das  8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8815).  Dos  candidatos  que  apresentarem
manifestação de interesse da vaga, serão admitidos os
que estiverem melhor classificados, de acordo com o
número de vagas temporárias existentes.

Carlos Barbosa, 06 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 346/2018

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições
legais,  e  de  conformidade  com o  que  estabelece  o
artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "b", combinado com
o §§ 3º e 17º da Constituição Federal, redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41/2003, CONCEDE
APOSENTADORIA  VOLUNTÁRIA  POR
IMPLEMENTO DE IDADE, a contar de 07/06/2018,
à  servidora  NEUSA  MARIA  CANAL  GÜLDEN,
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CPF  566.513.170-91,  matrícula  1026,  identidade
funcional  1691,  cargo de Técnico em Enfermagem,
padrão G1.4, classe C, regime jurídico estatutário, 40
horas  semanais,  com  proventos  mensais
proporcionais a 3.737/10.950 no valor de R$ 831,14
de acordo com a média das contribuições nos termos
da  Lei  Federal  nº  10.887  de  18/06/2004,
complementado  até  o  valor  do  salário  mínimo  nos
termos  da  Constituição  Federal,  a  ser  custeada  por
INST. PREV. MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA e
seu reajuste será efetivado pelo valor real.  

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 347/2018

DETERMINA,  a  instauração  de  Processo
Administrativo  Especial,  com  a  finalidade  de
comprovar  ou  não  a  caracterização  de  docência
durante  a  atuação  da  Sra.  Laura  Helena  Correa
Carlotto como supervisora de Ensino e Coordenadora
Pedagógica,  para  fins  de  aposentadoria  especial  de
professor.

Assim,  designa  a  Comissão  Permanente  de
Sindicância e/ou Processo Administrativo, nos termos
da Portaria 282, de 04 de abril de 2016, a qual deverá
encaminhar relatório conclusivo ao Prefeito referente
ao processo supra.

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

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

PORTARIA Nº 348/2018

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 266, 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, 07 de junho de 2018. 

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

PORTARIA Nº 349/2018

CONVOCA, o  candidato  a  seguir  relacionado 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,  08  e  11  de  junho de  2018,  podendo ser
prorrogado  por  igual  período  a  critério  da
Administração  Pública, com  a  documentação
necessária  para  contratação  administrativa  para
atender  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

NOME CARGO

MATHIEL DANIELI DA SILVA PROFESSOR DE HISTÓRIA

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 350/2018

CEDE,  a  partir  desta  data  até  23  de  fevereiro  de
2020,  a  servidora  MARCIA ANTONIA DALCIN,
matrícula  nº  480,  Auxiliar  Geral,  para  exercer  as
atividades inerentes  ao seu cargo junto à Fundação
de Cultura e Arte de Carlos Barbosa - PROARTE,
por  40  (quarenta)  horas  semanais,  na  sede  deste
Município,  de  acordo  com  a  Lei  Municipal  n.º
3.138, de 24 de fevereiro de 2015, e do Termo de
Convênio n° 02, de 02 de janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 351/2018

CONVOCA, a candidata a seguir relacionada 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, 08 e 11 de junho de 2018,
podendo ser prorrogado por igual período a critério
da  Administração  Pública, com  a  documentação
necessária  para  contratação  administrativa  para
atender  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

NOME CARGO

VERONICE RUCKS DALMINA MONITOR DE CRECHE

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 352/2018

DESIGNA,  a  partir  desta  data,  os  servidores  a
seguir relacionados, como Leiloeiros Oficiais para o
Leilão nº 001/2018: 

- Carla  Maria  Mathias  Cichelero,  matrícula  nº
152, Agente Administrativa;

- Sinara  Kirch,  matrícula  nº  1.333,  Agente
Administrativa;

- Itacir Rasador,  matricula  nº  1.442,  Agente
Administrativo. 

Carlos Barbosa, 09 de junho de 2018.

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

ADITIVOS CONTRATUAIS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 073/2018 – RETIFICADO

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 25 de Junho de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO:  Aquisição  e  Instalação  de  Sistema  de
Microfone  Sem Fio  para  a  Câmara  Municipal  de
Vereadores.

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 081/2018

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 22 de Junho de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO:  Contratação  de  Empresa  Objetivando  a
Confecção e Instalação de Divisória para a Sede da
Câmara Municipal de Vereadores.

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

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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