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PODER EXECUTIVO

LEIS
LEI Nº 3.533 DE 14 DE JUNHO DE 2018
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente, sob regime emergencial
e de excepcional interesse público,

Professor.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse público, por prazo determinado, 01 (um)
Professor de Educação Infantil, com carga horária de
25 (vinte e cinco) horas semanais.
Art. 2º A referida contratação tem como objetivo
suprir o afastamento de servidora temporária por
motivo de licença saúde e licença maternidade.
Art. 3° A contratação se dará a partir da assinatura do
contrato administrativo até 14 de dezembro de 2018.
§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados no referido contrato de acordo com a
carga horária prevista, fica o Município autorizado a
contratar outros profissionais com carga horária
inferior, até o limite previsto, bem como poderá
ocorrer redução da carga horária inicialmente
contratada, conforme a necessidade, programação e
organização da Instituição de Ensino.
§2º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar o
prazo estabelecido, para completá-lo poderão ser
contratados outros profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990 e padrões de vencimentos, requisitos para
provimento, atribuições e condições de trabalho
constantes na Lei Municipal nº 2.133, de 23 de
janeiro de 2008.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 14 de junho de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI Nº 3.533 DE 14 DE JUNHO DE 2018
Autoriza o Município de Carlos Barbosa realizar permuta de fração de terras, tendo em
vista alteração do traçado de Estrada Celeste Maffasioli.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica autorizado o Município de Carlos
Barbosa a realizar permuta de fração de terras,
objetivando a alteração do traçado da Estrada Celeste
Maffasioli, localizada em Torino, neste Município.
Art. 2º A permuta se dará entre uma área de domínio
público, que comporta trecho da Estrada Celeste
Maffasioli, e outra de propriedade de Zenaide Dalsin
Denicol.
Parágrafo único. O novo traçado da estrada atenderá
as descrições do memorial descritivo e mapa que são
partes integrantes da presente lei.
Art. 3º A área do antigo traçado passará a incorporar,
de fato, a área de propriedade da permutante.
Art. 4° As despesas decorrentes desta lei correrão por
dotações orçamentárias próprias.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 14 de junho de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETOS
DECRETO Nº 3.291 DE 30 DE MAIO DE 2018
Abre
crédito
suplementar
no
Orçamento de 2018, Lei nº 3.475/17
de 15 de dezembro de 2017.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;
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Decreta:

11
00
8

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2018, Lei nº 3.475 de 15 de dezembro de 2017, no
montante de R$ 19.400,00 (Dezenove mil e
quatrocentos reais) nas seguintes rubricas:
De
sp.
26
16
40
05
70
14
11
29
0

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
02.06.05.122.0
026.2207
04.01.04.123.0
040.2401
07.01.20.606.0
070.2801
11.02.23.691.0
113.2012

Categori
a
3.3.3.9.0
.39
3.3.3.9.0
.35
3.3.3.9.0
.39
3.3.3.9.0
.39

Recu
rso
1
1
1
1

Descrição

Valor

OUTROS SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA
SERVIÇOS
DE
CONSULTORIA
OUTROS SERVICOS
TERC.-P.JURÍDICA
OUTROS SERVICOS
TERC.-P.JURÍDICA

250,00

TOTAL

19.400,0
0

150,00
7.000,00
0
12.000,0
0

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte com o superávit financeiro do recurso
Livre no montante de R$ 12.000,00 e parte com a
redução das seguintes rubricas:
D
e
s
p
.
2
5
2
0
2
6
1
5
2
6
2
0
4
0
1
2
7
0
0
8

Valor

11.01.23.695.0111.2111

3.4.4.9
.0.52

1

EQUIPAMENTOS E 500,00
MAT.
PERMANENTE
TOTAL
13.750,
00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução das seguintes rubricas:
D
e
s
p
.
8
0
4
2
9
2
8
3
1
1
0
2
6
1
1
2
4
6
1
1
3
1
5

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

Cate
goria

Re
cur
so

Descrição

Valor

08.01.26.782.008
3.2709

3.4.4
.9.0.
51

1

OBRAS
INSTALAÇÕES

E 400,00

09.02.10.302.009
1.2921

3.3.3
.9.0.
39

40

OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

6.800,00

11.01.23.695.011
3.2012

3.3.3
.9.0.
39

1

OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

500,00

11.02.11.334.011
5.1211

3.3.3
.9.0.
39

1

OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

2.550,00

11.03.23.695.011
4.2019

3.3.3
.9.0.
39

1

OUTROS
SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA

3.500,00

TOTAL

13.750,00

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

Re
cur
so

Descrição

02.05.04.125.002
4.2204

3.4.4
.9.0.
52

1

EQUIPAMENTOS
E 50,00
MAT. PERMANENTE

02.06.05.122.002
6.2207

3.3.3
.9.0.
33

1

PASSAGENS
/DESP. 100,00
COM LOCOMOÇÃO

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

02.06.05.122.002
6.2207

3.4.4
.9.0.
52

1

EQUIPAMENTOS
E 100,00
MAT. PERMANENTE

Carlos Barbosa, 08 de junho de 2018.

04.01.04.123.004
0.2401

3.4.4
.9.0.
51

1

OBRAS
INSTALAÇÕES

07.01.20.606.007
0.2801

3.3.3
.9.0.
30

1

MATERIAL
CONSUMO

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

E 150,00

EDITAIS
7.400,00

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 30 de maio de 2018.
Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 3.294 DE 08 DE JUNHO DE 2018
Abre
crédito
suplementar
no
Orçamento de 2018, Lei nº 3.475/17 de
15 de dezembro de 2017.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2018
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, torna
público, para conhecimento dos interessados, que no
dia 27 de junho de 2018, às 14 horas, junto a
garagem da Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa,
na Rua Assis Brasil, 11, fundos (Rua Floriano
Peixotto, s/nº), em Carlos Barbosa, RS, processará
Leilão regido pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93,
conforme condições a seguir:

Alienação dos seguintes bens:
DESCRIÇÃO DO OBJETO

1

Decreta:
Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2018, Lei nº 3.475 de 15 de dezembro de 2017, no
montante de R$ 13.750,00 (Treze mil, setecentos e
cinquenta reais) nas seguintes rubricas:
D
es
p.
72
80
95
52

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

Categoria

Rec
urso

Descrição

Valor

07.02.18.541.0071.211
6
09.05.10.122.0096.290
9

3.3.3.9
.0.30
3.3.3.9
.0.39

1

400,00

09.05.10.122.0096.290
7
11.01.23.695.0111.2111

3.3.3.9
.0.30
3.3.3.9
.0.14

40

MATERIAL
DE
CONSUMO
OUTROS
SERVIÇOS TERC.P.JURÍDICA
MATERIAL
DE
CONSUMO
DIÁRIAS
PESSOAL CIVIL

95
65
11
00
2
11
00
3

11.01.23.695.0111.2111

3.3.3.9
.0.30

1

40

1

5.000,0
0

2

3

4

1.800,0
0
3.500,0
0
5

MATERIAL
CONSUMO

DE 2.550,0
0

7.000 KG SUCATA DE FERRO VELHO

NÃO SE
APLICA

R$ 3.000,00

7

SUCATA
DE
MATERIAIS
ELETRÔNICOS E MOVEIS

NÃO SE
APLICA

R$ 1.000,00

8

SUCATA
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO
(ABERTURAS,
TELHAS, POSTES E MADEIRAS
DIVERSAS)

NÃO SE
APLICA

R$ 5.000,00

1.2. Os lotes poderão ser examinados na Garagem do
Município, nos três dias úteis, anteriores a data do
leilão, (das 8hs às 11hs e das 14hs ás 16hs, de
segunda a sexta-feira.
1.2.1. É permitida avaliação visual dos lotes, sendo
vedados quaisquer outros procedimentos como
manuseio, experimentação e retirada de peças.
1.3. O adquirente fica responsável pela utilização e
destino respondendo civil e criminalmente, pelo seu
uso ou destinação em desacordo com as restrições
estabelecidas neste edital e na legislação em vigor.
1.4. O estado e as condições dos lotes objeto do
presente Edital presumem-se conhecidos e aceitos
pelos licitantes na data da realização do leilão, não
sendo aceitas reclamações posteriores.
2 – DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar do leilão pessoas físicas e
jurídicas de qualquer natureza, sendo que o
participante deverá apresentar obrigatoriamente os
seguintes documentos com suas respectivas
fotocópias:

II. Pessoas Jurídicas:
a) Contrato Social;
b) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; e,
c) Cédula de Identidade – RG e Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF do seu representante legal.
d) Se o representante da pessoa jurídica não possuir
poderes de administração, expressos no documento
constitutivo da sociedade, deverá apresentar
procuração para tal finalidade.
2.2 – Será aceito participação de representante do
arrematante, desde que devidamente identificado e
portador de procuração.

01 – DO OBJETO

Nº
DO
LO
TE

6

I. Pessoas Físicas:
a) Cédula de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; e,

DE 7.000,00

TOTAL

COR BRANCA, FROTA Nº 24

3 – DA ARREMATAÇÃO

ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO

VALOR
MÍNIMO
PELO LOTE

01 RETROESCAVADEIRA MARCA
RANDON, MODELO
RD406ADV, PLACA ITO 7736, CHASSI
Nº 000CA406AMC4W4112, TURBO 4X4,
GABINADA COM AR, ANO 2012, 3486
HORAS
TRABALHADAS,
COR
AMARELA, Nº RE 92

REGULAR

R$
63.000,00

3.1. Ao participante que ofertar o maior lance será
vendido o lote correspondente, desde que satisfaça as
condições estabelecidas nas subcláusulas seguintes;

01 RETROESCAVADEIRA MARCA
RANDON, MODELO
RD406ADV, PLACA ITO 7739, CHASSI
Nº 000CA406AMC4W4114, TURBO 4X4,
GABINADA COM AR, ANO 2012, 2.912
HORAS
TRABALHADAS,
COR
AMARELA, Nº RE 93

REGULAR

R$
48.000,00

3.2. O lance inicial terá por base o valor de avaliação
atribuída a cada lote, conforme consta no presente
edital e em ata exarada pela Comissão Especial
designada pela portaria nº 1.012/2017.

01
CAMINHÃO
BASCULANTE,
MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO
ATEGO 2425, PLACA INX 9320, CHASSI
Nº 9BM9580947B523397, ANO 2007,
315.098 KM RODADOS, COR BRANCA,
Nº FROTA 86

REGULAR

R$
21.000,00

3.3. Serão Aceitos somente os lances efetuados
pessoalmente no momento do leilão, pelo próprio
arrematante ou por pessoa legalmente credenciada
para representá-lo.

01
VEICULO
KOMBI,
MARCA
VOLKSWAGEN, PLACA IHP 7637,
CHASSI Nº 9BWZZZ23ZZPP027133,
ANO 1993, 152.929 KM RODADOS,
COR BRANCA, Nº FROTA 50

REGULAR

01 VEICULO GOL 1.0, MARCA
VOLKSWAGEN, PLACA INH 3904,
CHASSI Nº 9BWCA05W07T011375,
ANO 2006, 187.043 KM RODADOS,

REGULAR

R$ 5.830,00

3.4. Fica vedada a participação por meio de
correspondência, mensagens, telefones, ou qualquer
outro meio.
4 – DO PAGAMENTO

R$ 6.800,00

4.1 – Somente será admitido como forma de
pagamento, o depósito à vista da integralidade do
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lance, ou mediante pagamento imediato de no
mínimo 30% do valor do lance e o saldo em até 48
horas da conclusão da sessão de Leilão.
4.1.1 – Pagamentos realizados em cheque, implicarão
na liberação do bem somente após a compensação.
4.2. Mediante a efetivação do pagamento, os bens
estarão disponíveis para retirada no Parque de
Máquinas do Município, ficando disponíveis pelo
período de 10 dias.
4.2.1. A não retirada do bem no prazo estabelecido
implicará, no retorno deste ao patrimônio municipal,
e a perda do pagamento efetivado pelo arrematante.
4.2.2. Pagamentos realizados em cheques postergarão
a liberação da retirada do item vinculado até o
momento da efetiva compensação do mesmo.
4.3. Será condição para participação do interessado
no momento das ofertas de lances, comprovar a
realização de caução na importância de 30%(trinta
por cento) do valor estabelecido neste edital para o
item de seu interesse, junto a Tesouraria do
Município de Carlos Barbosa, efetivada somente em
dinheiro, não sendo aceitos cheques ou qualquer
outra forma de pagamento.
4.3.1. Para o arrematante a caução será
automaticamente convertida em parte do pagamento,
inclusive servindo para os efeitos do item 4.1.
4.3.2. Para os demais interessados a caução será
devolvida imediatamente após concluído o leilão.
4.3.3. Ocorrendo qualquer irregularidade nas
obrigações previstas nos itens 4.1 e 4.2, relativamente
a quitação geral do pagamento do item arrematado e
retirada, a caução será automaticamente revertida, em
favor do Município, a título de penalidade
administrativa.
4.3.4. O pagamento deverá ser efetuado até 30
minutos antes do horário marcado para início do
Leilão.
4.3.5. As empresas poderão optar por depósitos
bancários em favor da PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARLOS BARBOSA – CNPJ 88.587.183/000134, efetuados até o dia anterior a realização do
Leilão, através das contas:
a) CAIXA FEDERAL S.A.: Agência: 1925 – Carlos
Barbosa-RS.
Conta corrente nº 006.00000001-0
b) Banco do Brasil S.A.
Agência: 2859-2 – Carlos Barbosa-RS
Conta nº 50.031-3
c) Banco Banrisul S.A.
Agência: 580 – Carlos Barbosa-RS.
Conta nº 04.000001.0-0
4.3.5.1 As empresas que optarem pelo depósito
bancário deverão RATIFICAR o comprovante, na
tesouraria, até 30 minutos antes do horário marcado
para início de Leilão, DEVIDAMENTE LIBERADO
para emissão do respectivo recibo.
5 – DAS DESPESAS
5.1. Caberá ao arrematante o pagamento de todas as
despesas com a transação do item adquirido, tributos,
despesas de transporte, carregamento e toda e
qualquer que incidir sobre os bens, inclusive
anteriores ao momento do lance ofertado.
6 – CONDIÇÕES GERAIS
6.1. O arrematante que deixar de cumprir os
dispositivos contidos neste Edital será considerado
inadimplente e será submetido às sanções
administrativas previstas nos incisos I e II, do art. 87
da Lei 8.666.
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SELECIONADOS/INSCRITOS
6.2. Fica proibido ao arrematante do lance vencedor,
ceder, permutar, vender ou de qualquer forma
negociar os lotes arrematados antes do pagamento e
retirada dos bens móveis e veículos das
dependências da Garagem do Município de Carlos
Barbosa-RS.
6.3. Os bens serão leiloados e entregues nas
condições em que se encontram, devendo os
interessados vistoriá-los antecipadamente.
6.4. A Comprovação da arrematação acontecerá por
ata lavrada no momento da sessão do leilão, onde,
após conclusão da sessão será assinada e
disponibilizada aos arrematantes, sendo a mesma
considerada documento competente para todos os
efeitos.
6.5. O lance mínimo não poderá ser inferior ao valor
da avaliação correspondente.

AGENTE DE CAMPO
NOME

INSCRIÇ
ÃO

PONT
OS

CLASSIFICAÇ
ÃO

ADRIANA BARCAROLO
FONTOURA

046

18,0

1º

CLENICE FEIER

018

8,0

2º

FERNANDA BAGATINI

065

6,0

3º

THIAGO TEIXEIRA ARISTIMUÑO

038

5,0

4º

PATRICIA FERNANDA SATTLER

010

5,0

5º

JEAN CARLO NODARI

053

5,0

6º

ADELIR PASA

111

5,0

7º

ELSOM ESVANE PEREIRA DA
SILVA

099

NP

8º

NP-NÃO PONTUOU – classificado por apresentar
requisitos exigidos para o cargo.
INSTRUTOR DE TECNOLOGIA DIGITAL
NOME

INSCRIÇÃO

NÃO HOUVERAM INCRIÇÕES HOMOLOGADAS.

6.6. A simples oferta de lance implica aceitação
expressa pelo licitante de todas as normas e
condições estabelecidas neste Edital.

MÉDICO
NOME

Carlos Barbosa, 06 de junho de 2018.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

INSCRIÇ
ÃO

PONT
OS

CLASSIFICAÇ
ÃO

FRANCINE LUISA PERIOLO

074

9,5

1º

KELYN LUTZ

036

7,0

2º

EMERSON EPP SCHULZ

088

5,0

3º

MONITOR DE CRECHE
NOME

INSCRIÇ
ÃO

PONT CLASSIFICAÇ
OS
ÃO

ÁLISSON DE NARDIN
Assessor Jurídico OAB/RS 56.138

ALCIONE CUSTODIO FARIAS

117

35,0

1º

BRUNO EMILIO BLAAS
QUEVEDO

108

33,0

2º

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO II/2018

ELAINE KOLLING LANZARINI

024

32,0

3º

PATRICIA VARGAS DA SILVA
PINHEIRO

027

26,5

4º

MARI ANGELA GOLIN

079

25,0

5º

ANGELICA DENICOL

005

20,0

6º

POLIANA NARA DALA SANTA

002

19,0

7º

JOSELINE DOS SANTOS BINOTTO
RABUSKE

014

18,0

8º

KATRYNE LIMA AVILA

106

16,0

9º

LUIZA DELUANA DA SILVA
COSTA

113

15,5

10º

MIRIAM LAZZARI COLOMBO

015

13,0

11º

SUSANA BILHAR

040

13,0

12º

JOICI CRAZIELI LENZ MOOJEN

057

12,0

13º

SUELEM DOS SANTOS

048

11,5

14º

JEFERSON NEIS

103

11,0

15º

ADRIANA BARCAROLO
FONTOURA

046

10,5

16º

JESSICA PEDROTTI DE FRANÇA

087

10,0

17º

PAMELA JENIFER DE SOUZA
ONZI

025

10,0

18º

MARTINEZ PACE DA ROSA

007

10,0

19º

SUELEN FLORES MACHADO

045

10,0

20º

MARTA LUKIANETZ

059

10,0

21º

LILIA COSTA FONSECA

076

10,0

22º

JULIANA KANOFFRE

070

8,5

23º

CRISTINA INES BENELLI
DELAZZARI

083

8,5

24º

KELIN CAROLINE CORREA
VIANA

110

7,5

25º

MICHELI MÜLLER

084

6,5

26º

RAQUEL MARIA GELMINI

023

5,0

27º

RENATA CHIAMENTI

101

4,5

28º

SUELEN BUENO DOS SANTOS

114

4,5

29º

MARIJANE TONON WILLRICH

003

3,5

30º

MORGANA ROBERTA BARCELLA

035

3,5

31º

ANA ALICE CAPELARI

042

3,5

32º

JOSINEIA APARECIDA PAGNO

104

3,5

33º

CLEUNICE DE OLIVEIRA
MARQUES

050

3,5

34º

FERNANDA BAGATINI

066

3,0

35º

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do Processo Seletivo
Simplificado II/2018, Edital n° 024/2018, TORNA
PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que
segue:
1. RESULTADO DO RECURSO AO RESULTADO
PRELIMINAR: conforme parecer da Comissão,
designada pela Portaria n° 306/2018 e julgamento
do Prefeito Municipal, foi INDEFERIDO o recurso
interposto pelo candidato de inscrição nº 038, sendo
mantida a pontuação conforme edital de publicação
de resultado preliminar.
2.
RELAÇÃO
FINAL
DE
SELECIONADOS/INSCRITOS: a relação final de
inscritos, Anexo I deste Edital, está divulgada no
Quadro de Publicações Oficiais da Prefeitura de
Carlos Barbosa, bem como, em caráter meramente
informativo,
na
internet,
pelo
site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
Carlos Barbosa, 13 de junho de 2018.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
Fabiana Zarpelon Eltz,
Coordenador de Recursos Humanos.
ANEXO I DO EDITAL Nº 033/2018
RELATÓRIO FINAL DE
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NOME

INSCRIÇ
ÃO

PONT CLASSIFICAÇ
OS
ÃO

GESSICA CRISTINA DOS SANTOS
DUPONT

001

3,0

36º

CLENICE FEIER

019

3,0

37º

STEFF BAZZANELLA DE PAULA

078

3,0

38º

DANIELE DE OLIVEIRA
MACHADO

055

3,0

39º

SCHEILA TREVISAN METZ

118

3,0

40º

MIRIAN CATIANA MAZUI
ALMEIDA

072

2,5

41º

EDINARA PRZYBULINSKI

034

2,5

42º

FRANCIELI ZONATTO NUNES

049

2,5

43º

SOLANGE PATRICIA KLASSMANN

094

2,0

44º

JANETE PASINI DECONTI

051

2,0

MARIA DE LOURDES CAMILLO
AUDIBERT

006

ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA
MARQUES

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

INSCRIÇ
ÃO

PONT
OS

CLASSIFICAÇ
ÃO

SIMONE ALVES

062

22,0

1º

VALDIRENE CARPANEDA

115

19,5

2º

LIDIANE DA SILVA

030

17,5

3º

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
INSCRIÇ
ÃO

PONT
OS

CLASSIFICAÇ
ÃO

JANETE LUISA DOTTA

008

16,0

1º

LUCIANA CAUDURO

054

9,5

2º

45º

JOAO CARLOS PICCOLI

089

1,5

3º

1,5

46º

ALESSANDRA LENKTAITIS
BALDASSO

095

0,5

4º

102

1,5

47º

ESTELA DA SILVA

033

1,5

48º

JOICECLER SILVA POHLMANN

068

1,0

49º

MILENA PRADELLA

073

1,0

50º

ELIANE MILANI

064

1,0

51º

JESSICA DELAZZARI

097

1,0

52º

MAISA DE BORBA CORREA
BERTIN

085

0,5

53º

CASSIANE DOS SANTOS
AGOSTINI

039

0,5

54º

ROSELAINE LEAL VILA NOVA

093

0,5

55º

ANA PAULA DA SILVA SANTOS

100

0,5

56º

SHYNARA JOVELINA
PIANEZZOLA SILVEIRA

011

NP

57º

MYLLENA LAUANE PAGLIARINI

116

NP

58º

CRISTIANA BORGES

081

NP

59º

CAROLINA PEREIRA RAMOS

060

NP

60º

LARISSA SAUTHIER NEIS

032

NP

61º

ANA BEATRIZ GALDINO
FERREIRA

028

NP

62º

JESSICA PERDONA PILATTI

012

NP

63º

JOSIANE ALEXANDRE GALVES

041

NP

64º

DARA DRAGHETTI

016

NP

65º

DEISE DAIANI REIDEL DA SILVA

075

NP

66º

LEANA RIBAS BONES

105

NP

67º

ELIDIANE DE MELLO FERREIRA
SANTOS

091

NP

68º

JOSIANA DA SILVA PEREIRA
COSTA

063

NP

69º

JESSICA DE MELLO CORDEIRO

090

NP

70º

ADRIANA BARCAROLO
FONTOURA

047

NP

71º

CAROLINE BEATRIZ KUNZ

052

NP

72º

ANA CARLA MARQUES WEYH

096

NP

73º

JULIA GRASIELA CARDOSO DA
SILVA

082

NP

74º

CAROLINE WILLRICH

004

NP

75º

LARA TALITA SANTIAGO

031

NP

76º

NATALIA LUISE MACANGNIN

026

NP

77º

PATRICIA FERNANDA SATTLER

009

NP

78º

ELISANGELA ANDREIA FRITZEN

029

NP

79º

TATIANA BORSOI TESSARI

098

NP

80º

ZILAR NUNES CASSOL

071

NP

81º

ELISANA MERLO

092

NP

82º

FATIMA REGINA DE JESUS

020

NP

83º

PATRICIA FERREIRA COSTA

037

NP

84º

AMANDA CAMILLO SFOGGIA

107

NP

85º

SOLANGE MARIA
WESCHENFELDER PASA

112

NP

86º

CARINE ADRIELE FESTER
MACHADO

069

NP

87º

ALINE DALLABRIDA

077

NP

88°

MAYARA DAMIANI

056

NP

89º

TAIS FATIMA LIELL

022

NP

90º

GABRIELA SILVA GOULART

086

NP

91°

IEDA MARIA ERTHAL ZANI

067

NP

92º

PATRICIA DALCIN

013

NP

93°

NP-NÃO PONTUOU – classificado por apresentar
requisitos exigidos para o cargo.

NOME

ANEXO II DO EDITAL Nº 033/2018
RELATÓRIO DE INSCRIÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
INSCRIÇÃO

MOTIVO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO

017

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

021

Não apresentou comprovante de conclusão do ensino médio.

043

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

044

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

058

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

061

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

109

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

PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 083/2018
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 28 de Junho de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Materiais e Medicamentos
Ambulatoriais.
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 083 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 084/2018
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 28 de Junho de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de Medicamentos.
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 084 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

TOMADA DE PREÇOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 002/2018 – RETIFICADO
TIPO: Técnica e Preço
DATA: 07 de Agosto 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.

ATAS
ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 03/2018
Ata de licitação modalidade Chamamento Público
número três do ano de dois mil e dezoito, realizada às
nove horas do dia vinte de junho de dois mil e
dezessoito, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa, que tem como objeto a formalização
de parceria através de termo de colaboração com
Organizações da Sociedade Civil – OSC, para
execução de projetos no exercicio de 2018 com as
seguinte finalidades: Projeto de Restauro de Capela,
localizada na comunidade de Santo Antônio de
Castro e Castração de cães e gatos. Presentes os
membros da Comissão Julgadora de Licitações: Ana
Paula Hoenig, Claudia Missiaggia Monegat e Raquel
dos Santos De Zorzi. Participaram as seguintes
entidades: Associação L'Amore Di Colonia de Carlos
Barbosa, CNPJ 27.184.386/0001-95, neste ato
representada pela Sra. Ilva Morelatto Tomasel, CPF
893.758.070-53 e Associação Barbosense de
Proteção aos Animais – ABAPA, CNPJ
10.735.870/0001-62, neste ato representada pela Sra.
Maria Fatima Boschetti, CPF 407.492.900-72. A
associação ABAPA,neste ato , entregou os envelopes
de Nº 01 e 02. Atendido o disposto da Lei, verificouse a ampla publicidade, a Comissão decidiu por dar
continuidade ao processo licitatório. Inicialmente
foram abertos os envelopes de número “um” e
rubricados documentos pelos presentes. Abre-se
prazo de 5 (cinco) dias para a Associação L'Amore
Di Colonia de Carlos Barbosa apresentar plano de
trabalho, de acordo com anexo II do edital, para
possibilitar avaliação da proposta. Nada havendo a
constar encerra-se a presente sessão.
ATA DE SESSÃO DE EDITAL DE PREGÃO
Nº 28/2018
Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e
dezoito, às dez horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
346/2017, com a finalidade de dar prosseguimento ao
certame,
objetivando
a
Aquisição
de
Retroescavadeira, 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
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Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.Após
análise da documentação apresentada, baseado no
recurso, contrarrazões e também no parecer jurídico
o Pregoeiro decide por desclassificar a proposta da
empresa
RANDON S.A IMPLEMENTOS E
PARTICIPAÇÕES. Classificando assim em primeiro
lugar a proposta da empresa J. MALUCELLI
EQUIPAMENTOS S/A, para posterior retomada da
fase de lances. Encaminha-se para a autoridade
superior para a decisão final.
Gerson J. Rauber
Pregoeiro
Letícia L. de Almeida
Equipe de Apoio
ATA III DE SESSÃO DE EDITAL DE PREGÃO
Nº 28/2018
Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito,
às dez horas, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio, designados pela Portaria nº 346/2017, com a
finalidade de dar prosseguimento ao certame,
objetivando a Aquisição de Retroescavadeira,
conforme descrito no item 01 do Edital, processandose 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. Visando dar andamento ao
certame o Pregoeiro intima os licitantes, caso
queiram, para participar da sessão pública para
retomada da fase de lances que acontecerá às 14
horas do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2018. Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro
e equipe de apoio.
Gerson J. Rauber
Pregoeiro
Letícia L. de Almeida
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE EDITAL DE PREGÃO
Nº 077/2018
Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e
dezoito, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos
de
habilitação,
objetivando
a
AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM
SERVIÇO
DE
INSTALAÇÃO
PARA
FECHAMENTO DA ENTRADA DA FEIRA DE
COMPRAS DO FESTIQUEIJO conforme descrito no
item 01 do Edital, processando-se essa licitação nos
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de
2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006. Participou do certame a empresa:
GUERRA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA,
neste ato representada pela Sra. Fernanda Guerra, RG
nº 1060619838. Conferidos os documentos
apresentados para tanto, a empresa participante restou
credenciada. Foram recebidos os envelopes n. 01 e
02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas condições
de fornecimento, segundo a pesquisa informativa que
se realizou, a Pregoeira decidiu pela abertura do
momento de lances conforme planilha anexa.
Encerrada a fase de lances, e após oportunizado o
exercício do benefício para micro e pequenas

empresas previsto na Lei Complementar 123/2006,
foi declarado vencedor o seguinte licitante: para o
lote 01 - GUERRA INDÚSTRIA METALÚRGICA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
12.120,00. 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: GUERRA INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA. Adjudica-se à empresa
vencedora:
GUERRA
INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA, o objeto constante no lote
01 do edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminhase à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.
Sinara Kirch
Pregoeira
Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 010/2018
Ata de licitação modalidade Concorrência número
dez do ano de dois mil e dezoito, realizada às
quatorze horas do dia quatorze 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
reuniu-se para abertura do envelope número dois proposta financeira e chegou a seguinte classificação: para o objeto 01, a empresa Instaladora Elétrica Líder LTDA pelo valor de R$ 40.517,19 (quarenta mil, quinhentos e dezessete reais e dezenove centavos); para o objeto 02, a empresa Floricultura São
Luiz LTDA, pelo valor de R$ 15.649,00 (quinze
mil, seiscentos e quarenta e nove reais). Abre-se
prazo legal para recurso. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada
e assinada pelos presentes.

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Samed – Serviços de Assistência
Médica Ltda.
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestação de serviços
na área médica, nas áreas de psiquiatria, revisão de
contas hospitalares, cardiologia, proctologia e
neurologia com carga horária total/consultas, de até
as seguintes quantidades e valores:
Item
Ite do
m Edit
al
01
02
03
04

Descrição

SERVIÇO
AMBULATORIAL
MÉDICO
PSIQUIATRA
SERVIÇO
AMBULATORIAL
MÉDICO
05
REVISÃO DE CONTAS HOSPITALARES
SERVIÇO
AMBULATORIAL
MÉDICO
06
CARDIOLOGISTA (CONSULTAS)
SERVIÇO
AMBULATORIAL
MÉDICO
07
PROCTOLOGIA (CONSULTAS)
04

Unid de
Medida

Quant. até -

HRS

50

HRS

10

UN

70

UN

20

05

10

SERVIÇO
AMBULATORIAL
NEUROLOGIA (CONSULTAS)

MÉDICO

UN

25

O número de consultas/e ou horas, poderá ser menor
do que os quantitativos especificados, os quais serão
o limite mensal, podendo variar conforme a demanda
da Secretaria Municipal da Saúde.
Caso houver necessidade de utilização de serviço
acima do previsto mensalmente, ocorrerá a
compensação nos meses subsequentes, respeitando o
quantitativo anual definido.
Os horários e locais para a prestação dos serviços,
assim como as atribuições de cada item constam nos
anexos I e II do presente Contrato.
Para o item 05 (Revisor de Contas Médicas) nem a
empresa e nem o (s) profissional (is) que prestarão
esse serviço poderão ter vínculo com hospitais aos
quais o município possui contratualização, sob pena
de haver conflitos de interesses.
Os serviços a serem prestadas serão pré-definidos
pela Secretaria da Saúde, não podendo haver
interrupção no serviço sem justificativa por parte do
prestador, a ser avaliada pela coordenação do serviço.
Caberá ao município a fiscalização dos serviços
prestados, através de sistema próprio informatizado,
sendo obrigatório a utilização do sistema para o
atendimento dos pacientes (evolução em prontuário
eletrônico, solicitação de exames). Em casos de
dúvidas ou falhas no sistema (queda de internet, falta
de energia, etc) poderão ser requeridas comprovações
complementares à empresa contratada.
Os equipamentos de segurança e proteção individual
(EPIs, caso sejam necessários), jalecos e crachás de
identificação de seus funcionários serão de uso
obrigatório e responsabilidade da CONTRATADA.
Para a realização dos serviços, a CONTRATADA,
designará profissionais vinculados a ela, devidamente
registrados, assumindo total responsabilidade pelo
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e
fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de
acidente, indenizações, multas, seguros, pagamentos
a fornecedores diretos, normas de saúde pública,
assim como o cumprimento de as demais obrigações
atinentes ao presente certame.
Na ocorrência de falta ou atraso de profissionais, a
CONTRATADA deverá comunicar, individualmente,
os pacientes, providenciando remanejo imediato das
consultas;
Nas unidades que prestam atendimentos de
emergência e urgência, em regime de plantões,
garantir que o serviço não sofrerá interrupções,
mediante substituição imediata de profissional em
atraso ou faltante;
Garantir a adequada utilização dos equipamentos
disponibilizados, ressarcindo o Município e a
terceiros por eventuais prejuízos decorrentes do mau
uso dos materiais e equipamentos disponibilizados;
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos
seus empregados, de todas as normas disciplinares
determinadas pelo Município, substituindo no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a
notificação, qualquer profissional considerado com
conduta inconveniente ou prejudicial aos serviços;
Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
irregularidade observada nas instalações onde houver
prestação de serviços;
Iniciar, imediatamente após a assinatura do Contrato,
treinamento dos profissionais e a integração inicial,
em conformidade com o estabelecido pelo
Município;
Disponibilizar cursos de qualificação profissional
teórico/prático a cada 01 (um) ano para os
trabalhadores e recursos humanos, com temas
definidos pela Secretaria Municipal da Saúde;
Promover e instituir a adequação dos profissionais a
ela vinculados aos protocolos, rotinas, normas e
fluxos estabelecidos pelo SUS no âmbito federal,
estadual e municipal.
Para os itens que envolvem especialidades médicas
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(Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Cardiologia,
Proctologia, Dermatologia e Urologia), somente
poderão prestar o serviço profissionais devidamente
habilitados e com suas especialidades registrados no
Conselho Regional de Medicina (RQE).
Será responsabilidade da empresa os custos com
deslocamento e alimentação dos seus profissionais
enquanto estiverem atuando no município.
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 148 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 18 de
junho de 2018 até 17 de junho de 2019.
VALOR: Até R$ 19.821,25 (dezenove mil,
oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco
centavos) mensais.
Carlos Barbosa, 15 de junho de 2018.
LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
SAMED – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
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 149/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Global Med Serviços em Saúde
Ltda.
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestação de serviços na
área médica de ginecologia com carga horária
total/consultas, de até as seguintes quantidades e
valores:
Ite Item do
m Edital
01

02

Unidade Quantidad
de
e
Medida
- até -

Descrição
SERVIÇO
AMBULATORIAL
GINECOLOGISTA

MÉDICO

HRS

50

O número de consultas/e ou horas, poderá ser menor
do que os quantitativos especificados, os quais serão
o limite mensal, podendo variar conforme a demanda
da Secretaria Municipal da Saúde.
Caso houver necessidade de utilização de serviço
acima do previsto mensalmente, ocorrerá a
compensação nos meses subsequentes, respeitando o
quantitativo anual definido.
Os horários e locais para a prestação dos serviços,
assim como as atribuições de cada item constam nos
anexos I e II do presente Contrato.
Os serviços a serem prestadas serão pré-definidos
pela Secretaria da Saúde, não podendo haver
interrupção no serviço sem justificativa por parte do
prestador, a ser avaliada pela coordenação do serviço.
Caberá ao município a fiscalização dos serviços
prestados, através de sistema próprio informatizado,
sendo obrigatório a utilização do sistema para o
atendimento dos pacientes (evolução em prontuário
eletrônico, solicitação de exames). Em casos de
dúvidas ou falhas no sistema (queda de internet, falta
de energia, etc) poderão ser requeridas comprovações
complementares à empresa contratada.
Os equipamentos de segurança e proteção individual

(EPIs, caso sejam necessários), jalecos e crachás de
identificação de seus funcionários serão de uso
obrigatório e responsabilidade da CONTRATADA.
Para a realização dos serviços, a CONTRATADA,
designará profissionais vinculados
a ela,
devidamente
registrados,
assumindo
total
responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas e fiscais e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidente, indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o
cumprimento de as demais obrigações atinentes ao
presente certame.
Na ocorrência de falta ou atraso de profissionais, a
CONTRATADA
deverá
comunicar,
individualmente, os pacientes, providenciando
remanejo imediato das consultas;
Nas unidades que prestam atendimentos de
emergência e urgência, em regime de plantões,
garantir que o serviço não sofrerá interrupções,
mediante substituição imediata de profissional em
atraso ou faltante;
Garantir a adequada utilização dos equipamentos
disponibilizados, ressarcindo o Município e a
terceiros por eventuais prejuízos decorrentes do mau
uso dos materiais e equipamentos disponibilizados;
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos
seus empregados, de todas as normas disciplinares
determinadas pelo Município, substituindo no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a
notificação, qualquer profissional considerado com
conduta inconveniente ou prejudicial aos serviços;
Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
irregularidade observada nas instalações onde
houver prestação de serviços;
Iniciar, imediatamente após a assinatura do
Contrato, treinamento dos profissionais e a
integração inicial, em conformidade com o
estabelecido pelo Município;
Disponibilizar cursos de qualificação profissional
teórico/prático a cada 01 (um) ano para os
trabalhadores e recursos humanos, com temas
definidos pela Secretaria Municipal da Saúde;
Promover e instituir a adequação dos profissionais a
ela vinculados aos protocolos, rotinas, normas e
fluxos estabelecidos pelo SUS no âmbito federal,
estadual e municipal.
Para os itens que envolvem especialidades médicas
(Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Cardiologia,
Proctologia, Dermatologia e Urologia), somente
poderão prestar o serviço profissionais devidamente
habilitados e com suas especialidades registrados no
Conselho Regional de Medicina (RQE).
Será responsabilidade da empresa os custos com
deslocamento e alimentação dos seus profissionais
enquanto estiverem atuando no município.
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 149 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 18 de
junho de 2018 até 17 de junho de 2019.
VALOR: Até R$ 6.000,00(seis mil reais) mensais.
Carlos Barbosa, 15 de junho de 2018.
LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAÚDE 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 150/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Sociedade Médica Brasileira Pró
Vida S/S Ltda.
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestação de serviços na
área médica, nas áreas de clínica médica geral, com
carga horária total/consultas, de até as seguintes
quantidades e valores:
Ite Item do
m Edital
01

01

Unidade Quantidad
de
e
Medida
- até -

Descrição
SERVIÇO
AMBULATORIAL
CLÍNICO GERAL

MÉDICO

HRS

650

O número de consultas/e ou horas, poderá ser menor
do que os quantitativos especificados, os quais serão
o limite mensal, podendo variar conforme a demanda
da Secretaria Municipal da Saúde.
Caso houver necessidade de utilização de serviço
acima do previsto mensalmente, ocorrerá a
compensação nos meses subsequentes, respeitando o
quantitativo anual definido.
Os horários e locais para a prestação dos serviços,
assim como as atribuições de cada item constam nos
anexos I e II do presente Contrato.
Os serviços a serem prestadas serão pré-definidos
pela Secretaria da Saúde, não podendo haver
interrupção no serviço sem justificativa por parte do
prestador, a ser avaliada pela coordenação do serviço.
Caberá ao município a fiscalização dos serviços
prestados, através de sistema próprio informatizado,
sendo obrigatório a utilização do sistema para o
atendimento dos pacientes (evolução em prontuário
eletrônico, solicitação de exames). Em casos de
dúvidas ou falhas no sistema (queda de internet, falta
de energia, etc) poderão ser requeridas comprovações
complementares à empresa contratada.
Os equipamentos de segurança e proteção individual
(EPIs, caso sejam necessários), jalecos e crachás de
identificação de seus funcionários serão de uso
obrigatório e responsabilidade da CONTRATADA.
Para a realização dos serviços, a CONTRATADA,
designará profissionais vinculados a ela, devidamente
registrados, assumindo total responsabilidade pelo
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e
fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de
acidente, indenizações, multas, seguros, pagamentos
a fornecedores diretos, normas de saúde pública,
assim como o cumprimento de as demais obrigações
atinentes ao presente certame.
Na ocorrência de falta ou atraso de profissionais, a
CONTRATADA deverá comunicar, individualmente,
os pacientes, providenciando remanejo imediato das
consultas;
Nas unidades que prestam atendimentos de
emergência e urgência, em regime de plantões,
garantir que o serviço não sofrerá interrupções,
mediante substituição imediata de profissional em
atraso ou faltante;
Garantir a adequada utilização dos equipamentos
disponibilizados, ressarcindo o Município e a
terceiros por eventuais prejuízos decorrentes do mau
uso dos materiais e equipamentos disponibilizados;
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos
seus empregados, de todas as normas disciplinares
determinadas pelo Município, substituindo no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a
notificação, qualquer profissional considerado com
conduta inconveniente ou prejudicial aos serviços;
Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
irregularidade observada nas instalações onde houver
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prestação de serviços;
Iniciar, imediatamente após a assinatura do Contrato,
treinamento dos profissionais e a integração inicial,
em conformidade com o estabelecido pelo Município;
Disponibilizar cursos de qualificação profissional
teórico/prático a cada 01 (um) ano para os
trabalhadores e recursos humanos, com temas
definidos pela Secretaria Municipal da Saúde;
Promover e instituir a adequação dos profissionais a
ela vinculados aos protocolos, rotinas, normas e
fluxos estabelecidos pelo SUS no âmbito federal,
estadual e municipal.
Para os itens que envolvem especialidades médicas
(Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Cardiologia,
Proctologia, Dermatologia e Urologia), somente
poderão prestar o serviço profissionais devidamente
habilitados e com suas especialidades registrados no
Conselho Regional de Medicina (RQE).
Será responsabilidade da empresa os custos com
deslocamento e alimentação dos seus profissionais
enquanto estiverem atuando no município.
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 150 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 18 de
junho de 2018 até 17 de junho de 2019.
VALOR: Até R$ 77.350,00(setenta e sete mil,
trezentos e cinquenta reais) mensais.
Carlos Barbosa, 15 de junho de 2018.
LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
SOCIEDADE MÉDICA BRASILEIRA PRÓ VIDA
S/S 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 151/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Extremo Sul Serviços de Saúde
Ltda.
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestação de serviços na
área médica, nas áreas de clínica médica pediatria
com carga horária total/consultas, de até as seguintes
quantidades e valores:
Ite Item do
m Edital
01

03

Unidade Quantidad
de
e
Medida
- até -

Descrição
SERVIÇO
AMBULATORIAL
PEDIATRA

MÉDICO

HRS

92

O número de consultas/e ou horas, poderá ser menor
do que os quantitativos especificados, os quais serão
o limite mensal, podendo variar conforme a demanda
da Secretaria Municipal da Saúde.
Caso houver necessidade de utilização de serviço
acima do previsto mensalmente, ocorrerá a
compensação nos meses subsequentes, respeitando o
quantitativo anual definido.
Os horários e locais para a prestação dos serviços,
assim como as atribuições de cada item constam nos
anexos I e II do presente Contrato.
Os serviços a serem prestadas serão pré-definidos

pela Secretaria da Saúde, não podendo haver
interrupção no serviço sem justificativa por parte do
prestador, a ser avaliada pela coordenação do
serviço.
Caberá ao município a fiscalização dos serviços
prestados, através de sistema próprio informatizado,
sendo obrigatório a utilização do sistema para o
atendimento dos pacientes (evolução em prontuário
eletrônico, solicitação de exames). Em casos de
dúvidas ou falhas no sistema (queda de internet,
falta de energia, etc) poderão ser requeridas
comprovações
complementares
à
empresa
contratada.
Os equipamentos de segurança e proteção individual
(EPIs, caso sejam necessários), jalecos e crachás de
identificação de seus funcionários serão de uso
obrigatório e responsabilidade da CONTRATADA.
Para a realização dos serviços, a CONTRATADA,
designará profissionais vinculados
a ela,
devidamente
registrados,
assumindo
total
responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas e fiscais e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidente, indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o
cumprimento de as demais obrigações atinentes ao
presente certame.
Na ocorrência de falta ou atraso de profissionais, a
CONTRATADA
deverá
comunicar,
individualmente, os pacientes, providenciando
remanejo imediato das consultas;
Nas unidades que prestam atendimentos de
emergência e urgência, em regime de plantões,
garantir que o serviço não sofrerá interrupções,
mediante substituição imediata de profissional em
atraso ou faltante;
Garantir a adequada utilização dos equipamentos
disponibilizados, ressarcindo o Município e a
terceiros por eventuais prejuízos decorrentes do mau
uso dos materiais e equipamentos disponibilizados;
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos
seus empregados, de todas as normas disciplinares
determinadas pelo Município, substituindo no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a
notificação, qualquer profissional considerado com
conduta inconveniente ou prejudicial aos serviços;
Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
irregularidade observada nas instalações onde
houver prestação de serviços;
Iniciar, imediatamente após a assinatura do
Contrato, treinamento dos profissionais e a
integração inicial, em conformidade com o
estabelecido pelo Município;
Disponibilizar cursos de qualificação profissional
teórico/prático a cada 01 (um) ano para os
trabalhadores e recursos humanos, com temas
definidos pela Secretaria Municipal da Saúde;
Promover e instituir a adequação dos profissionais a
ela vinculados aos protocolos, rotinas, normas e
fluxos estabelecidos pelo SUS no âmbito federal,
estadual e municipal.
Para os itens que envolvem especialidades médicas
(Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Cardiologia,
Proctologia, Dermatologia e Urologia), somente
poderão prestar o serviço profissionais devidamente
habilitados e com suas especialidades registrados no
Conselho Regional de Medicina (RQE).
Será responsabilidade da empresa os custos com
deslocamento e alimentação dos seus profissionais
enquanto estiverem atuando no município.
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 151 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 18 de
junho de 2018 até 17 de junho de 2019.
VALOR: Até R$ 14.710,80(quatorze mil, setecentos
e dez reais e oitenta centavos) mensais.
Carlos Barbosa, 15 de junho de 2018.
LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
EXTREMO SUL SERVIÇOS DE SAÚDE 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 152/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Clínica Médica Renallis.
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestação de serviços na
área médica, nas áreas de clínica médica urologia
com carga horária total/consultas, de até as seguintes
quantidades e valores:
Ite Item do
m Edital
01

09

Unidade Quantidad
de
e
Medida
- até -

Descrição
SERVIÇO
AMBULATORIAL
UROLOGIA (CONSULTAS)

MÉDICO

UN

120

O número de consultas/e ou horas, poderá ser menor
do que os quantitativos especificados, os quais serão
o limite mensal, podendo variar conforme a demanda
da Secretaria Municipal da Saúde.
Caso houver necessidade de utilização de serviço
acima do previsto mensalmente, ocorrerá a
compensação nos meses subsequentes, respeitando o
quantitativo anual definido.
Os horários e locais para a prestação dos serviços,
assim como as atribuições de cada item constam nos
anexos I e II do presente Contrato.
Os serviços a serem prestadas serão pré-definidos
pela Secretaria da Saúde, não podendo haver
interrupção no serviço sem justificativa por parte do
prestador, a ser avaliada pela coordenação do serviço.
Caberá ao município a fiscalização dos serviços
prestados, através de sistema próprio informatizado,
sendo obrigatório a utilização do sistema para o
atendimento dos pacientes (evolução em prontuário
eletrônico, solicitação de exames). Em casos de
dúvidas ou falhas no sistema (queda de internet, falta
de energia, etc) poderão ser requeridas comprovações
complementares à empresa contratada.
Os equipamentos de segurança e proteção individual
(EPIs, caso sejam necessários), jalecos e crachás de
identificação de seus funcionários serão de uso
obrigatório e responsabilidade da CONTRATADA.
Para a realização dos serviços, a CONTRATADA,
designará profissionais vinculados a ela, devidamente
registrados, assumindo total responsabilidade pelo
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e
fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de
acidente, indenizações, multas, seguros, pagamentos
a fornecedores diretos, normas de saúde pública,
assim como o cumprimento de as demais obrigações
atinentes ao presente certame.
Na ocorrência de falta ou atraso de profissionais, a
CONTRATADA deverá comunicar, individualmente,
os pacientes, providenciando remanejo imediato das
consultas;
Nas unidades que prestam atendimentos de
emergência e urgência, em regime de plantões,
garantir que o serviço não sofrerá interrupções,
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mediante substituição imediata de profissional em
atraso ou faltante;
Garantir a adequada utilização dos equipamentos
disponibilizados, ressarcindo o Município e a
terceiros por eventuais prejuízos decorrentes do mau
uso dos materiais e equipamentos disponibilizados;
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos
seus empregados, de todas as normas disciplinares
determinadas pelo Município, substituindo no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a
notificação, qualquer profissional considerado com
conduta inconveniente ou prejudicial aos serviços;
Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
irregularidade observada nas instalações onde houver
prestação de serviços;
Iniciar, imediatamente após a assinatura do Contrato,
treinamento dos profissionais e a integração inicial,
em conformidade com o estabelecido pelo Município;
Disponibilizar cursos de qualificação profissional
teórico/prático a cada 01 (um) ano para os
trabalhadores e recursos humanos, com temas
definidos pela Secretaria Municipal da Saúde;
Promover e instituir a adequação dos profissionais a
ela vinculados aos protocolos, rotinas, normas e
fluxos estabelecidos pelo SUS no âmbito federal,
estadual e municipal.
Para os itens que envolvem especialidades médicas
(Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Cardiologia,
Proctologia, Dermatologia e Urologia), somente
poderão prestar o serviço profissionais devidamente
habilitados e com suas especialidades registrados no
Conselho Regional de Medicina (RQE).
Será responsabilidade da empresa os custos com
deslocamento e alimentação dos seus profissionais
enquanto estiverem atuando no município.
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 152 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 18 de
junho de 2018 até 17 de junho de 2019.
VALOR: Até R$ 10.800,00(dez mil e oitocentos
reais) mensais.
Carlos Barbosa, 15 de junho de 2018.
LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
CLÍNICA MÉDICA RENALLIS
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 153/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Clínica Médica Costa e Fenner
Ltda.
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestação de serviços na
área médica, nas áreas de clínica médica
dermatologia com carga horária total/consultas, de
até as seguintes quantidades e valores:
Ite Item do
m Edital
01

08

Descrição
SERVIÇO
AMBULATORIAL
MÉDICO
DERMATOLOGISTA (CONSULTAS)

Unidade Quantidad
de
e
Medida
- até UN

100

O número de consultas/e ou horas, poderá ser menor
do que os quantitativos especificados, os quais serão
o limite mensal, podendo variar conforme a
demanda da Secretaria Municipal da Saúde.
Caso houver necessidade de utilização de serviço
acima do previsto mensalmente, ocorrerá a
compensação nos meses subsequentes, respeitando
o quantitativo anual definido.
Os horários e locais para a prestação dos serviços,
assim como as atribuições de cada item constam nos
anexos I e II do presente Contrato.
Os serviços a serem prestadas serão pré-definidos
pela Secretaria da Saúde, não podendo haver
interrupção no serviço sem justificativa por parte do
prestador, a ser avaliada pela coordenação do
serviço.
Caberá ao município a fiscalização dos serviços
prestados, através de sistema próprio informatizado,
sendo obrigatório a utilização do sistema para o
atendimento dos pacientes (evolução em prontuário
eletrônico, solicitação de exames). Em casos de
dúvidas ou falhas no sistema (queda de internet,
falta de energia, etc) poderão ser requeridas
comprovações
complementares
à
empresa
contratada.
Os equipamentos de segurança e proteção individual
(EPIs, caso sejam necessários), jalecos e crachás de
identificação de seus funcionários serão de uso
obrigatório e responsabilidade da CONTRATADA.
Para a realização dos serviços, a CONTRATADA,
designará profissionais vinculados
a ela,
devidamente
registrados,
assumindo
total
responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas e fiscais e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidente, indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o
cumprimento de as demais obrigações atinentes ao
presente certame.
Na ocorrência de falta ou atraso de profissionais, a
CONTRATADA
deverá
comunicar,
individualmente, os pacientes, providenciando
remanejo imediato das consultas;
Nas unidades que prestam atendimentos de
emergência e urgência, em regime de plantões,
garantir que o serviço não sofrerá interrupções,
mediante substituição imediata de profissional em
atraso ou faltante;
Garantir a adequada utilização dos equipamentos
disponibilizados, ressarcindo o Município e a
terceiros por eventuais prejuízos decorrentes do mau
uso dos materiais e equipamentos disponibilizados;
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos
seus empregados, de todas as normas disciplinares
determinadas pelo Município, substituindo no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a
notificação, qualquer profissional considerado com
conduta inconveniente ou prejudicial aos serviços;
Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
irregularidade observada nas instalações onde
houver prestação de serviços;
Iniciar, imediatamente após a assinatura do
Contrato, treinamento dos profissionais e a
integração inicial, em conformidade com o
estabelecido pelo Município;
Disponibilizar cursos de qualificação profissional
teórico/prático a cada 01 (um) ano para os
trabalhadores e recursos humanos, com temas
definidos pela Secretaria Municipal da Saúde;
Promover e instituir a adequação dos profissionais a
ela vinculados aos protocolos, rotinas, normas e
fluxos estabelecidos pelo SUS no âmbito federal,
estadual e municipal.
Para os itens que envolvem especialidades médicas
(Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Cardiologia,
Proctologia, Dermatologia e Urologia), somente
poderão prestar o serviço profissionais devidamente

habilitados e com suas especialidades registrados no
Conselho Regional de Medicina (RQE).
Será responsabilidade da empresa os custos com
deslocamento e alimentação dos seus profissionais
enquanto estiverem atuando no município.
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 153 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 18 de
junho de 2018 até 17 de junho de 2019.
VALOR: Até R$ 7.000,00(sete mil reais) mensais.
Carlos Barbosa, 15 de junho de 2018.
LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
CLÍNICA MÉDICA COSTA E FENNER 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 154/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Contel Segurança Eletronica 24
hs Ltda.
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa especializada para prestação dos seguintes
serviços:
OBJETO 01
– Serviço de monitoramento 24 horas através de
alarmes, no período de 22 de junho a 01 de agosto de
2018, na Rua Coberta, sito a rua Prefeito José Chies,
para a Feira de Compras do FestiQueijo.
O período de realização da Feira será de 29 de junho
a 29 de julho de 2018, nas sextas-feiras das 12hs às
22hs, sábados das 10hs às 22hs e domingos das 10hs
às 18 horas.
– Equipamento e materiais necessários em forma de
comodato:
a) 01 sistema de alarme completo com 04 sensores
(infra) interligando e monitorando 24 horas com a
base de monitoramento;
b) Manutenção técnica 24 horas;
c) Fiação e materiais necessários para instalação dos
equipamentos;
d) Instalação e desinstalação dos equipamentos;
e) A comunicação do sistema de alarme com a base é
de responsabilidade da contratada.
OBJETO 02
- Serviço de CFTV (Circuito Fechado de TV) com
imagem digital, com locação de todo equipamento
necessário para o pleno funcionamento do sistema,
para ser utilizado na Feira. A prestação do serviço
ocorrerá no período de 22 de Junho a 01 Agosto de
2018, na Rua Coberta, sito a rua Prefeito José Chies.
Instalação das câmeras em locais a serem definidos
posteriormente.
– O serviço deverá ter as seguintes características
abaixo:
a) 12 câmeras com resolução de 1280x1080, de 30
FPS; Distância do IR:25 m; Permite gravar e
visualizar imagens mesmo na ausência de luz(visão
noturna); Imagem Digital, com comunicação por
protocolo IP; Sistema de alimentação POE;
b) 1 Monitor de 42 polegadas, para visualização das
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imagens de todas as câmeras;
c) Equipamento NVR, com sistema de gerenciamento
das câmeras; Permitir a recuperação das imagens a
qualquer momento; Permitir a gravação 24x7, pelo
período da contratação; Permitir modo de gravação,
que só grave imagem quando ocorrer algum
movimento na área de visão das câmeras, esta função
poderá ser ativada ou não, para cada câmera;
Gravação de imagens na resolução mínima de
1920x1080; Gravação local no equipamento e remota
em uma base de armazenamento; Câmeras com
resolução mínima de 1280x1080;
d) Equipamento nobreak, com autonomia mínima de
1 hora, devendo este alimentar todos os componentes
do sistema de CFTV;
e) fornecer todos cabos, acessórios e dispositivos de
interconexão entre todos os dispositivos necessários
para o pleno funcionamento do sistema;
f) Presença de um técnico de plantão durante todo o
período contratado. Deverá prestar assistência ao
sistema, solucionar os problemas em no máximo 60
minutos, substituindo equipamentos caso necessário.
Esse prazo será prorrogado excepcionalmente, não
podendo ultrapassar o período de início do próximo
dia de festa, quando haver problemas de acesso físico
devido à presença de público. Exceto nos dias acima
citados, a empresa tem no máximo 1 dia para resolver
os problemas identificados;
g) Necessário armazenamento das imagens em um
ponto remoto, com comunicação de responsabilidade
da contratada entre o local da festa e sua base de
armazenamento de imagens; A contratada deverá
comprovar o armazenamento remoto;
h) Instalação e configuração dos equipamentos para
ativação do serviço, bem como a necessidade de
alguma ferramenta, será de responsabilidade da
Contratada;
i) Permitir a visualização das imagens remotamente,
para a empresa de alarme monitorado e pessoas
conforme determinação da diretoria. Acesso terá que
ser por usuário e senha, no mínimo 3 usuários;
j) O serviço não poderá apresentar imagens
distorcidas, com chuvisco ou apresentar quadros de
atraso da tela;
k) A contrata deverá fornecer 1 cópia das imagens ao
final da festa em Disco Rígido ou em Blu-ray. Caso
for em Blu-Ray a mídia deve ser acondicionada em
um porta mídia que evite seu esmagamento;
l) A contratada deverá treinar 2 pessoas para o
monitoramento das imagens no local da festa;
m) Instalar as câmeras no dia 22 de junho, deixandoas em perfeito funcionamento em até 12 horas e
desinstalar as mesmas no dia 02 de agosto de 2018;
n) A contratada deverá fornecer comprovantes de que
as imagens estão sendo gravadas remotamente, com
envios de imagem de alguns minutos por e-mail
durante a semana, com o dia e hora especificado pelo
gestor do contrato da prefeitura;
o) Será fornecido a contratada, alimentação de
energia com voltagem 220v, 60 Hz;
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 154 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 01 de
agosto de 2018.
VALOR: R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais).
Carlos Barbosa, 18 de junho de 2018.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do DesenvolvimentoTurístico,
Indústria e Comércio

CONTEL SEGURANÇA ELETRONICA 24 HS
LTDA
Contratado

imediatamente a Contratante o nome do substituto.
O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

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

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

Digitando o nº 155 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 29 de
julho de 2018.
VALOR: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 155/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: De Marchi Áudio e Vídeo Ltda
Me.
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestação de
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO da Feira de
Compras do FestiQueijo, que será realizada de 29
de junho a 29 de julho de 2018, na Rua Coberta,
nos seguintes horários:
-Sextas-feiras: das 12 horas às 22 horas;
-Sábados: das 10 horas às 22 horas;
-Domingos: das 10 horas às 18 horas.
-Relação de equipamentos necessários para a
prestação do serviço:
-08 Caixas de som de 120 WATTS RMS cada
(composta por: alto falante + Tweeter ou alto
Falante coaxial);
-01 amplificador 1000 WATTS RMS;
-01 mesa de som 06 canais;
-01 Microfone com fio Dinâmicos;
-01 Microfone sem fio de boa qualidade;
-01 Notebook para reproduzir as músicas do som
ambiente;
-As caixas devem ser distribuídas pela feira de
forma garantir uma sonoridade uniforme.
-A CONTRATADA deverá fornecer todos cabos,
acessórios e dispositivos de interconexão entre
todos os dispositivos necessários para o pleno
funcionamento do sistema;
-A CONTRATADA deverá treinar 2 pessoas
indicadas pela SMDTIC para a operacionalização
do equipamento durante os horários de
funcionamento da Feira;
-A CONTRATADA deverá disponibilizar 1 técnico
responsável durante a primeira hora em todos os
dias de funcionamento da Feira.
-Presença de um técnico de plantão que deverá
prestar assistência durante todo o período
contratado.
OBSERVAÇÕES:
1 – Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,
designará,
exclusivamente
empregados
seus,
devidamente
registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de todas as obrigações trabalhistas e fiscais e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de
acidente, indenizações, multas, seguros, pagamentos
a fornecedores diretos, normas de saúde pública,
assim como o cumprimento de todas as demais
obrigações atinentes ao presente certame.
2 – A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes adequados, completos e em ótimas
condições de apresentação, portem crachá de
identificação emitido pela CONTRATANTE.
3 – A CONTRATADA, 15 (quinze) dias antes do
início
do
evento,
deverá
fornecer
à
CONTRATANTE uma lista onde constará o nome
completo das pessoas que trabalharão no evento
para a confecção dos crachás, sob pena de multa de
5% do valor do contrato caso não atendida esta
disposição.
3.1 – Em caso de substituição de empregado, por
qualquer motivo, deverá a Contratada informar

Carlos Barbosa, 18 de junho de 2018.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do DesenvolvimentoTurístico,
Indústria e Comércio
DE MARCHI ÁUDIO E VÍDEO 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 156/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: OM Zeladoria Ltda Epp.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
Contratação de empresa para prestação de SERVIÇO
DE LIMPEZA a ser realizado na Rua Coberta,
localizada na Rua Prefeito José Chies, antes, durante
e após a realização da Feira de Compras 2018, que
será realizada de 29 de junho a 29 de julho de 2018,
com fornecimento de materiais, produtos, mão-deobra e equipamentos necessários.
– Deverá ser realizada limpeza geral, no dia 25 de
junho de 2018 pela manhã, para a entrega dos
espaços aos expositores, com o objetivo de limpar
todas as paredes dos estandes, chão e corredores,
sendo que:
a) Para a data da abertura do evento, a Rua Coberta
deverá estar em perfeitas condições, bem como os
arredores do local, como calçada de acesso, cenários
e demais serviços relacionados a limpeza.
b) No dia da abertura da Feira, realizar a varrição do
corredor central e acessos, além da troca dos sacos de
lixo e demais imprevistos que venham ocorrer.
– A Contratada deverá dispor de 01 (um) Posto de
Trabalho para realizar a limpeza da Rua Coberta de
29 de junho a 29 de julho de 2018, observando os
seguintes aspectos:
a)Recolher lixos, tanto dos lixeiros quanto do chão e
repôr os sacos de lixo;
b)Limpeza onde possam ocorrer eventuais acidentes
(pessoas passando mal, derramamento de líquidos);
c)Manter a organização da área comum da Feira e
sempre que ocorrer algum fato fora do cotidiano,
comunicar o responsável pela Feira;
d)Zelar pela organização e beleza do espaço;
e)Regar flores e plantas da decoração.
– Durante o período de realização da Feira, a limpeza
deverá ocorrer nos seguintes dias e horários:
– Sextas-feiras: das 11 horas 30 minutos às 22 horas
30 minutos;
– Sábados: das 9 horas 30 minutos às 23 horas;
– Domingos: das 9 horas 30 minutos às 18 horas 30
minutos.
– O lixo deverá estar corretamente separado entre
seco e orgânico.
– A Contratada deverá adquirir todos os materiais
necessários e dispor de equipamentos que se fizerem
necessários para a execução dos serviços e das
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tarefas acima descritas, entre eles: sacos de lixo de
150 litros e 60 litros na cor preta, vassoura e pazinha
com cabo, vassourão de algodão tipo “MOP”, balde,
pano, regador, produtos de limpeza diversos, entre
outros; Uniforme e crachá de identificação; Outros
materiais e equipamentos que se fizerem necessários;
OBS: Os materiais a serem utilizados deverão ser de
excelente qualidade.
O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Instituto de Oftalmologia Bento
Gonçalves Ltda – Me.
OBJETO: O objeto da presente licitação é
contratação de empresa para prestação de serviços
de Consultas em Oftalmologia, nas dependências da
Secretaria Municipal da Saúde, localizada na Rua
Rui Barbosa, nº 91 (Clínica da Visão), conforme
quantitativo abaixo:
Item

Digitando o nº 156 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 29 de
julho de 2018.
VALOR: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
Carlos Barbosa, 18 de junho de 2018.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do DesenvolvimentoTurístico,
Indústria e Comércio
OM ZELADORIA LTDA EPP
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2018
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 do Cinco Baixo,
município de Carlos Barbosa, numa extensão de 180
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 157 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$ 187.786,52 (cento e oitenta e sete mil,
setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois
centavos).
Carlos Barbosa, 18 de junho de 2018.
RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

Descrição

SERVIÇO AMBULATORIAL MÉDICO
01
OFTALMOLOGIA

Unidade de Medida

Quantidade
Mês - até -

CONSULTA

150

– Para a prestação de serviços a empresa deverá
disponibilizar o profissional médico, com registro
no Conselho Regional de Medicina da especialidade
médica.
– O número poderá ser menor do que os
quantitativos especificados, os quais serão o limite
mensal, sendo que o quantitativo de consultas
poderá variar conforme a demanda da Secretaria
Municipal da Saúde.
– Caso houver necessidade de utilização de serviço
acima do previsto mensalmente, ocorrerá a
compensação nos meses subsequentes, respeitando
o quantitativo anual definido.
– Os serviços a serem prestados serão pré-definidos
pela Secretaria da Saúde, não podendo haver
interrupção no serviço sem justificativa por parte do
prestador, a ser avaliada pela coordenação do
serviço.
– Caberá ao município a fiscalização dos serviços
prestados, através de sistema próprio informatizado,
sendo obrigatório a utilização do sistema para o
atendimento dos pacientes. Em casos de dúvidas ou
falhas no sistema (queda de internet, falta de
energia, etc) poderão ser requeridas comprovações
complementares à empresa contratada.
– Os equipamentos de segurança e proteção
individual (EPIs, caso sejam necessários) e crachás
de identificação de seus funcionários serão de uso
obrigatório e responsabilidade da CONTRATADA.
– Para a realização dos serviços, a CONTRATADA,
designará profissionais vinculados
a ela,
devidamente
registrados,
assumindo
total
responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas e fiscais e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidente, indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o
cumprimento de as demais obrigações atinentes ao
presente certame.
– Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte
dos seus empregados, de todas as normas
disciplinares
determinadas
pelo
Município,
substituindo no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas, após a notificação, qualquer profissional
considerado com conduta inconveniente ou
prejudicial aos serviços;
– Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
irregularidade observada nas instalações onde
houver prestação de serviços;
– Promover e instituir a adequação dos
profissionais a ela vinculados aos protocolos,
rotinas, normas e fluxos estabelecidos pelo SUS no
âmbito federal, estadual e municipal.
– Será de responsabilidade da CONTRATADA:
Implantação, manutenção e reposição de peças dos
seguintes equipamentos:
1 Cadeira e Coluna Oftalmológica
1 Refrator Manual(Greens)
1 Tonômetro de Aplanação
1 Lâmpada de Fenda
1 Projetor ou Tabela de Optotipos
1 Auto Refrator

1 Retinoscópio
1 Lensômetro
1 Oftalmoscópio Direto e Indireto
1 Ceratometro
– Os equipamentos acima descritos devem ser novos
(sem uso) e com certificações emitidas por órgãos em
controle de saúde e vigilância.
– Poderão ser incluídos outros equipamentos para o
atendimento de consulta básica oftalmológica, que
não serão obrigatórios para a prestação de serviços e
nem poderão ocasionar aumento no valor pago pelo
contratante.
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 158 no campo “número do contrato”
e selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 19 de
junho de 2018 até 18 de junho de 2019.
VALOR: Até R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
mensais.
Carlos Barbosa, 19 de junho de 2018.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA
BENTOGONÇALVES LTDA – ME
Contratado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 159/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: O & F Comércio e Serviços Ltda
– Me.
OBJETO: É objeto do presente contrato a
contratação de empresa para prestação de serviços
gerais para auxílio no almoxarifado do FestiQueijo,
devendo efetuar serviços de carga e descarga de
mercadorias, transporte de mercadorias do
almoxarifado para os estandes, recolhimento de
garrafas dos estandes ao depósito, recolhimento de
caixas, entre outros, e demais serviços inerentes ao
setor.
– O quadro de pessoal deverá ser composto por:
– 03 postos de trabalho do sexo masculino,
simultaneamente, durante a semana, de quarta a
sexta, iniciando em 27 de junho e término em 29 de
julho, no horário das 08hs às 12hs e das 13h30min às
17h00min. Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA
designará,
exclusivamente,
empregados
seus,
devidamente
registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes
e indenizações, multas, seguros, pagamentos a
fornecedores diretos, normas de saúde pública, assim
como o cumprimento de todas as demais obrigações
atinentes a presente licitação. OBS: Não será
admitido pagamento de hora extra para realização do
objeto; É responsabilidade da empresa contratada, o
pagamento do repouso remunerado a seus
funcionários, conforme lei vigente;
– 06 postos de trabalho do sexo masculino,
simultaneamente, nos seguintes dias e horários:
a) sextas-feiras (dias 29 de junho e 06, 13, 20 e 27 de
julho) das 18h às 24h.
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b) domingos (dias 01, 08, 15, 22 e 29 de julho) no
horário das 09h às 18h.
Para a realização dos serviços, a CONTRATADA
designará, exclusivamente, empregados seus,
devidamente
registrados,
assumindo
total
responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidentes e indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o cumprimento
de todas as demais obrigações atinentes a presente
licitação. OBS: É responsabilidade da empresa
contratada, o pagamento do repouso remunerado a
seus funcionários, conforme lei vigente;
– 08 postos de trabalho do sexo masculino,
simultaneamente, nos seguintes dias e horários:
c) sábados (dias 30, 07, 14, 21 e 28 de julho) no
horário das 09h às 23h.
Para a realização dos serviços, a CONTRATADA
designará, exclusivamente, empregados seus,
devidamente
registrados,
assumindo
total
responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidentes e indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o cumprimento
de todas as demais obrigações atinentes a presente
licitação. OBS: É responsabilidade da empresa
contratada, o pagamento do repouso remunerado a
seus funcionários, conforme lei vigente;
– 02 postos de trabalho do sexo masculino,
simultaneamente, no dia 04 de julho das 12:00h às
18h para realização do FestiQueijo dos idosos.
Para a realização dos serviços, a CONTRATADA
designará, exclusivamente, empregados seus,
devidamente
registrados,
assumindo
total
responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidentes e indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o cumprimento
de todas as demais obrigações atinentes a presente
licitação. OBS: É responsabilidade da empresa
contratada, o pagamento do repouso remunerado a
seus funcionários, conforme lei vigente;
– A Contratada deverá respeitar o horário de trabalho
de acordo com o limite legal previsto em convenção
coletiva de trabalho da categoria, devendo a
contratada realizar a escala de funcionários para os
dias que forem necessário maior período.
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 159 no campo “número do contrato” e
selecionando a modalidade “pregão presencial”.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 29 de
julho de 2018.
VALOR: R$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta
reais).

ADITIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 044/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Encopav Engenharia Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato – OBJETO 01, entabulado entre as partes
por mais 90 (noventa) dias, a partir de 23 de junho
de 2018 a 20 de setembro de 2018, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. Fica alterada a Cláusula
Segunda – Do preço – Objeto 02, ficando acordada
a adição de R$ 24.246,37 (vinte e quatro mil,
duzentos e quarenta e seis reais e trinta e sete
centavos), sendo R$ 15.889,43 (quinze mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e três
centavos) referentes a material e R$ 8.356,94 (oito
mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e
quatro centavos) referente a mão de obra, conforme
a planilha em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. Oriundos da DESPESA:
Despesa: 6014/60193. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 18 de junho de 2018.
RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
Contratado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

PORTARIAS
PORTARIA Nº 353/2018
CONCEDE, a partir do mês de JUNHO DE 2018,
ao servidor ELOIR LUIZ WERNER, operador de
máquinas, matrícula 385, adicional por tempo de
serviço proporcional, na razão de 4/36 avos,
percentual de 0,56, referente ao período aquisitivo
de 07/02/2018 a 11/06/2018, de acordo com o art.
84 da Lei Municipal nº 682, de 1990.

PORTARIA Nº 355/2018
CONCEDE prêmio assiduidade à servidora
VIVIANE MARIA CANAL, matrícula nº 1.019,
Monitor de Creche, tendo sido investida em cargo de
provimento efetivo, sem interrupção, em 25 de
janeiro de 2008, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo inicial de 25 de janeiro de 2013
a 25 de janeiro de 2018, protelado com fundamento
no Inciso I do art. 92-A, por motivo de 01 (uma) falta
injustificada, passando o mesmo para 25 de janeiro
de 2013 a 25 de fevereiro de 2018, nos termos do art.
91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990,
tendo optado a servidora por licença, sendo
concedido 03 (três) meses de licença, nos períodos de
11 de junho a 10 de setembro de 2018, conforme o
processo administrativo nº 1.283/2018.
Carlos Barbosa, 11 de junho de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 356/2018
DESIGNA, a partir desta data, membros para
comporem a Comissão Voluntária da Feira de
Compras do Festiqueijo, conforme segue:
Presidente:
César Berttin Leal – Representante da Quatrun
Importação e Com. Ltda EPP.
Membros:
Roberto Da Fré – Vice-Prefeito do Município;
Karen Mocellin – Representante do Município;
Rossana Martini – Representante do Município;
Marcos Dolzan – Representante da Dolari Serviços;
Daniel Haefliger – Representante da Gandini
Colchões;
Marisa Benincá – Representante da Miss'Tote.
Carlos Barbosa, 11 de junho de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 357/2018

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do DesenvolvimentoTurístico,
Indústria e Comércio

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM
DE CARLOS BARBOSA, no uso de suas
atribuições legais, 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
11/06/2018, ao servidor ELOIR LUIZ WERNER,
CPF 313.633.180-04, matrícula 385, identidade
funcional 621, cargo de Operador de Máquinas,
padrão G2.1, classe E, regime jurídico estatutário,
44 horas semanais, com proventos mensais integrais
no valor de R$ 4.878,60 composto das seguintes
vantagens: Vencimento básico (G2.1, classe E) - Lei

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

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

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

PORTARIA Nº 354/2018

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2018.

Carlos Barbosa, 11 de junho de 2018.

Carlos Barbosa, 20 de junho de 2018.

O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
Contratado

Municipal nº 685 de 1990; 40% de adicional por
tempo de serviço – Lei Municipal nº 682 de 1990,
art. 84; 0,56% de adicional por tempo de serviço
proporcional - Lei Municipal nº 682 de 1990 a ser
custeada por INST. PREV. MUNICIPAL - CARLOS
BARBOSA e seu reajuste será efetivado pela
paridade.

DESLIGA, a partir desta data, ANDREIA
SCARATTI, agente administrativo, matrícula nº
1.042, da unidade de Controle Interno, cancela o
pagamento de gratificação especial, e remaneja a
mesma servidora do Gabinete do Prefeito para a
Secretaria Municipal da Educação.
Carlos Barbosa, 11 de junho de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 358/2018
CONVOCA, a candidata a seguir relacionada para
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comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 13 e 14 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

CARLA PATRICIA DOS SANTOS

MONITOR DE CRECHE

MARILDA DAMIANI BACCON, matrícula nº 381,
Professor de Séries Iniciais, da escola E.M.E.F
Prefeito José Chies para a E.M.E.F Santa Luzia, e
Concede, a partir desta data, indenização pelo
exercício em escola de difícil acesso, no percentual
de 50%, proporcional à jornada diária de trabalho
que cumprir em escola considerada de difícil acesso,
nos termos da Lei 2.133, de 23 de janeiro de 2008.
Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

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

PORTARIA Nº 363/2018

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

REMANEJA, a partir desta data, a servidora
RONEIDE MARIA DOS SANTOS, matrícula nº
1.290, Professor de Séries Iniciais, da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Turno Integral
Santa Luzia para a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Prefeito José Chies, e, cancela
indenização pelo exercício em escola de difícil
acesso, sendo 11 de junho de 2018 o último dia
trabalhado.

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, 13 e 14 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 MARIA COSTA

PROFESSOR DE HISTÓRIA

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 360/2018
CONCEDE, a partir desta data, por 180 dias
consecutivos, licença maternidade à servidora
CRISTINA GEDOZ, matrícula n.º 1.505, Assessor
Administrativo, nos termos do art. 208, da Lei
Municipal nº 682, de 1990. Período da licença
maternidade: de 12 de junho de 2018 a 08 de
dezembro de 2018.

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 364/2018
CONCEDE, a partir desta data, indenização pelo
exercício em escola de difícil acesso, proporcional
aos turnos cumpridos nas escolas, incidente sobre o
padrão de referência fixado no artigo 28, e, nos
termos do artigo 35 e 36, ambos da Lei Municipal nº
2.133, de 28 de janeiro de 2008, ao seguinte
professor:
Professor
Lilian Agostini
Casagrande
*Mat. - matrícula

*Ma
t.

Disciplina

1.98 Séries Iniciais
4

Escola

**D.A
.

EMEFTI Santa Luzia

50%

**D.A. - difícil acesso

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

PORTARIA Nº 365/2018

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

REMANEJA, a partir desta data, o servidor
THIAGO LAMBERTI BISSACO, matrícula n.º
1.251, Operador de Máquinas, da Secretaria
Municipal de Planejamento, Serviços e Vias
Urbanas para a Secretaria Municipal da Agricultura
e Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 361/2018
CONCEDE, com efeito retroativo a 04 de junho de
2018, a servidora ARIELI CRISTIANA PAIZ,
matrícula nº 1.617, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Agente Administrativo, Secretaria
Municipal da Fazenda, gratificação pelo exercício de
atividade de natureza especial de Controle
Orçamentário, Fiscal e Contábil, nos termos da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Acumulará a sua remuneração uma gratificação
mensal de R$ 1.426,94 (um mil, quatrocentos e vinte
e seis reais e noventa e quatro centavos).

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PODER
LEGISLATIVO

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

ADITIVOS CONTRATUAIS

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 081/2018 – RETIFICADO

PORTARIA Nº 362/2018
REMANEJA, a partir desta data, a servidora

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

Carlos Barbosa, 12 de junho de 2018.

PORTARIA Nº 359/2018

HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa Objetivando a
Confecção e Instalação de Divisória para a Sede da
Câmara Municipal de Vereadores.

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 02 de Julho de 2018

JAQUELINE CAMILLO:
83441085000
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Caixa
Economica Federal, OU=AC
CAIXA PF v2, CN=JAQUELINE
CAMILLO:83441085000
Município de Carlos Barbosa - RS
2018-06-22 10:59:10
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