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CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 006/2018

OBJETO: O objeto do presente edital é a seleção de
parceiro  para  execução  de  serviços  de  terraplana-
gem, drenagem e construção de muros com forneci-
mento de materiais para os novos terrenos do Cemi-
tério Público Municipal, localizado na Rua Júlio de
Castilhos, s/nº, conforme projeto, memorial descriti-
vo, cronograma e orçamento do anexo V do edital. O
Município não participará com aporte de recurso na
execução do objeto, sendo toda responsabilidade de
execução do parceiro selecionado.
DATA: 13 de Setembro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa

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

Digitando o nº 006 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Chamamento Público.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 103/2018

TIPO: Menor Preço
DATA: 23 de Agosto de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Serviço de Reposição de Calçamento

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 104/2018

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 24 de Agosto de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Elaboração
de Plano de Prevenção Contra Incêndio – PPCI

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

ATAS

ATA DE SESSÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 005/2018

Ata  de  licitação  modalidade  Chamamento  Público
número cinco do ano de dois mil e dezoito, realizada
às nove horas do dia nove de agosto 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 seleção de
empresa do ramo da construção civil para elaboração
de  projeto  e  construção  de  aproximadamente  84
(oitenta e quatro) unidades habitacionais de interesse
social,  tipo  apartamentos,  no  âmbito  do  Programa
Minha Casa Minha Vida FAIXA 1,5, instituído pela
Caixa  Econômica  Federal  (CEF),  e  de
aproximadamente  96  (noventa  e  seis)  unidades
habitacionais de interesse social, tipo apartamentos,
no  âmbito  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida
FAIXA 2, instituído pela Caixa Econômica Federal
(CEF).  Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora  de  Licitações: Raquel  dos  Santos  De
Zorzi, Ana Paula Hoenig e Daniel Augusto Schultz.
Participaram  as seguintes  empresas:  CZN
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  LTDA,
CNPJ  04.561.788/0001-66,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Francisco  Evaristo  Canziani,  RG
4039565157  e  CONSTRUTORA  KAFER  LTDA,
CNPJ  01.612.231/0001-19,  neste  ato  representada
pela  Sra.  Alexandra Kafer  Rossi,  RG 3053483925.
Atendido o disposto da Lei 8.666/93, verificou-se a
ampla  publicidade.  A  Comissão  decidiu  por  dar
continuidade  ao  processo  licitatório.  Inicialmente
foram  analisados  os  documentos  referentes  ao
envelope  “um”  -  habilitação.  A  empresa
CONSTRUTORA  KAFER  LTDA foi  considerada
inabilitada  por  não  apresentar  o  item 03.05  “f”  -
Atestado  de  Visita.  A  empresa   CZN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA foi
considerada  inabilitada  por  apresentar  cópia  do
Contrato  Social   e  alterações  item  03.03  “a”  e
Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade item
03.05 “e”, não autenticados e atestado de capacidade
sem  comprovação  com  o  objeto  da  Licitação.  A
empresa   CONSTRUTORA  KAFER  LTDA  faz
menção ao item 03.05 “b”, o qual estaria inviável em
atender  o  faixa  1,5  Minha  Casa  Minha  Vida,  que
nesta  data  não  atende  o  código  de  obras  do
Município.  Abre-se  prazo legal  para  recurso.  Nada
mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a  presente
sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pelos
presentes.

SUMÁRIOSUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIALDIÁRIO OFICIAL

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


2 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

ATA II DE SESSÃO CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 005/2018

Ata  de  licitação  modalidade  Chamamento  Público
número cinco do ano de dois mil e dezoito, realizada
às nove horas do dia treze de agosto de dois mil e de-
zoito, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal,
sito à Rua Assis Brasil, número onze, em Carlos Bar-
bosa, que tem como objeto a seleção de empresa do
ramo da construção civil para elaboração de projeto
e construção de aproximadamente 84 (oitenta e qua-
tro) unidades habitacionais de interesse social,  tipo
apartamentos,  no âmbito do  Programa Minha  Casa
Minha Vida FAIXA 1,5, instituído pela Caixa Econô-
mica Federal (CEF), e de aproximadamente 96 (no-
venta e seis) unidades habitacionais de interesse so-
cial, tipo apartamentos, no âmbito do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida FAIXA 2, instituído pela Caixa
Econômica Federal (CEF). Presentes os membros da
Comissão Julgadora de Licitações: Raquel dos San-
tos  De Zorzi,  Ana Paula  Hoenig e Daniel  Augusto
Schultz. A Comissão informa que recebeu recurso in-
terposto  pelas  empresas  CZN  EMPREENDIMEN-
TOS  IMOBILIÁRIOS  LTDA,  CNPJ
04.561.788/0001-66  e  CONSTRUTORA  KAFER
LTDA, CNPJ 01.612.231/0001-19 e com base no pa-
recer jurídico e decisão da autoridade superior deci-
de por deferir o pedido das licitantes, abrindo o pra-
zo do artigo 48 § 3º, de oito dias úteis para apresen-
tação de nova documentação, referente ao envelope
“um” - habilitação. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e as-
sinada pela Comissão de Licitações.

ATA III DE SESSÃO CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 005/2018

Ata  de  licitação  modalidade  Chamamento  Público
número cinco do ano de dois mil e dezoito, realizada
às quinze horas do dia quinze de agosto de dois mil e
dezoito, na Sala de Licitações da Prefeitura Munici-
pal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em Carlos
Barbosa, que tem como objeto a seleção de empresa
do ramo da construção civil para elaboração de pro-
jeto e construção de aproximadamente 84 (oitenta e
quatro)  unidades  habitacionais  de  interesse  social,
tipo  apartamentos,  no  âmbito  do  Programa  Minha
Casa Minha Vida FAIXA 1,5, instituído pela Caixa
Econômica Federal (CEF), e de aproximadamente 96
(noventa e seis) unidades habitacionais de interesse
social,  tipo  apartamentos,  no  âmbito  do  Programa
Minha  Casa  Minha  Vida  FAIXA 2,  instituído  pela
Caixa Econômica Federal (CEF). Presentes os mem-
bros  da  Comissão  Julgadora  de Licitações: Raquel
dos Santos De Zorzi, Ana Paula Hoenig e Daniel Au-
gusto Schultz. A Comissão informa que recebeu nes-
ta  data  envelope  “um”  -  habilitação  das  licitantes
CZN  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS
LTDA, CNPJ 04.561.788/0001-66 e CONSTRUTO-
RA KAFER LTDA, CNPJ 01.612.231/0001-19.  Fi-
cam intimadas  as  licitantes  acima  para  se  fazerem
presente, caso queiram, na sessão que proceder-se-á
a abertura do envelope “um” - habilitação, visando
dar andamento ao certame, às 15 horas do dia 16 (de-
zesseis)  de  agosto  de  2018,  na  sala  de  licitações.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a presen-
te sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela Comis-
são de Licitações.

ATA DE SESSÃO CONCURSO Nº 001/2018

Ata de licitação modalidade concurso número um do
ano de dois mil e dezoito, realizado às nove horas do
dia dez de agosto 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 formalização de parceria,  através de
formalização de termo de parceria, com Organização

da Sociedade Civil  de Interesse Púbico(OSCIP'S),
em regime de mútua cooperação com a Administra-
ção  Pública,  para  execução  de  REQUALIFICA-
ÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DO PARQUE DA
ESTAÇÃO  ATRAVÉS  DE  CAPTAÇÃO  DE  RE-
CURSOS VIA LEI ROUANET DE INCENTIVO À
CULTURA.  Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora  de  Licitações: Nilce  Dalmás  Branchi,
Claudia Missiaggia Monegat  e Raquel  dos Santos
De  Zorzi.  Participaram  as seguintes  entidades:
Associação  de  Turismo  da  Serra  Nordeste  –
Atuaserra,  CNPJ  90.481.227/0001-99,  neste  ato
representado  pela  Sra.  Beatriz  Paulus,  RG
5024046426 e OSCIP – Guilda do Centro Histórico
de Porto Alegre,  CNPJ 11.312.179/0001-39,  neste
ato  representado  pelo  Sr.  Renato  Cegantini  de
Morais, RG 8057094. As Entidades entregaram os
envelopes de 01 e 02.  Atendido o disposto da Lei,
verificou-se  a  ampla  publicidade,  a  Comissão
decidiu  por  dar  continuidade  ao  processo
licitatório. Inicialmente foram abertos os envelopes
de número “um”. Os documentos foram numerados
e  rubricados  pelos  presentes  e  ficarão  com  a
Comissão  de  Licitações  para  avaliação  e
julgamento.  Os  envelopes  de  número  ''dois''
contendo as documentações foram acondicionados
em  um  invólucro  o  qual  foi  rubricado  pelos
presentes e lacrado. Nada mais havendo a constar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada
e assinada pelos licitantes e comissão de licitações. 

ATA II DE SESSÃO CONCURSO Nº 001/2018

Ata de licitação modalidade concurso número um
do ano de dois mil e dezoito, realizado às dez horas
do dia dez de agosto 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 formalização de parceria,  atra-
vés de formalização de termo de parceria, com Or-
ganização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse
Púbico(OSCIP'S), em regime de mútua cooperação
com  a  Administração  Pública,  para  execução  de
REQUALIFICAÇÃO  DO  PRÉDIO  HISTÓRICO
DO PARQUE DA ESTAÇÃO ATRAVÉS DE CAP-
TAÇÃO DE RECURSOS VIA LEI ROUANET DE
INCENTIVO À CULTURA. Presentes os membros
da Comissão Julgadora de Licitações: Nilce Dalmás
Branchi,   Claudia  Missiaggia  Monegat  e  Raquel
dos Santos De Zorzi.  Em análise a documentação
apresentada  pelas  Entidades   Associação  de
Turismo da Serra Nordeste – Atuaserra e  OSCIP-
Guilda  do  Centro  Histórico  de  Porto  Alegre,  a
comissão decidiu por encaminhar os documentos  à
Fundação de Cultura  e  Arte  de  Carlos  Barbosa  –
Proarte, para que se manifeste quanto ao Plano de
Trabalho  e  sua  referida  pontuação.  Nada  mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pela  comissão  de
licitações.

ATA III DE SESSÃO CONCURSO Nº 001/2018 

Ata  de licitação modalidade  concurso  número  um
do  ano  de  dois  mil  e  dezoito,  realizado  às  nove
horas do dia quinze de agosto 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  formalização  de  parceria,
através de formalização de termo de parceria, com
Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse
Púbico(OSCIP'S), em regime de mútua cooperação
com  a  Administração  Pública,  para  execução  de
REQUALIFICAÇÃO  DO  PRÉDIO  HISTÓRICO
DO  PARQUE  DA  ESTAÇÃO  ATRAVÉS  DE
CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA LEI ROUANET
DE  INCENTIVO  À  CULTURA.  Presentes  os
membros  da  Comissão  Julgadora  de  Licitações:

Nilce Dalmás Branchi, Cláudia Missiaggia Monegat
e Raquel dos Santos De Zorzi e o Assessor Jurídico
Alisson de Nardin. Em análise preliminar, verificou-
se  que  a  proponente  OSCIP  –  Guilda  do  Centro
Histórico de Porto Alegre apresentou proposta global
incluindo valores  de  captação  de  recursos  a  serem
empregados  no  objeto  de  requalificação  do  prédio
histórico  do  parque  da  estação.  Por  sua  vez  a
Associação  de  Turismo  da  Serra  Nordeste  –
Atuaserra  limitou-se  a  apresentar  valores  de
remuneração dos trabalhos sem indicar a totalidade
dos recursos envolvidos no plano de trabalho, assim
diante  de tal  constatação  passou-se  a  atribuição  de
pontos do item 3 do Edital, conforme tabela abaixo:

ITEM ATUASER
RA

GUILD
A

Análise  do
valor
proposto
(valor
oriundo  da
lei  de
incentivo  à
cultura)

O valor da Proposta é compatível com os
preços praticados no mercado.
- Não é compatível = 0 ponto;
- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a
10 pontos;
- Compatível = 10 a 20 pontos.

10 20

O valor é compatível com as metas/etapas
da Proposta.
- Não é compatível = 0 ponto;
- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a
5 pontos;
- Compatível = 6 a 10 pontos

5 10

Subtotal da pontuação 15 30

Análise  da
Caracteriza
ção
Técnica  da
Proposta

A  Proposta  apresenta  ações/atividades
coerentes  com os  objetivos  do programa
em que se insere o objeto da parceria.
- Não é compatível = 0 ponto;
- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a
20 pontos;
- Compatível = 21 a 40 pontos

40 40

A  Proposta  apresenta  ações/atividades
coerentes com o plano de trabalho.
- Não é compatível = 0 ponto;
- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a
3 pontos;
- Compatível = 4 a 6 pontos

6 6

A descrição  da  realidade  apresentada  na
Proposta possui nexo com a atividade ou
projeto proposto.
- Não apresenta nexo = 0 ponto;
-  Demonstra  o  nexo  de  maneira
razoável/mediano = 1 a 4 pontos;
- Demonstra o nexo de maneira detalhada
e compreensível = 5 a 8 pontos.

8 8

A  Proposta  apresenta  ações/atividades
possíveis de serem executadas.
-  Não  descreve  as  ações/atividades  que
serão executadas pelo projeto/atividade =
0 ponto;
- Descreve ações/atividades com execução
razoável/mediano = 1 a 5 pontos;
-  Descreve  ações/atividades  de  maneira
detalhada,  compreensível  e  perfeitamente
executáveis = 6 a 10 pontos. 

10 10

O prazo de execução é compatível com as
metas/etapas/ações da Proposta.
- Não é compatível = 0 ponto;
- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a
3 pontos;
- Compatível = 4 a 6 pontos.

6 6

Subtotal da pontuação 70 70

Total da pontuação 85 100

Justifica-se a nota atribuída ao primeiro e segundo
critério da tabela anexa ao item III, visto que a pro-
ponente  GUILDA detalhou  o  total  do  recurso  que
pretende captar e os custos de remuneração, confor-
me exigência editalícia, item 02.04 e letra “h”. Já a
proponente ATUASERRA limitou-se a indicar valo-
res de remuneração, sem indicar objetivamente valor
total do projeto, ainda que para chegar a valores de
remuneração  tenha  estimado valor  total  do  projeto
pois o sistema da lei rouanet adota remuneração em
percentuais proporcional a captação e movimentação
de  recurso.  Com o  julgamento  e  classificação  das
propostas fica concedido prazo regulamentar de re-
curso.  Nada  mais  havendo a  constar  encerrou-se  a
presente sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelos
presentes.

ATA IV DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
088/2018

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezoito,
às  oito  horas  e  trinta  minutos,  reuniram-se  o
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Pregoeiro  e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela
Portaria  nº  226/2018,  com a  finalidade  de  receber
propostas  e  documentos  de  habilitação,  com  a
finalidade de dar andamento ao certame, que tem por
objetivo a Aquisição de Material  Elétrico  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.Adjudica-se para a licitante
ELÉTRICA  LUZ  COMERCIAL  DE  MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA – ME os itens 01, 09, 11, 14, 16
e  17  do  edital;  para  a  licitante  HENRIQUE LUIS
LERMEN os itens 07, 08, 10, 12 e 15 do edital e para
o  licitante  DFER  DISTRIBUIDORA  DE
FERRAGENS EIRELLI os itens 02, 03, 04, 05, 06 e
13  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

Diego Zarpelon
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 098/2018

Aos nove dias do mês de agosto 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 PÓ DE
BRITA E BRITA (GRANILHA),  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:  BRITAMIL  –  MINERAÇÃO  E
BRITAGEM  S.A, neste  ato  representada  pela  Sra.
Aline  Zerves  Furlanetto  Salvi,  RG  nº1065647214;
EXPOPEDRAS  EXTRAÇÃO,  INDÚSTRIA  E
COMÉRCIO  DE  PEDRAS  LTDA,  neste  ato
representada  pela  Sra.  Adriana  Postingher,  RG
nº6065648591.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram credenciadas.Foram recebidos os envelopes
n. 01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da  proposta  de  preços,  e  tendo concluído
que  apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas condições
de fornecimento, segundo a pesquisa informativa que
se  realizou,  o  Pregoeiro  decidiu  pela  abertura  do
momento  de  lances  conforme  planilha  anexa.
Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após  oportunizado o
exercício  do  benefício  para  micro  e  pequenas
empresas  previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,
foram declarados vencedores os seguintes licitantes:
para  o  item  01  –  EXPOPEDRAS  EXTRAÇÃO,
INDÚSTRIA E  COMÉRCIO DE  PEDRAS  LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 24,00; para o
item  02  -  EXPOPEDRAS  EXTRAÇÃO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ,
com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$ 23,00.  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:  EXPOPEDRAS  EXTRAÇÃO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA.
Adjudica-se à empresa vencedora: EXPOPEDRAS
EXTRAÇÃO,  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE
PEDRAS LTDA, os objetos constante nos itens 01 e
02 do edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo  manifestação  de  interposição  do  mesmo.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. 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

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 171/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O. M. Zeladoria Ltda.
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa  para  prestação  de  serviço  de  cuidador  e
serviços  gerais  em regime  de  plantão  e  24  horas
quando houver situação de acolhimento na Casa de
Passagem de propriedade do Município de Carlos
Barbosa. O serviço  deve  atender  às  necessidades
dos acolhidos, com atividades como fazer comida,
limpeza da casa, cuidar de  crianças e adolescentes,
dar  banho,  dar  suporte  aos  adultos,  cuidar  dos
pertences pessoais dos acolhidos, lavar roupas, etc.
O cuidador deve ser de nível médio, uma vez que
poderá  administrar  medicamentos,  auxiliar  em
tarefas  escolares,  ter  acesso  aos  documentos  e
recomendações,  entre  outros. A contratada  deverá
ofertar  alimentação  e  itens  de  higiene  pessoal
suficientes e adequados à faixa etária do acolhido,
conforme  descrito  na  tabela  em  anexo,  itens  de
limpeza  e  higiene  para  a  casa,  serviços  de
lavanderia,  limpeza  do  imóvel,  além  de  prestar
auxílio  em  outras  tarefas  diárias  que  se  tornem
necessárias.

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

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  partir  de  13 de
agosto de 2018 até 12 de agosto de 2019.

Carlos Barbosa, 10 de agosto de 2018.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e

Habitação

O. M. ZELADORIA LTDA
Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Cooperativa  de  Crédito,

Poupança e Investimento de Carlos Barbosa – Sicredi
Serrana RS.
OBJETO: O  presente  contrato  tem  por  objeto  a
habilitação de instituições financeiras para concessão
de  crédito aos  servidores  ativos  (exceção contratos
emergenciais),  inativos,  pensionistas  e  agentes
políticos  dos  órgãos  da  administração  direta  e
indireta do município de Carlos Barbosa, incluindo
PROARTE,  mediante  consignação  em  folha  de
pagamento,  atendidos  os  requisitos  e  pressupostos
regulamentares  da  entidade  conveniada,  respeitadas
as disposições contidas na Lei Municipal nº 1.137, de
1º de julho de 1997.  É de livre escolha do servidor
definir  a  instituição  financeira  para  efetuar  a
consignação,  dentre  as  habilitadas; A  instituição
financeira  habilitada  deve  fornecer  programa  de
informática  compatível  com o  sistema  da  folha  de
pagamento do Município para efetuar o processo de
autorização da consignação, o qual deverá calcular e
emitir, inclusive, a carta de margem de acordo com o
disposto na Legislação Municipal.

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

VIGÊNCIA: 12(doze)  meses,  a  contar  de  18  de
agosto de 2018 até 17 de agosto de 2019.

Carlos Barbosa, 13 de agosto de 2018.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA –

SICREDI SERRANA RS
Credenciada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 173/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Caixa Econômica Federal.
OBJETO: O  presente  contrato  tem  por  objeto  a
habilitação de instituições financeiras para concessão
de  crédito aos  servidores  ativos  (exceção contratos
emergenciais),  inativos,  pensionistas  e  agentes
políticos  dos  órgãos  da  administração  direta  e
indireta do município de Carlos Barbosa, incluindo
PROARTE,  mediante  consignação  em  folha  de
pagamento,  atendidos  os  requisitos  e  pressupostos
regulamentares  da  entidade  conveniada,  respeitadas
as disposições contidas na Lei Municipal nº 1.137, de
1º de julho de 1997. É de livre escolha do servidor
definir  a  instituição  financeira  para  efetuar  a
consignação,  dentre  as  habilitadas; A  instituição
financeira  habilitada  deve  fornecer  programa  de
informática  compatível  com o  sistema  da  folha  de
pagamento do Município para efetuar o processo de
autorização da consignação, o qual deverá calcular e
emitir, inclusive, a carta de margem de acordo com o
disposto na Legislação Municipal.

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

VIGÊNCIA: 12(doze)  meses,  a  contar  de  18  de
agosto de 2018 até 17 de agosto de 2019.

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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Carlos Barbosa, 13 de agosto de 2018.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

IVAN CARISSIMI
Gerente Geral – Agência Carlos Barbosa

RODRIGO CANANI MEDEIROS
Superintendente Regional da Serra Gaúcha

Credenciada 

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 174/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Expopedras, Extração, Indústria e
Comércio de Pedras Ltda.
OBJETO: O objeto do presente é a  contratação de
empresa para fornecimento de pó de brita e brita 00
(granilha)  para  construção  de  passeios  e
pavimentação das ruas com paralelepípedos nas vias
públicas do município, conforme segue:

ITE
M

DESCRIÇÃO UNID
QUANTIDA

DE
(Até)

1 PÓ DE BRITA, EM TONELADA TON 650

2 BRITA 00 (GRANILHA), EM TONELADA TON 700

O  fornecimento  do  objeto  estará  condicionado  à
demanda  e  necessidade  da  Secretaria  Municipal  de
Planejamento,  Serviços  e  Vias  Urbanas.  O local  de
entrega será  no pátio  do Britador  do Município  de
Carlos  Barbosa,  localizado  na  comunidade  de  São
José,  distante  aproximadamente  6 km do centro  da
cidade,  sem custos  adicionais  para  o  Município.  O
fornecimento deverá ser realizado num prazo máximo
de 24 horas após a solicitação.  No ato da entrega a
municipalidade  poderá  solicita  a  pesagem da  carga
em balança indicada pelo município.

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

VIGÊNCIA: A partir  de  14  de  agosto  até  31  de
dezembro 2018.
VALOR: Até  R$  31.700,00  (trinta  e  um  mil  e
setecentos reais).

Carlos Barbosa, 14 de agosto de 2018.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

EXPOPEDRAS, EXTRAÇÃO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 175/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

CONTRATADA:  A  Batista  Monitoramento
Segurança e Vigilância Ltda.
OBJETO: O  objeto  do  presente  instrumento  é  a
contratação  de  empresa  especializada  para
prestação de serviço de monitoramento 24 horas
por  dia  nas  escolas  públicas  municipais,
inclusive  sábados,  domingos  e  feriados,  com
fornecimento,  instalação  e  manutenção  dos
equipamentos  mínimos  necessários. A
comunicação entre os locais de monitoramento
e  a  base  da  contratada  (internet)  será  de
responsabilidade da contratada. Não poderá ser
utilizada a internet do Município. 

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

VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 15 de agosto de
2018 a 14 de agosto de 2019.
VALOR: R$ 2.085,00 (dois mil  e oitenta e cinco
reais)  mensais,  totalizando  R$ 25.020,00  (vinte  e
cinco mil e vinte reais) por ano.

Carlos Barbosa, 14 de agosto de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

A BATISTA MONITORAMENTO SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA LTDA

Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 176/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Hospital Beneficente São Pedro.
OBJETO: O  objeto  da  presente  licitação  é  a
contratação de empresa para prestação dos seguintes
serviços de consultas e exames especializados:

IT
EM

DESCRIÇÃO UND QUANT.
MENSAL ATÉ

01 SERVIÇO  AMBULATORIAL  MÉDICO
ANGIOLOGISTA  (COD  SUS  02.01.01.060-
7/CBO: 225115)

UN 20

02 SERVIÇO  AMBULATORIAL  EXAME
ECODOPPLER DE BOLSA ESCROTAL 

UN 04

03 SERVIÇO  AMBULATORIAL  EXAME
ECODOPPLER DE CAROTIDAS 

UN 04

04 SERVIÇO  AMBULATORIAL  PUNÇÃO  DE
MAMA POR AGULHA GROSSA (COD SUS
02.01.01.060-7)

UN 04

Para  o  item  04  deverá  ser  feita  a  retirada  do
material, sendo este encaminhado para a Secretaria
Municipal da Saúde providenciar a biópsia (análise
do  material); A  contratação  deve  seguir  as
determinações que seguem:
a)  Para  o  item  01:  realização  de  até  20  (vinte)
consultas  mensais  e  de  até  240  (duzentos  e
quarenta) anuais;
b)  Para os  itens de 02 a 04:  realização de até  04
(quatro) exames mensais, para cada item e de até 48
(quarenta e oito) exames anuais, para cada item;
Caso  houver  necessidade  de  utilização  de  serviço
acima  do  previsto  mensalmente,  ocorrerá  a
compensação nos meses subsequentes,  respeitando
o quantitativo anual definido. As consultas do item
01  deverão  ser  prestadas  nas  dependências  do
Centro Municipal de Saúde ou outro local público

definido pela gestão do serviço; Executar os exames
(do item 02 ao 04) em suas dependências,  tendo o
agendamento feito através da Secretaria Municipal da
Saúde,  atendendo  datas  e  horários  previamente
acordados; Os atendimentos devem ser realizados em
dias  úteis,  das  08h  às  18h,  no  caso  das  consultas
especializadas  (angiologia); Disponibilizar  as  datas
para  os  exames  e  consultas  pelo  e-mail:
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br,  até  o
dia 15 do mês anterior à realização dos exames; O
paciente  será  encaminhado  para  atendimento  pela
Secretaria  Municipal  da  Saúde,  em  formulário
específico de referência e contra-referência, além do
formulário de autorização do exame; Cada prestador
deverá  manter  um  controle  através  de  lista  de
pacientes  atendidos  por  mês,  contendo  neste
documento:  data  do  exame,  nome  e  assinatura  do
paciente, além da assinatura e carimbo do prestador
do serviço, conforme modelo que será repassado ao
vencedor do certame; As solicitações decorrentes dos
exames,  encaminhamentos,  laudos  e  outros,  devem
ser entregues aos pacientes de forma digitada, a fim
de facilitar a leitura e a adequada conduta por parte
do  setor  responsável  desta  Secretaria; Para  fins  de
faturamento, o prestador deverá apresentar o Boletim
de Produção Ambulatorial (BPA), conforme modelo a
ser disponibilizado, o formulário de autorização dos
procedimentos  realizados  emitidos  pela  Secretaria
Municipal  da  Saúde,  devidamente  datados  e
assinados  pelos  pacientes,  a  lista  dos  pacientes
atendidos devidamente assinada, para que se faça o
controle e a autorização para emissão de nota fiscal;
O  pagamento  dos  serviços  prestados  pelo
credenciado  será  efetuado  mensalmente,
considerando-se  o  número  de  procedimentos
efetivamente  realizados  por  encaminhamento  do
município, multiplicado pelo valor correspondente ao
valor contratado; O prestador deve possuir cadastro
atualizado  no  Sistema  De  Cadastro  Nacional  De
Estabelecimentos Em Saúde (SCNES); A contratada
deverá  prestar  serviços  dentro  de  parâmetros  e
rotinas  estabelecidas,  de  acordo  com  as
especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pela
administração  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde  e
descritivo  do  código  da  tabela  SUS  (SIGTAP); A
contratada deverá, havendo solicitação da Secretaria
Municipal  da  Saúde,  utilizar  os  serviços  de  gestão
informatizada,  disponibilizado  pelo  município.  A
contratada será previamente comunicada e capacitada
para utilização. 

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

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  partir  de  15  de
agosto de 2018 até 14 de agosto de 2019.
VALOR: R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta
reais)  mensais,  totalizando  até  R$  45.360,00
(quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais) por
ano.

Carlos Barbosa, 15 de agosto de 2018.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO
Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

mailto:marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br
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 177/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Centro Veranense de Diagnósticos
Ltda.
OBJETO: O  objeto  da  presente  licitação  é  a
contratação  de empresa  para prestação dos seguintes
serviços de exames especializados:

IT
EM

ITE
M

DO
EDI
TAL

DESCRIÇÃO UN
D 

QUANTID
ADE

MENSAL
ATÉ

01 05 SERVIÇO  AMBULATORIAL  EXAME
PUNCAO  DE  PROSTATA  GUIADA  POR
ECOGRAFIA(COD SUS 02.05.02.001-9 )

UN 04

02 06 SERVIÇO  AMBULATORIAL  EXAME
PUNCAO  DE  TIREOIDE  C/AGULHA
FINA(COD SUS 02.01.01.058-5 ) 

UN 04

Deverá  ser  feita  a  retirada  do  material,  sendo  este
encaminhado para  a Secretaria Municipal  da  Saúde
providenciar  a  biópsia  (análise  do  material); A
contratação  devem ser  realizada  de  até  04  (quatro)
exames mensais, para cada item e de até 48 (quarenta
e oito) exames anuais, para cada item; Caso houver
necessidade  de  utilização  de  serviço  acima  do
previsto  mensalmente,  ocorrerá  a  compensação  nos
meses subsequentes, respeitando o quantitativo anual
definido. Executar os exames em suas dependências,
tendo  o  agendamento  feito  através  da  Secretaria
Municipal  da  Saúde,  atendendo  datas  e  horários
previamente acordados; Os atendimentos devem ser
realizados em dias úteis, das 08h às 18h, no caso das
consultas especializadas (angiologia); Disponibilizar
as  datas  para  os  exames  e  consultas  pelo  e-mail:
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br, até o dia
15  do  mês  anterior  à  realização  dos  exames; O
paciente  será  encaminhado  para  atendimento  pela
Secretaria  Municipal  da  Saúde,  em  formulário
específico de referência e contra-referência, além do
formulário de autorização do exame; Cada prestador
deverá  manter  um  controle  através  de  lista  de
pacientes  atendidos  por  mês,  contendo  neste
documento:  data  do  exame,  nome  e  assinatura  do
paciente, além da assinatura e carimbo do prestador
do serviço, conforme modelo que será repassado ao
vencedor do certame; As solicitações decorrentes dos
exames,  encaminhamentos,  laudos  e  outros,  devem
ser entregues aos pacientes de forma digitada, a fim
de facilitar a leitura e a adequada conduta por parte
do  setor  responsável  desta  Secretaria; Para  fins  de
faturamento, o prestador deverá apresentar o Boletim
de Produção Ambulatorial (BPA), conforme modelo a
ser disponibilizado, o formulário de autorização dos
procedimentos  realizados  emitidos  pela  Secretaria
Municipal  da  Saúde,  devidamente  datados  e
assinados  pelos  pacientes,  a  lista  dos  pacientes
atendidos devidamente assinada, para que se faça o
controle e a autorização para emissão de nota fiscal;
O pagamento dos serviços prestados pelo credenciado
será  efetuado  mensalmente,  considerando-se  o
número  de  procedimentos  efetivamente  realizados
por encaminhamento do município, multiplicado pelo
valor  correspondente  ao  valor  contratado; O
prestador deve possuir cadastro atualizado no Sistema
De  Cadastro  Nacional  De  Estabelecimentos  Em
Saúde (SCNES); A contratada deverá prestar serviços
dentro  de  parâmetros  e  rotinas  estabelecidas,  de
acordo  com as  especificações  técnicas  e  diretrizes
estabelecidas  pela  administração  da  Secretaria
Municipal da Saúde e descritivo do código da tabela
SUS  (SIGTAP); A  contratada  deverá,  havendo
solicitação da Secretaria Municipal da Saúde, utilizar
os serviços de gestão informatizada, disponibilizado
pelo  município.  A  contratada  será  previamente
comunicada e capacitada para utilização.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:

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

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  partir  de  15  de
agosto de 2018 até 14 de agosto de 2019.
VALOR: R$  2.436,00  (dois  mil,  quatrocentos  e
trinta  e  seis  reais)  mensais,  totalizando  até  R$
29.232,00 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e dois
reais) por ano.

Carlos Barbosa, 15 de agosto de 2018.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CENTRO VERANENSE DE DIAGNÓSTICOS
LTDA

Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: LR Serviços Médicos Ltda.
OBJETO: O  objeto  da  presente  licitação  é  a
contratação  de  empresa  para prestação do seguinte
serviço de exame especializado:

IT
EM

ITE
M

DO
EDI
TAL

DESCRIÇÃO UN
D 

QUANTID
ADE

MENSAL
ATÉ

01 07 SERVIÇO  AMBULATORIAL  EXAME  DE
ESPIROMETRIA 

UN 08

A contratação devem ser realizada de até 08 (oito)
consultas  mensais  e  de  até  96  (noventa  e  seis)
anuais; Caso  houver  necessidade  de  utilização  de
serviço acima do previsto mensalmente, ocorrerá a
compensação nos meses subsequentes,  respeitando
o quantitativo anual  definido. Executar os exames
em suas  dependências,  tendo o agendamento feito
através  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde,
atendendo datas e horários previamente acordados;
Os atendimentos devem ser realizados em dias úteis,
das 08h às 18h, no caso das consultas especializadas
(angiologia); Disponibilizar as datas para os exames
e  consultas  pelo  e-mail:
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br,  até  o
dia 15 do mês anterior à realização dos exames;  O
paciente  será  encaminhado  para  atendimento  pela
Secretaria  Municipal  da  Saúde,  em  formulário
específico de referência e contra-referência, além do
formulário de autorização do exame; Cada prestador
deverá  manter  um  controle  através  de  lista  de
pacientes  atendidos  por  mês,  contendo  neste
documento:  data  do exame,  nome e  assinatura  do
paciente, além da assinatura e carimbo do prestador
do serviço, conforme modelo que será repassado ao
vencedor  do  certame; As  solicitações  decorrentes
dos  exames,  encaminhamentos,  laudos  e  outros,
devem  ser  entregues  aos  pacientes  de  forma
digitada,  a  fim de facilitar  a  leitura  e  a  adequada
conduta  por  parte  do  setor  responsável  desta
Secretaria; Para  fins  de  faturamento,  o  prestador
deverá  apresentar  o  Boletim  de  Produção
Ambulatorial  (BPA),  conforme  modelo  a  ser
disponibilizado,  o  formulário  de  autorização  dos
procedimentos  realizados  emitidos  pela  Secretaria
Municipal  da  Saúde,  devidamente  datados  e
assinados  pelos  pacientes,  a  lista  dos  pacientes
atendidos devidamente assinada, para que se faça o

controle e a autorização para emissão de nota fiscal;
O  pagamento  dos  serviços  prestados  pelo
credenciado  será  efetuado  mensalmente,
considerando-se  o  número  de  procedimentos
efetivamente  realizados  por  encaminhamento  do
município, multiplicado pelo valor correspondente ao
valor contratado; O prestador deve possuir cadastro
atualizado  no  Sistema  De  Cadastro  Nacional  De
Estabelecimentos Em Saúde (SCNES); A contratada
deverá  prestar  serviços  dentro  de  parâmetros  e
rotinas  estabelecidas,  de  acordo  com  as
especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pela
administração  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde  e
descritivo  do  código  da  tabela  SUS  (SIGTAP); A
contratada deverá, havendo solicitação da Secretaria
Municipal  da  Saúde,  utilizar  os  serviços  de  gestão
informatizada,  disponibilizado  pelo  município.  A
contratada será previamente comunicada e capacitada
para utilização.

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

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  partir  de  15  de
agosto de 2018 até 14 de agosto de 2019.
VALOR: R$ 559,20 (quinhentos e cinquenta e nove
reais e vinte centavos) mensais,  totalizando até R$
6.710,40 (seis mil, setecentos e dez reais e quarenta
centavos) por ano.

Carlos Barbosa, 15 de agosto de 2018.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

LR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Giardini Comércio de Plantas Ltda
– Me.
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para  execução de serviço de ajardinamento
com  o  preparo  da  terra  e  plantio  de  mudas  no
canteiro  central  da  Avenida  Presidente  Kennedy,
compreendendo o trecho do canteiro central entre a
Rua 25 de setembro até a Rua Cristovão Colombo, no
Município de Carlos Barbosa/RS, com fornecimento
de  mão  de  obra,  e  equipamentos  necessários,
conforme  quantidade  descrito  em  planilha
orçamentária  e  memorial  descritivo,  anexo  a  este
contrato.  É  vedada  a  contratada  subcontratar  ou
transferir  o  contrato,  sem  estar  expressamente
autorizada por escrito pelo Município.  A Contratada
deverá  colocar,  no  local  da  realização  do  serviço,
sinalização adequada, sendo que deverá ficar dentro
dos padrões exigidos pelo Município.

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

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a partir da emissão
da Ordem de Serviço.
VALOR: R$  7.144,22 (sete mil, cento e quarenta e

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
mailto:marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
mailto:marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br
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quatro reais e vinte e dois centavos).

Carlos Barbosa, 15 de agosto de 2018.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA-ME
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 180/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Centermedi  Comércio  de
Produtos Hospitalares Ltda.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de medicamento conforme preço e
item abaixo descrito:
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292 12568016
90076

 OMEPRAZO
L 20 MG

CÁPSULA PHARLAB 55440 R$0,084
0

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$  4.656,96  (quatro  mil,  seiscentos  e  cinquenta  e
seis reais e noventa e seis centavos).

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

VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir  do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 4.656,96  (quatro  mil,  seiscentos  e
cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Carlos Barbosa, 15 de agosto de 2018.

LETÍCIA LUSANI 
Secretária Municipal da Saúde

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 018/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Empresa  de  Ônibus  Viaggiotur
Ltda.
OBJETO: Em  atendimento  à  solicitação  de
reequilíbrio,  visto  o  aumento  no  valor  do

combustível,  será reajustado o valor pago, a partir
de  13  de  agosto  de  2018,  conforme  planilha
calculada pelo Setor de Transporte Escolar. O novo
valor a ser pago será conforme segue:

IT
E
M

ITE
M
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EDIT
AL

LINHA
KM POR

DIA

PERCENTU
AL DE

REEQUILÍB
RIO

VALO
R POR

KM

VALOR
TOTAL

1 16 14M, 14T E
14N

75,10 0,78% R$ 6,50 R$ 488,15

2 29 27M E 27T 57,20 0,62% R$ 4,86 R$ 277,99

3 30 28M E 28T 48,20 0,82% R$ 7,39 R$ 356,19

Total Diário R$ 1.122,33

As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 10

Carlos Barbosa, 13 de agosto de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

EMPRESA DE ÔNIBUS VIAGGIOTUR LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 079/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Remota Comunicações Ltda.
OBJETO: Fica  alterada  a  denominação  social,
passando  a  ser:  VIA  TELECOMUNICAÇÕES
EIRELI  –  EPP.  As  demais  cláusulas  do  contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 08

Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretaria Municipal da Administração

VIA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – EPP
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 096/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Remota Comunicações Ltda.
OBJETO: Fica  alterada  a  denominação  social,
passando  a  ser:  VIA  TELECOMUNICAÇÕES
EIRELI  –  EPP.  As  demais  cláusulas  do  contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretaria Municipal da Administração

VIA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – EPP
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

PORTARIAS

PORTARIA Nº 485/2018

NOMEIA,  de 06 de agosto a 15 de agosto de 2018,
GRANDEMELO  RODRIGUES  DOS  SANTOS,
matrícula  nº  1.821,  para  exercer  as  atribuições  do
cargo  de  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE
ESPORTES,  LAZER  E  JUVENTUDE,  sem
remuneração, em virtude de férias do titular do cargo.

Carlos Barbosa, 06 de agosto de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 486/2018

ENQUADRA, a partir desta data, a servidora CELIA
NICKEL,  matrícula  nº  1.440,  médico,  como
beneficiária  de  adicional  de  insalubridade  em grau
máximo de 30% (trinta por cento) sobre o padrão 08,
classe  A,  do  quadro  de  cargos  e  salários  da  Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 06 de agosto de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 487/2018

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora CARLA
MARIA MATHIAS CICHELERO, matrícula nº 152,
agente administrativo, tendo sido investida em cargo
de  provimento  efetivo,  sem interrupção,  em 07  de
março  de  1988,  em  virtude  de  ter  completado  o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo de 07 de março de 2013 a 07 de
março  de  2018,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho de  1990,  tendo
optado a  servidora  pela  transformação de 03  (três)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizados  (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de AGOSTO de 2018, conforme o
processo administrativo nº 4359/2018.

Carlos Barbosa, 06 de agosto de 2018.

FÁBIO FIOROTTO, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 488/2018

CONCEDE prêmio  assiduidade à  servidora  NILCE
DALMAS  BRANCHI,  matrícula  nº  148,  agente
administrativo,  tendo  sido  investida  em  cargo  de
provimento efetivo, sem interrupção, em 01 de março
de  1988,  em virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  sendo  o
período aquisitivo de 01 de março de 2013 a 01 de
março  de  2018,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho de  1990,  tendo
optado a  servidora  pela  transformação de 03  (três)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizados  (02
parcelas),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de AGOSTO e SETEMBRO de
2018,  conforme  o  processo  administrativo  nº
4643/2018.

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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Carlos Barbosa, 06 de agosto de 2018.

FÁBIO FIOROTTO, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 489/2018

CONCEDE prêmio  assiduidade  à  servidora  CLECI
BACCON  CEMIN,  matrícula  nº  135,  agente
administrativo,  tendo  sido  investida  em  cargo  de
provimento efetivo, sem interrupção, em 27 de abril
de  1987,  em virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo o período
aquisitivo inicial  de  20 de agosto de 2012 a 20 de
agosto de 2017, protelado, com fundamento no inciso
I  do  art.  92-A,  por  motivo  de  02  (duas)  faltas
injustificadas, passando o mesmo para 20 de agosto
de 2012 a 20 de outubro de 2017, nos termos do art.
91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990,
tendo optado a  servidora  pela  transformação de 03
(três) meses em prêmio assiduidade indenizados (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de AGOSTO de 2018, conforme o
processo administrativo nº 4580/2018.

Carlos Barbosa, 06 de agosto de 2018.

FÁBIO FIOROTTO, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 490/2018

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  por  quatro  dias
consecutivos,  licença  paternidade  ao  servidor
CARLOS  JOSE  VARGAS,  matrícula  nº  1.239,
Motorista, e prorroga a mesma por mais quinze dias
consecutivos,  nos  termos  do  art.  210-A  da  Lei
Municipal nº 682/90. Período da licença paternidade:
de 06 a 24 de agosto de 2018.

Carlos Barbosa, 06 de agosto de 2018.

FÁBIO FIOROTTO, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 494/2018

DESIGNA junta médica, composta pelos médicos Iuri
Costa  da  Silva,  CRM  nº  24.474  e  Francielle
Lazzarotto  Nardini,  CRM  nº  28.916,  para  fins  de
efetuar  perícia  médica  à  servidora  municipal  EVA
MARLENE  PEREIRA,  auxiliar  de  farmácia,
matrícula 1.212,  afastada para  tratamento de saúde,
em atendimento ao Processo Administrativo nº 3727-
367/CPSPA-2018.

Carlos Barbosa, 07 de agosto de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 495/2018

REMANEJA, com efeito retroativo a 1º de agosto de
2018, o servidor JOÃO CARLOS CISCO, matrícula
n.º 270, monitor geral, da EMEFTI Santa Luzia, para
a EMEF Padre Pedro Piccoli e EMEF Prefeito José
Chies e,

Cancela, com efeito retroativo a 1º de agosto de 2018,
a  indenização pelo  exercício  em  escola  de  difícil
acesso,  no  percentual  de  50%,  nos  termos  da  Lei
2.133, de 23 de janeiro de 2008.

Carlos Barbosa, 07 de agosto de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,

Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 498/2018

REMANEJA, com efeito retroativo a 06 de agosto
de  2018,  o  servidor  EDUARDO  ALVARES
BATISTA,  matrícula  n.º  1.611,  Operário,  da
Secretaria  Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente  para  a  Secretaria  Municipal  de
Planejamento, Serviços e Vias Urbanas.

Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 499/2018

REMANEJA,  a  partir  desta  data,  a  servidora
EDINARA PRZYBULINSKI,  matrícula  n.º  1.670,
monitor de creche,  da EMEI Vitória para a EMEI
Carinha de Anjo 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, 09 de agosto de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 500/2018

CANCELA, com efeito retroativo a 1º de agosto de
2018,  a  cedência  da  servidora  pública  municipal
ANDREIA ARMELIN,  matrícula  nº  660,  auditor
tributário, para o IPRAM – Instituto de Previdência
Municipal de Carlos Barbosa, a pedido da servidora.

Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 501/2018

CEDE, com efeito de retroativo a 1º de agosto de
2018  e  até  23  de  fevereiro  de  2020,  o  servidor
VANDERLEI  RODRIGUES  SCHNEIDER,
contador,  matrícula  nº  1.201,  para  exercer  as
atividades inerentes ao seu cargo junto ao IPRAM –
Instituto  de  Previdência  Municipal  de  Carlos
Barbosa, com carga horária de até 05 (cinco) horas
semanais,  sem ônus  para  o  município,  de  acordo
com a Lei nº 3.137, de 24 de fevereiro de 2015, e do
Termo de Convênio nº 01, de 01 de janeiro de 2017.

Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 502/2018

EXONERA,  a  partir  desta  data,  LAURO CESAR
DOS  SANTOS  SCHNEID,  matrícula  nº  603,  da
função  gratificada  de  SUPERVISOR  GERAL DE
DIRETRIZES URBANÍSTICAS, FG05, a pedido do
servidor, sendo o dia 08 de agosto de 2018, o último
dia trabalhado.

Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,

Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 503/2018

EXONERA, a partir desta data, AIESKA PROENCA
RODRIGUES,  matrícula  nº  1.899,  do  cargo  em
comissão  de  CHEFE  DE  ATENÇÃO  BÁSICA,
CC04,  lotada  na  Secretaria  Municipal  da  Saúde,  a
pedido da servidora, conforme art. 36, inciso I da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo o
dia 10 de agosto de 2018 o último dia trabalhado.

Carlos Barbosa, 10 de agosto de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

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

Roberto Da-Fré
Vice-Prefeito do Município de Carlos

Barbosa

Servidor Responsável: Jaqueline Camillo

Telefone (54) 3461-8809
Rua Assis Brasil, nº 11, Centro – Carlos

Barbosa/RS

PODER
LEGISLATIVO

http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/

	PODER EXECUTIVO
	PODER LEGISLATIVO
	CHAMAMENTO PÚBLICO
	EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
	Nº 006/2018

	PREGÃO PRESENCIAL
	EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
	Nº 103/2018
	EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
	Nº 104/2018

	ATAS
	ATA DE SESSÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
	Nº 005/2018

	ATA II DE SESSÃO CHAMAMENTO
	PÚBLICO Nº 005/2018
	ATA III DE SESSÃO CHAMAMENTO
	PÚBLICO Nº 005/2018
	ATA DE SESSÃO CONCURSO Nº 001/2018
	ATA II DE SESSÃO CONCURSO Nº 001/2018

	ATA III DE SESSÃO CONCURSO Nº 001/2018
	ATA IV DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2018
	ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
	Nº 098/2018
	CONTRATOS
	EXTRATO DO CONTRATO Nº 171/2018
	EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/2018
	EXTRATO DO CONTRATO Nº 173/2018
	EXTRATO DO CONTRATO Nº 174/2018
	EXTRATO DO CONTRATO Nº 175/2018
	EXTRATO DO CONTRATO Nº 176/2018
	EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/2018
	EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2018
	EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2018
	EXTRATO DO CONTRATO Nº 180/2018

	ADITIVOS CONTRATUAIS
	EXTRATO DO ADITAMENTO
	CONTRATO Nº 018/2014
	EXTRATO DO ADITAMENTO
	CONTRATO Nº 079/2014
	EXTRATO DO ADITAMENTO
	CONTRATO Nº 096/2016

	PORTARIAS
	PORTARIA Nº 485/2018
	PORTARIA Nº 486/2018
	PORTARIA Nº 487/2018
	PORTARIA Nº 488/2018
	PORTARIA Nº 489/2018
	PORTARIA Nº 490/2018
	PORTARIA Nº 494/2018
	PORTARIA Nº 495/2018
	PORTARIA Nº 498/2018
	PORTARIA Nº 499/2018
	PORTARIA Nº 500/2018
	PORTARIA Nº 501/2018
	PORTARIA Nº 502/2018
	PORTARIA Nº 503/2018

		2018-08-17T10:46:27-0300
	Município de Carlos Barbosa - RS
	JAQUELINE CAMILLO:83441085000




