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Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, 01 (um) Cirurgião
Dentista, com carga horária de até 20 (vinte) horas
semanais.

PODER EXECUTIVO

Art. 3º O prazo de contratação é a contar da
assinatura do contrato administrativo, com início
previsto a partir da aprovação da presente lei, pelo
período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por
iguais períodos, devendo ser obrigatoriamente
encerrado o contrato quando houver candidato
aprovado em banca válida de concurso público apto a
assumir a vaga.

LEIS
LEI Nº 3.571 DE 27 DE SETEMBRO DE 2018
Denomina
“Escola
Municipal
de
Educação Infantil Basílio Nazareno
Ceratti”.

Art. 2º A referida contratação tem como objetivo
suprir a demanda de serviço.

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

§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados no referido contrato de acordo com a
carga horária prevista no caput deste artigo, fica o
Município autorizado a contratar outros profissionais
com carga horária inferior até o limite previsto.

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:

§2º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar o
prazo estabelecido no caput deste artigo, para
completá-lo, poderão ser contratados outros
profissionais.

Art. 1° Fica denominada “Escola Municipal de
Educação Infantil Basílio Nazareno Ceratti” a Escola
situada na Rua Rocco Zaro, no Bairro Bela Vista,
neste município de Carlos Barbosa/RS.

Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se, no que
couber, 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 685, de 26 de junho de 1990.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 27 de setembro de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.572 DE 27 DE SETEMBRO DE 2018
Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente, sob regime emergencial
e de excepcional interesse público,
Cirurgião Dentista.
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:

Parágrafo único. Dos requisitos para provimento do
cargo de Cirurgião Dentista de que trata a Lei
Municipal n.º 685/90, fica excluída a letra “b”, a qual
dispõe sobre habilitação para condução de veículos,
categoria “B”, da Carteira Nacional de Habilitação.
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, 27 de setembro de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.573 DE 27 DE SETEMBRO DE 2018
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
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temporariamente, sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, Técnico
em Enfermagem.
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,
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, 01 (um) Técnico em
Enfermagem, com carga horária de até 40 (quarenta)
horas semanais.
Art. 2º A contratação objetiva suprir lacuna junto ao
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
em virtude do afastamento de servidora efetiva por
motivo de licença saúde, licença maternidade, licença
prêmio e férias regulares.
Art. 3º O prazo de contratação poderá ter início a
partir do afastamento da servidora de suas funções
até a data de término do gozo de férias regulares.
§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados no referido contrato de acordo com a
carga horária, fica o município autorizado a contratar
outros profissionais com carga horária inferior até o
limite previsto.
§2º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar o
prazo estabelecido no caput deste artigo, para
completá-lo, poderão ser contratados outros
profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se, no que
couber, 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 685, de 26 de junho de 1990.
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, 27 de setembro de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.574 DE 27 DE SETEMBRO DE 2018
Cria cargo de provimento efetivo na
categoria funcional de Agente de Trânsito
e Mobilidade Urbana.
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 Cria, no Quadro de Cargos de Provimento
Efetivo constante no art. 3º da Lei Municipal n.º 685,

de 26 de junho de 1990 – Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais, cargo para a
categoria funcional abaixo descrita:
Categoria Funcional

Número de Cargo

Padrão do Cargo

Agente de Trânsito e
Mobilidade Urbana
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Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 27 de setembro de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.575 DE 27 DE SETEMBRO DE 2018
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial
e de excepcional interesse público,
Inspetor de Alunos.
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) Inspetor de Alunos, com carga
horária de 30 (trinta) horas semanais.
Art. 2º A referida contratação tem como objetivo
atuar em escolas de turno parcial em caráter
experimental.

publicação.
Carlos Barbosa, 27 de setembro de 2018.
59º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.576 DE 27 DE SETEMBRO DE 2018
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial
e de excepcional interesse público, 04
(quatro) Monitores de Creche.
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, 04 (quatro)
Monitores de Creche.
Parágrafo único. As contratações se iniciam a partir
da assinatura dos contratos administrativos, pelos
motivos e períodos indicados conforme seguem:
I – 01 (um) Monitor de Creche, com carga horária de
até 40 (quarenta) horas semanais, para substituir
servidora em licença prêmio, com início previsto a
partir de 22 de novembro e término em 21 de
dezembro de 2018;
II – 01 (um) Monitor de Creche, com carga horária de
até 40 (quarenta) horas semanais, para substituir
servidora em licença maternidade e possível licença
saúde, com início a partir da assinatura do contrato
até o término do gozo de suas licenças;

Art. 3º A contratação se inicia a partir da assinatura
do contrato administrativo, com início previsto para
o início do mês de agosto e término em 21 de
dezembro de 2018.

III – 02 (dois) Monitores de Creche, com carga
horária de até 40 (quarenta) horas semanais cada,
para aberturas de turmas novas/experimentais em
escolas de educação infantil, com início a partir da
assinatura do contrato até 21 de dezembro de 2018.

Art. 4º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados no referido contrato de
acordo com a carga horária prevista, fica o
Município autorizado a contratar outro profissional
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.

Art. 2º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados nos referidos contratos 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.

Art. 5º Ocorrendo rescisão do contrato antes de
expirar o prazo estabelecido, para completá-los
poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 6º 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 na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho
de 1990, e, quando for o caso, o pagamento de
indenização de difícil acesso, previsto na Lei
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014.
Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua

Art. 3º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de
expirarem os prazos estabelecidos, para completá-los
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 na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990, e, quando for o caso, o pagamento de
indenização de difícil acesso, previsto na Lei
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014.
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.
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Carlos Barbosa, 27 de setembro de 2018.
59º de Emancipação.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 18 de setembro de 2018.

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

DECRETOS

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
DECRETO Nº 3.329 DE 21 DE SETEMBRO DE
2018

DECRETO Nº 3.328 DE 18 DE SETEMBRO DE
2018
Regulamenta a forma do sorteio e
divulgação dos números distribuídos a
tomadores e prestadores de serviços
participantes do sorteio e premiação
prevista na Lei Municipal nº 3.456, de
26 de outubro de 2017 que institui o
Programa “Minha Nota-e”.
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 e conforme Lei Municipal nº 3.456, de 26
de outubro de 2017 que “Institui no Município de
Carlos Barbosa o Programa “Minha Nota-e” de
estímulo à expedição de notas fiscais de ISSQN
eletronicamente, estabelece sorteios e premiação e dá
outras providências.”
Decreta:
Art. 1º Regulamenta a forma como serão processados
o sorteio e a premiação previstos na Lei Municipal nº
3.456, de 26 de outubro de 2017.
Art. 2º Os números distribuídos segundo a Lei
Municipal nº 3.456, de 26 de outubro de 2017 e o
Decreto 3.215, de 21 de novembro de 2017 são os
constantes nos anexos ao presente e correspondem a
1.861 números de prestadores e 5.534 números de
tomadores de serviços.
I – Os números dos certificados para participação no
sorteio serão gerados nesta data, primeiramente a
relação de prestadores de serviço e em seguida a dos
tomadores de serviço.
II – Os números gerados serão publicados no Portal
da Transparência do Município para consulta pública.
Art. 3º Os sorteios dos prêmios serão realizados na
data de 25 de setembro de 2018, de forma eletrônica,
utilizando a plataforma gratuita da rede mundial de
computadores,
constante
no
link
www.sorteador.com.br, durante a programação do Dia
da Emancipação do Município.
I – Serão sorteados, inicialmente, os prêmios
destinados aos prestadores de serviços e, em seguida,
aos tomadores de serviços;
II – Os números sorteados serão dispostos em
sequência horizontal, sendo que o primeiro número à
esquerda da tela corresponderá ao 5º (quinto) prêmio
e os demais, na sequência indicará o número
vencedor do 4º (quarto) prêmio, seguido do 3º
(terceiro) prêmio, seguido do 2º (segundo) prêmio até
demonstrar o 1º (primeiro) prêmio à direita da tela.
III – Em caso de impossibilidade de realizar o sorteio
no dia 25 de setembro, serão convocadas a imprensa
e as demais instituições em ato público, realizando o
sorteio em local e data agendada com 3 dias de
antecedência, visando à lisura, à publicidade e à
transparência do ato.

Abre crédito especial no Orçamento de
2018, Lei nº 3.475 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, e ainda de conformidade com a Lei Municipal
nº 3.568, de 19 de setembro de 2018.
Decreta:

Or.Un.F.Sf.
Prog. P/A
09.01.10.301
.0090.2902
09.01.10.301
.0090.2902
09.01.10.301
.0090.2902
09.01.10.301
.0090.2918

Cargo: Presidente/vice-presidente:
01 – LUCIMARA KURMANN
02 – VIVIANE NEIS
03 – NILCE DALMAS BRANCHI
Cargo: Conselho Deliberativo
01 – CLÓVIS DEMARCHI
02 – CLÁUDIA MISSIAGGIA MONEGAT
03 – BERENICE GEDOZ SEIMETZ
(APOSENTADA)
04 – VALÉRIO SIMONAGGIO
05 – DOUGLAS LONDERO
06 – ITACIR RASADOR
CALENDÁRIO DE VOTAÇÃO
As eleições ocorrerão nos dias 17, 18 e 19 de outubro
de 2018, nos seguintes locais e horários:
•

Art. 1.º Abre crédito especial no Orçamento de
2018, Lei nº 3.475 de 15 de dezembro de 2017, no
montante de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)
nas seguintes rubricas:
D
es
p.
90
60
90
61
90
62
90
65

Candidatos com inscrição homologada:

Categoria

Recu
rso

3.3.3.9.0.30

4500

3.3.3.9.0.39

4500

3.4.4.9.0.52

4500

3.3.3.9.0.39

4500

Descrição
MATERIAL
DE
CONSUMO
OUTROS SERVICOS
TERC.-P.JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
E
MAT. PERMANENTE
OUTROS SERVIÇOS
TERC.-P.JURÍDICA
TOTAL

Manhã

Valor
80.000,
00
10.000,
00
10.000,
00
200.00
0,00
300.00
0,00

Tarde

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

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

•

Manhã

EDITAIS
EDITAL Nº 003/2018 – IPRAM
Fabiana Zarpelon Eltz, Presidente do IPRAM –
Instituto de Previdência Municipal de Carlos
Barbosa, no uso de suas atribuições legais, nos
termos da Lei Municipal nº 2.755, de 29 de março
de 2012 e do Decreto Municipal nº 3.325, de 05 de
setembro de 2018, comunica da homologação das
inscrições dos candidatos abaixo relacionados para
os cargos de Presidente/Vice-presidente e do
Conselho Deliberativo do Instituto para a gestão
2019-2020 e convoca a todos os servidores
segurados do Instituto conforme artigo 3º da Lei
supracitada, servidores efetivos, para as eleições
que ocorrem nos dias 17, 18 e 19 de outubro de
2018, conforme calendário na sequência.
A contagem dos votos é pública e será realizada por
comissão especialmente constituída para tal fim, às
17h35min do dia 19 de outubro de 2018, na sala do
IPRAM, 2º subsolo, Centro Administrativo
Municipal – sito na rua Assis Brasil, nº 11, Centro,
Carlos Barbosa.

E.M.E.F. Santa Luzia

8h20min

E.M.E.F. Aparecida

8h50min

E.M.E.I. Arco-Íris

9h

E.M.E.I. Gotinhas de Amor

9h20min

APAE

9h40min

E.M.E.F. Padre Pedro Piccoli

9h50min

CEMAPS

10h10min

Secretaria de Assistência Social e Habitação 10h30min

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com o excesso de arrecadação do recurso
4500/F SUS CUSTEIO, no montante de R$
300.000,00.

Carlos Barbosa, 21 de setembro de 2018.

Dia 17/10/2018 (quarta-feira) – Urna
volante:

Tarde

Casa do Trabalhador

10h40min

E.M.E.F. Prefeito José Chies

10h50min

Centro Municipal de Saúde

11h10min às
11h40min

E. M.E.F. Santa Luzia

14h

Posto de Saúde de Santa Luiza

14h20min

Subprefeitura de Santa Luiza

14h40min

E.M.E.I. Aurora

15h20min

E.M.E.F. Padre Pedro Piccoli

15h40min

Câmara Municipal de Vereadores

16h

E.M.E.F. Nossa Sra. Aparecida

16h20min

Garagem da Prefeitura

16h40min

PROARTE e SMDTIC

17h10min às
17h20min

Dia 18/10/2018 (quinta-feira) – Urna
volante:
E.M.E.F. Salvador Bordini

8h30min

E.M.E.I. São Sebastião

9h

E.M.E.I. Criança Feliz

9h30min

E.M.E.F. Prefeito José Chies

9h50min

E.M.E.I. Vitória

10h10min

E.M.E.I. Aquarela

10h30min

E.M.E.I. Toquinho de Gente

10h50min

Secretarias: SMPSVU – SME – SMST –
SMELJ

11h10min às 11h40min

E.M.E.I. Carinha de Anjo

13h50min

Posto de Saúde e Subprefeitura de
Arcoverde

14h10min

E.M.E.F. Salvador Bordini

14h30min

Posto de Saúde do Cinco Baixo

14h40min

Subprefeitura Cinco da Boa Vista

15h

Subprefeitura de Santo Antônio de Castro

15h20min

Posto de Saúde de Santo Antônio de Castro 15h30min

•

E.M.E.F. Prefeito José Chies

16h

Centro Municipal de Saúde

16h20min às
16h50min

Dias 17, 18 e 19/10/2018 (quarta, quinta e
sexta-feira) – Urna permanente:

Manhã

Saguão do
Municipal

Centro

Administrativo Das 8h às 12h

Tarde

Saguão do
Municipal

Centro

Administrativo Das 13h30min às
17h30min

Os servidores que exercem suas funções em locais
não contemplados no cronograma deverão votar no
Centro Administrativo Municipal ou em local mais
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próximo em que estiver passando a urna volante.
Carlos Barbosa, 01 de outubro de 2018.
FABIANA ZARPELON ELTZ,
Presidente do IPRAM.
EDITAL Nº 059/2018
Torna pública a Contribuição de Melhoria decorrente
de obra de pavimentação asfáltica na Rua Garibaldi.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais e, conforme disposto na Lei Municipal nº
3.565, de 30 de agosto de 2018, TORNA PÚBLICA,
através do presente Edital, a cobrança de
Contribuição de Melhoria, decorrente da obra de
pavimentação asfáltica na Rua Garibaldi.
I – DELIMITAÇÃO DA ÁREA DIRETAMENTE
BENEFICIADA:
Ficam sujeitos à incidência da Contribuição de
Melhoria apenas os imóveis que possuam frente para
a rua a ser pavimentada e diretamente beneficiados
pela obra, com as características e rol de
proprietários, conforme o ANEXO I.
II – MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
Vide anexo II.
III – ORÇAMENTO ESTIMADO PARA A OBRA:
Vide anexo III.

EDITAL Nº 060/2018
Torna pública a Contribuição de Melhoria
decorrente de obra de pavimentação basáltica na
Rua Irmã Antônia Venturini.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais e, conforme disposto na Lei Municipal nº
3.565, de 30 de agosto de 2018, TORNA PÚBLICA,
através do presente Edital, a cobrança de
Contribuição de Melhoria, decorrente da obra de
pavimentação basáltica na Rua Irmã Antônia
Venturini.

Atendendo o disposto no art. 3º, inciso IV da Lei
Municipal nº 3.565, de 30 de agosto de 2018, são
relacionados no ANEXO I, de acordo com cada
proprietário de imóvel, as parcelas do custo total da
obra
que
serão
lançadas,
calculadas
proporcionalmente a área diretamente beneficiada de
cada contribuinte.
O custo da obra, para os moradores elencados na
planilha de contribuição de melhoria, corresponde a
17,42% ou R$ 83.480,84.
O valor das prestações será convertido em URM em
vigor na data do lançamento, cuja expressão
monetária será observada na data do pagamento.
O valor da contribuição de melhoria, correspondente
a cada imóvel não pago no vencimento ajustado,
ficará sujeito a pagamento de multa, juros e correção,
na forma da lei.
Pelo presente Edital é aberto aos contribuintes
relacionados no item anterior, o prazo de 30 (trinta)
dias para impugnação de qualquer dos elementos nele
constantes, a contar da data de sua publicação,
cabendo ao impugnante o ônus da prova, na forma de
lei.

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

Ficam sujeitos à incidência da Contribuição de
Melhoria apenas os imóveis que possuam frente
para a rua a ser pavimentada e diretamente
beneficiados pela obra, com as características e rol
de proprietários, conforme o ANEXO I.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 117/2018

II – MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
Vide anexo II.
III – ORÇAMENTO ESTIMADO PARA A OBRA:
Vide anexo III.

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 10 de Outubro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Medicamentos
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
IV – DETERMINAÇÃO DO VALOR TOTAL A temas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
PAGAR, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE
Atendendo o disposto no art. 3º, inciso IV da Lei
Municipal nº 3.565, de 30 de agosto de 2018, são
relacionados no ANEXO I, de acordo com cada
proprietário de imóvel, as parcelas do custo total da
obra
que
serão
lançadas,
calculadas
proporcionalmente a área diretamente beneficiada
de cada contribuinte.
O custo da obra, para os moradores elencados na
planilha de contribuição de melhoria, corresponde a
54,26% ou R$ 85.079,89.
O valor das prestações será convertido em URM em
vigor na data do lançamento, cuja expressão
monetária será observada na data do pagamento.
O
valor
da
contribuição
de
melhoria,
correspondente a cada imóvel não pago no
vencimento ajustado, ficará sujeito a pagamento de
multa, juros e correção, na forma da lei.
Pelo presente Edital é aberto aos contribuintes
relacionados no item anterior, o prazo de 30 (trinta)
dias para impugnação de qualquer dos elementos
nele constantes, a contar da data de sua publicação,
cabendo ao impugnante o ônus da prova, na forma
de lei.
Carlos Barbosa, 27 de setembro de 2018.

Carlos Barbosa, 27 de setembro de 2018.

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

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

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal de Projetos Públicos.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal de Projetos Públicos

O edital pode ser visualizado na íntegra com seus
anexos, através do link:
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/outroseditais-2018/455

O edital pode ser visualizado na íntegra com seus
anexos, através do link:
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/outroseditais-2018/455

TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 08 de Outubro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Sacolas de Produtos de Alimentos e Higiene

I – DELIMITAÇÃO DA ÁREA DIRETAMENTE
BENEFICIADA:

MELHORIA, POR PROPRIETÁRIO:
IV – DETERMINAÇÃO DO VALOR TOTAL A
PAGAR, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA, POR PROPRIETÁRIO:

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 116/2018

PREGÃO PRESENCIAL

Digitando o nº 117 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 118/2018
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 10 de Outubro de 2018
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de Arcos Natalinos e Serviço
de Metalúrgica
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 118 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 008/2018
OBJETO: O objeto da presente licitação é o credenciamento de instituições bancárias para processamento de créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo município de Carlos Barbosa/RS,
abrangendo servidores ativos, inativos e pensionistas, lançados em contas salários individuais e concessão de crédito para servidores ativos (exceto contratos emergenciais), inativos, pensionistas e agentes
políticos dos órgãos da administração direta e indireta, incluindo Proarte, mediante consignação em folha
atendido requisitos e pressupostos regulamentares da
entidade conveniada, respeitada as disposições da
Lei Municipal nº 1.137/1997.
DATA: 30 de Outubro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
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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 008 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Concorrência Pública.

ATAS
ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 006/2018
Ata de licitação modalidade Chamamento Público
número seis do ano de dois mil e dezoito, realizada
às nove horas do dia dois de outubro 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 parceiro
para execução de serviços de terraplanagem, drenagem e construção de muros com fornecimento de materiais para os novos terrenos do Cemitério Público
Municipal, localizado na Rua Júlio de Castilhos,
s/nº. Presentes os membros da Comissão Julgadora
de Licitações: Raquel dos Santos De Zorzi, Nilce
Dalmás Branchi e Daniel Augusto Schultz. Participaram as seguintes empresas: Empresa Tramontina Eletrik S.A., CNPJ 88.674.080/0001-01, para o objeto
01 e a empresa Tramontina S/A Cutelaria, CNPJ
90.050.238/0001-14, para o objeto 02, sem representantes neste ato. Atendido o disposto da Lei
8.666/93, verificou-se a ampla publicidade. As empresas entregaram os documentos faltantes referentes
ao envelope “um” - habilitação, restando habilitadas
as Licitantes, e ambas desistem do prazo para a apresentação de recursos. Ato contínuo, a Comissão procedeu com a abertura dos envelopes de número
“dois” - proposta de preço. Após a análise da documentação apresentada a Comissão entende necessário a busca de mais esclarecimentos técnicos quanto
a forma de apresentação dos itens pelas empresas,
portanto abre-se diligência para encaminhamento dos
documentos à Secretaria de Projetos e Obras Públicas para que emita parecer indicando se as planilhas
apresentadas pelas empresas contemplam todos os
itens solicitados no edital. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Comissão de Licitações.
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 107/2018
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil
e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se o Pregoeiro
e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos
de
habilitação,
objetivando
a
Contratação de Empresa para Fornecimento de
Serviço de Interligação de Rede Lógica MPLS e
Internet 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:
PROVEDOR REDESUL LTDA, neste ato
representada pelo Sr. Jean Marcel Picolotto, RG nº
1070453509; ÁVATO TECNOLOGIA LTDA, neste
ato representada pelo Sr. Carlos Henrique Mildner,
RG nº 7066225744. Conferidos os documentos
apresentados para tanto, as empresas participantes
restaram credenciadas.Foram recebidos os envelopes
n. 01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,

eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, o Pregoeiro decidiu
pela abertura do momento de lances conforme
planilha anexa.Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
123/2006, foi declarado vencedor o seguinte
licitante: para o lote 01 - ÁVATO TECNOLOGIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
3.900,00 e para o lote 02 - ÁVATO TECNOLOGIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
6.000,00. O relatório de lances ofertados para cada
lote 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: ÁVATO TECNOLOGIA
LTDA.Adjudica-se à empresa vencedora: ÁVATO
TECNOLOGIA LTDA, o objeto constante nos lotes
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.
Gerson Josemar Rauber
Pregoeiro
Diego Zarpelon
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 112/2018
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois
mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº 226/2018, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação, objetivando
a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO PARA
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO E
MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS, 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:
EDITORA POSITIVO
LTDA,
neste
ato
representada pelo Sr. Alisson Fernando Previati, RG
nº 89449308. Conferidos os documentos
apresentados para tanto, a empresa participante
restou credenciada.Foram recebidas as amostras e
os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços e
habilitação. Foi realizada a abertura dos envólucros
contendo as amostras do material didático para
análise da compatibilidade do material didático
apresentado às especificações descritas neste Edital,
levando em consideração a qualidade do material
didático, tanto na forma de apresentação, bem como
o conteúdo pedagógico, conforme necessidades da
Rede Municipal de Educação e critérios constantes
no presente edital, com auxílio de profissionais da
Secretaria Municipal de Educação, estando
presentes as seguintes servidoras, Ana Carolina
Sbeghen Loss, Coordenadora Pedagógica, Liliane
Cousseau de Boaventura, Supervisora de Ensino de
Educação Infantil, Marciana Lusani Volpatto,
Supervisora de Ensino Fundamental e Eliane
Carniel, Supervisora de Ensino. As servidoras
supracitadas atestaram a conformidade do material

apresentado segundo os requisitos estabelecidos no
edital e assinam a presente ata em concordância com
o solicitado.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 objeto da licitação EDITORA POSITIVO LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 827.493,60. 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:
EDITORA POSITIVO LTDA.Adjudica-se à empresa
vencedora: EDITORA POSITIVO LTDA, o objeto
constante no edital.Foi concedido prazo para recurso,
não havendo manifestação de interposição do
mesmo. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.
Sinara Kirch
Pregoeira
Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 113/2018
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil
e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se a Pregoeira
e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos de
habilitação,
objetivando a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
SERVIÇOS
DE
ENGENHARIA DE TRÁFEGO 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:
RVP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA,
neste ato representada pelo Sr. Rui Voldinei Pires,
RG nº 8030713633. Conferidos os documentos
apresentados para tanto, a empresa participante
restou-se 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 declarada vencedora a seguinte
licitante: para o item 01 - RVP TECNOLOGIA EM
ENGENHARIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 7.850,00. 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,

6

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

referente a habilitação. Foi habilitada a empresa:
RVP
TECNOLOGIA
EM
ENGENHARIA
LTDA.Adjudica-se à empresa vencedora: RVP
TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA, o objeto
constante no item 01 do edital.Foi concedido prazo
para recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação.

objeto constante no item 02 do edital; SERV
IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI
- EPP, o objeto constante no item 03 do edital e,
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA , o objeto
constante no item 04 do edital.Foi concedido prazo
para recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo
o processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e equipe
de apoio para posterior homologação.

Leticia Lando de Almeida
Pregoeira

Itacir Rasador
Pregoeiro

Sheila Danieli
Equipe de Apoio

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 114/2018

ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE
PREÇOS Nº 004/2018

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e
dezoito, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos
de
habilitação,
objetivando
a
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS
E MATERIAIS PARA A SAÚDE, conforme descrito
no item 01 do Edital, processando-se essa licitação
nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002,
e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.Participaram do certame as
empresas: A a Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA - ME, neste ato
representada pelo Sr. Idair Monegat, RG nº
3019249121; SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EIRELI - EPP, neste ato representada pelo
Sr. Jucelito Severino Pizzoli, RG nº 8044043472;
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, neste ato
representada pela Sra. Debora Knack, RG nº
6094435549. 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 02 - A a Z SAÚDE
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
- ME, com o preço final (ou negociado) de R$
3.590,00; para o item 03 - SERV IMAGEM SUL
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI - EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 5.330,00; para o
item 04 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 6.300,00.
Para o item 01 não houve cotação. O relatório de
lances ofertados para cada item encontra-se em
anexo, sendo rubricado por todos.Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
02, referente a habilitação. Foram habilitadas as
empresas: A a Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA – ME, SERV IMAGEM
SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI – EPP e
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA.Adjudicase à empresa vencedora: A a Z SAÚDE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, o

Ata de licitação modalidade Tomada de Preços número quatro do ano de dois mil e dezoito, realizada
às quatorze horas do dia primeiro de outubro 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 ampliação e reforma
da Escola Municipal de Educação Infantil Arco Íris.
Presentes os membros da Comissão Julgadora de
Licitações: Ana Paula Hoenig, Raquel dos Santos
De Zorzi e Douglas Nazare Cisco Francisco. Após
o prazo de recurso, a Comissão reuniu-se para abertura dos envelopes de número dois – Proposta Financeira das empresas JCL CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI,
CNPJ
22.713.284/0001-04, ELETRO INDUSTRIAL NN
LTDA-EPP, CNPJ 94.003.365/0001-13, GARCIA
& NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ
17.671.431/0001-82, todas sem representação neste
ato. A Comissão chegou a seguinte classificação:
Etapa 01: em primeiro lugar a empresa ELETRO
INDUSTRIAL NN LTDA-EPP, pelo valor de R$
298.754,95 (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco
centavos); em segundo lugar a empresa JCL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI,
pelo valor de R$ 302.492,71 (trezentos e dois mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e um
centavos) e em terceiro lugar a empresa GARCIA
& NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA, pelo valor de
R$ 323.385,52 (trezentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centa vos). Etapa 02: em primeiro lugar a empresa JCL
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI pelo valor de R$ 145.444,59 (cento e quarenta e
cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e
cinquenta e nove centavos); em segundo lugar a
empresa GARCIA & NAGEL CONSTRUÇÕES
LTDA, pelo valor de R$ 155.001,71 (cento e cinquenta e cinco mil, um real e setenta e um centavos) e em terceiro lugar a empresa ELETRO INDUSTRIAL NN LTDA-EPP, pelo valor de R$
158.548,80 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Etapa
03: em primeiro lugar a empresa JCL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo valor de R$ 129.840,47 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos); em segundo lugar a empresa GARCIA & NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA, pelo valor de R$
138.746,19 (cento e trinta e oito mil, setecentos e
quarenta e seis reais e dezenove centavos) e em terceiro lugar a empresa ELETRO INDUSTRIAL NN
LTDA-EPP, pelo valor de R$ 141.596,15 (cento e
quarenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais

e quinze centavos). Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada pela
Comissão de Licitações.
ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE
PREÇOS Nº 004/2018
Ata de licitação modalidade Tomada de Preços número quatro do ano de dois mil e dezoito, realizada
às quinze horas do dia vinte e oito de setembro 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 ampliação e reforma da
Escola Municipal de Educação Infantil Arco Íris.
Presentes os membros da Comissão Julgadora de Licitações: Ana Paula Hoenig, Raquel dos Santos De
Zorzi e Douglas Nazare Cisco Francisco. A Comissão informa que passado o prazo regulamentar e nenhum licitante interpôs recurso. A Comissão intima
os licitantes, caso queiram, comparecer a sessão pública para abertura do envelope 02 – Proposta, no dia
1º de Outubro de 2018, às 14 (quatroze) horas na
Sala de Licitações. Nada mais havendo a constar encerra-se a presente sessão.
ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE
PREÇOS Nº 006/2018
Ata de licitação modalidade Tomada de Preços número seis do ano de dois mil e dezoito, realizada às
nove horas do dia vinte e oito de setembro 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 da pavimentação basáltica
e da ligação de bocas de lobo na Rua Irmã Antônia
Venturini, bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, numa
extensão de 175 metros, com fornecimento de mão
de obra e dos materiais necessários. Presentes os
membros da Comissão Julgadora de Licitações: Ana
Paula Hoenig, Raquel dos Santos De Zorzi e Douglas Nazaré Cisco Francisco. Participaram as empresas:
PROGETTO
SUL
LTDA,
CNPJ
13.806.196/0001-58, neste ato representada pelo Sr.
Sandro Feil, RG 5094126215 e CVC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 06.242.961/0001-99, sem representante neste ato. Atendido o disposto da Lei
8.666/93, verificou-se a ampla publicidade. A Comissão decidiu por dar continuidade ao processo licitatório. Inicialmente foram abertos os envelopes de
número “um” e analisados os documentos referentes
ao item “habilitação”. A empresa CVC CONSTRUÇÕES LTDA foi considerada inabilitada por apresentar dois atestados de capacidade técnica, sendo
um incompatível com o objeto da licitação e o outro
sem atingir as parcelas mínimas de maior relevância
constantes no item 05.01.08 “b” do edital. 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 188/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: SIGESP – Soluções Inovadoras
Para Gestão Pública E Privada Ltda – Me.
OBJETO: Contratação de empresa para o
fornecimento, implantação e licença de software de
inteligência fiscal com funcionalidades para combate
à sonegação fiscal em até 10 (dez) instituições
financeiras do município consorciado ao CISGA,
além de suporte técnico, com operacionalização
integralmente pela Internet, hospedagem em
datacenter,
utilizando
o
sistema
DES-IF
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(DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS) padrão
ABRASF 2.3 (Associação Brasileira das Secretarias
de Finanças das Capitais), agregado à consultoria
para gestão de cobrança da receita tributária referente
ao ISSQN incidente sobre os serviços prestados e
tomados pelas instituições financeiras, incluindo a
implantação, manutenção, suporte, treinamento e
orientação de usuários.

CONTRATADA: C. Lorenzi & Cia Ltda.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
contratação de empresa para prestação de serviço de
eletricista para montagem, instalação, manutenção e
retirada da árvore de Natal e de arcos decorativos
usados durante o Natal no Caminho das Estrelas
2018, conforme descrição abaixo:

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:

1 Serviço de eletricista – colocação,
instalação, retirada e manutenção de até
5.000m de mangueiras luminosas na
torre do Parque da Estação, para
estruturar (formar) a árvore de natal e
R$
R$
nos 10 arcos que serão instalados na UN 01 17.000, 17.000
01
Rua Buarque de Macedo, no trajeto
00
,00
compreendido entre as Ruas Prefeito
José Chies e Assis Brasil, conforme
imagens e memorial descritivo em
anexo VI do edital
2 Serviço de eletricista – para instalação
e/ou manutenção de parte da rede
1.999,
elétrica e da decoração de natal (exceto HR 60 33,33
80
árvore e arcos), sem utilização de
guindaste
Valor total até R$ 18.999,80 (dezoito mil, novecentos e novena e nove reais e
oitenta centavos).

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/index?secao=contrato
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da assinatura
do contrato.
Carlos Barbosa, 28 de setembro de 2018.
JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda
SIGESP – SOLUÇÕES INOVADORAS PARA
GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA – ME
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 189/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Associação Dr. Bartholomeu
Tacchini – Hospital São Roque.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
execução, pelo CONTRATADO, de serviço
hospitalar, técnico profissional e atendimento às
urgências e emergências, através do Sistema Único de
Saúde – SUS, a serem prestados aos usuários, dentro
dos limites abaixo fixados, que serão distribuídos por
níveis de complexidade e de acordo com as normas
do Sistema Único de Saúde – SUS.
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 meses a partir de 01 de outubro de
2018 a 30 de setembro de 2019.
Carlos Barbosa, 01 de outubro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal de Saúde
DANIEL FERRARI
Presidente Conselho de Administração
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 190/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

LOT ITE
E M

DESCRIÇÃO

UN
D

QTD VALOR
VALOR
E UNITÁR
TOTAL
ATÉ
IO

O contrato pode ser visualizado na íntegra através
do link:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/index?secao=contrato
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até o dia 11
de janeiro de 2019.
VALOR: até R$18.999,80 (dezoito mil, novecentos
e novena e nove reais e oitenta centavos).
Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2018.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio
C. LORENZI & CIA LTDA
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 208/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: PJS Geologia Ltda Epp.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 07 de outubro de 2018 até
06 de outubro de 2019, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor, pelo índice do
IGPM negociado entre as partes de 5,00%. Desta
forma, o novo valor a ser pago corresponderá a R$
6.258,13 (seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais
e treze centavos) mensais. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 05
Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2018.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente

PJS GEOLOGIA LTDA EPP
Contratado
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 119/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Construtora LF Ltda.
OBJETO: Em função da solicitação por parte da
CONTRATADA, conforme Processo Administrativo
nº 4581/2017, fica concedido reequilíbrio econômicofinanceiro no valor de R$ 53.943,13 (cinquenta e três
mil, novecentos e quarenta e três reais e treze
centavos) sendo 37.976,91 (trinta e sete mil,
novecentos e setenta e seis mil e noventa e um
centavos),
referentes
a
material
e
R$
15.966,22(quinze mil, novecentos e sessenta e seis
reais e vinte e dois centavos) referentes a mão de
obra, na forma da justificativa e planilha em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. As
despesas resultantes deste reequilíbrio correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
DESPESA: 5311/53026 – RECURSOS: 20 MDE
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 11
Carlos Barbosa, 28 de setembro de 2018.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
CONSTRUTORA LF 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 ADITAMENTO
CONTRATO Nº 119/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Construtora LF Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordada a adição de R$ 100.116,93
(cem mil, cento e dezesseis reais e noventa e três
centavos), sendo R$ 70.071,79 (setenta mil, setenta e
um reais e setenta e nove centavos), referentes a
material e R$ 30.045,14 (trinta mil, quarenta e cinco
reais e quatorze centavos) referentes a mão de obra,
na forma da justificativa e planilha em anexo, que faz
parte integrante do presente instrumento. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 12
Carlos Barbosa, 28 de setembro de 2018.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
CONSTRUTORA LF LTDA
Contratado
SANDRA COHSUL
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Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 133/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: A Batista Monitoramentos,
Segurança e Vigilância Ltda – Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de outubro de 2018 até
30 de setembro de 2019, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Fica acordada a negociação entre as
partes a manutenção do valor pago mensalmente do
presente contrato. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03
Carlos Barbosa, 28 de setembro de 2018.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente
A BATISTA MONITORAMENTOS, SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA LTDA – ME
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 057/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:
Viaggiotur
Transportadora
Turística Ltda.
OBJETO: Em atendimento à solicitação de
reequilíbrio através do Processo Administrativo nº
2654/18, visto o aumento no valor do combustível,
será reajustado o valor pago em 2,53%, a partir de 01
de outubro de 2018, conforme planilha e justificativa
em anexo, que fazem parte integrante do presente
instrumento. O novo valor a ser pago será de R$ 4,40
(quatro reais e quarenta centavos), por quilômetro.
Fica garantido valor mínimo e fixo de R$ 110,83 para
solicitações
com
deslocamento
de
pouca
quilometragem. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04
Carlos Barbosa, 01 de outubro de 2018.
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e
Habitação
VIAGGIOTUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA
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 170/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Banco Bradesco S.A..
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 03 de outubro de
2018 até 02 de outubro de 2019, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. Fica acordada a negociação
entre as partes a manutenção do valor pago
mensalmente do presente contrato. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 28 de setembro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração
CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor Presidente da Fundação Cultura e Arte de
Carlos Barbosa – PROARTE
FABIANA ZARPELON ELTZ
Presidente do IPRAM
BANCO BRADESCO S.A.
Credenciado
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 138/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Edson Ribeiro Antonini Clínica
Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 04 de outubro de 2018 até
03 de outubro de 2019, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Fica acordada a negociação entre as
partes a manutenção do valor pago mensalmente do
presente contrato. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03
Carlos Barbosa, 28 de setembro de 2018.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: PRZ Engenharia Ltda – Epp.
OBJETO: Fica prorrogado a vigência do contrato
por 60 (sessenta) dias, ou seja, de 03 de outubro de
2018 a 01 de dezembro de 2018, na forma da
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 28 de setembro de 2018.
RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
PRZ ENGENHARIA LTDA
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 630/2018
DESIGNA, como membros para comporem o
Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, as
pessoas a seguir relacionadas:
Representantes
dos
Estabelecimentos
Hospedagem:
Titular: Alberto Augusto Dressler
Suplente: Adriane Ferreira de Freitas
Representantes dos Estabelecimentos
Gastronômicos:
Titular: Jussara Wiprich
Suplente: Marcos Antônio Rigo
Representantes das Empresas Transportadoras
Turísticas e Agências de Viagem:
Titular: Nadir Debenetti Baseggio
Suplente: Rafaela Sauthier Haefliger
Representantes das Rotas e Roteiros Turísticos:
Titular: Araceli Tieppo Zeni
Suplente: Roselaine Zarpelon Andreola
Representantes do Turismo de Esportes:
Titular: Tiago Barreto Gedoz
Suplente: Gabriel Haas Bissolotti
Representantes do Turismo de Compras:
Titular: Gilberto Pozza
Suplente: Mariza Versteg Dalmás

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

Carlos Barbosa, 19 de setembro de 2018.

EDSON RIBEIRO ANTONINI CLINICA ME
Contratada

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

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

PORTARIA Nº 636/2018

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONTRATO Nº 076/2018

de

ALTERA, com efeito retroativo a 1º de agosto de
2018, o valor da função gratificada de direção na
Escola Municipal de Educação Infantil Toquinho de
Gente, da professora ELIS REGINA HAAS,
matrículas nºs 334 e 414, tendo em vista o aumento
no número de alunos da referida escola, conforme
Educacenso 2018, passando de R$ 1.469,75 (hum mil
quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco
centavos) para R$ 1.901,72 (hum mil novecentos e
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um reais e setenta e dois centavos) de acordo com a
Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008.

reais e cinquenta e um centavos) de acordo com a
Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008.

Carlos Barbosa, 24 de setembro de 2018.

Carlos Barbosa, 24 de setembro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 637/2018

PORTARIA Nº 642/2018

ENQUADRA, a partir desta data, os servidores
abaixo relacionados, como beneficiários de adicional
de insalubridade sobre o padrão 08, classe A, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990:

CONCEDE, a partir desta data, por 180 dias
consecutivos, licença maternidade à servidora
PAULA CAROLINE ZAN CARRARD, matrícula
n.º 1.541, Turismóloga, nos termos do art. 208, da
Lei Municipal nº 682, de 1990. Período da licença
maternidade: de 26 de setembro de 2018 a 24 de
março de 2019.

Nome

Matrícula

Cargo

Insalubrid
ade

Bruno Emilio Blaas Quevedo

2004

Agente de Campo

20%

Leandro Silveira Marmitt

2005

Médico

30%

Carlos Barbosa, 26 de setembro de 2018.

Carlos Barbosa, 24 de setembro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 643/2018

PORTARIA Nº 638/2018
CONCEDE, com efeito a retroativo a 21 de setembro
de 2018, por 01 (um) dia, ao servidor ANDRE LUIS
SCHNEIDER KOCH, matrícula nº 1.600, Operador
de Máquinas, licença por motivo de falecimento de
sua sogra, conforme artigo 111, inciso I, alínea “a”,
da Lei Municipal nº 682, de 1990. Período da licença:
21 de setembro de 2018.
Carlos Barbosa, 24 de setembro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 639/2018
AVERBA, para fins de cômputo de tempo de
contribuição na aposentadoria, o tempo de serviço
prestado pela servidora VERA REJANE PRESTES
DOS SANTOS MARTINS, matrícula nº 723,
conforme Certidão do Instituto Nacional de Seguro
Social:
Atividade Pública, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:
Município de Farroupilha
Período de 19/08/1999 a 02/01/2001 – total de 01
ano, 04 meses e 14 dias.
Município de Farroupilha
Período de 01/01/1999 a 02/08/1999 – total de 07
meses e 02 dias.
Município de Carlos Barbosa
Período de 02/07/2001 a 02/05/2004 – total de 02
anos, 10 meses e 01 dia.
Total Geral: 1.747 dias, correspondendo a 04 anos, 09
meses e 17 dias.
Carlos Barbosa, 24 de setembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 640/2018
ALTERA, com efeito retroativo a 1º de agosto de
2018, o valor da função gratificada de direção na
Escola Municipal de Educação Infantil Vitória, da
professora ADRIANA PEDRUZZI LAZZARI,
matrícula nº 497, tendo em vista o aumento no
número de alunos da referida escola, conforme
Educacenso 2018, passando de R$ 518,89
(quinhentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos)
para R$ 1.167,51 (hum mil cento e sessenta e sete

CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados
para comparecer na Coordenadoria de Recursos
Humanos, localizada na Prefeitura Municipal, Rua
Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS,
no prazo de dois dias, 27 e 28 de setembro 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

FUNÇÃO

GUIMARA BULEGON

MONITOR DE CRECHE

LUIZA MANICA

MONITOR DE CRECHE

Carlos Barbosa, 26 de setembro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 644/2018
REMANEJA, a partir desta data, a servidora
VANIECIA LUANA DOS SANTOS SILVA,
matrícula nº 2.003, monitor de creche, da E.M.E.I.
Gotinhas de Amor, para a E.M.E.I. Arco Íris.
Carlos Barbosa, 26 de setembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 645/2018
CONCEDE, com efeito a retroativo a 24 de
setembro de 2018, por 01 (um) dia, à servidora
SAMANTHA ANDREOLLA
FORMENTINI,
matrícula n.º 1.743, Monitor de Creche, licença por
motivo de falecimento de seu avô, conforme artigo
111, inciso I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 682, de
1990. Período da licença: 24 de setembro de 2018.
Carlos Barbosa, 27 de setembro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 646/2018
CONCEDE, com efeito a retroativo a 24 de
setembro de 2018, por 05 (cinco) dias, à servidora
FERNANDA ANDREOLA, matrícula n.º 548,

Monitor de Creche, licença por motivo de
falecimento de seu pai, conforme artigo 111, inciso
III, alínea “b”, da Lei Municipal nº 682, de 1990.
Período da licença: de 24 de setembro à 28 de
setembro de 2018.
Carlos Barbosa, 27 de setembro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 647/2018
CONCEDE, à servidora JAQUELINI MARA
AGOSTINI RICHETTI, matrícula nº 658, Professor
de Educação Física, promoção para a Classe E do
Plano de Carreira do Magistério, referente ao período
aquisitivo de julho de 2013 a julho de 2018, por
haver completado os critérios de tempo e de
merecimento exigidos no art. 10, inciso V, e aos
requisitos previstos nos artigos 11, 12 e 13 e seus
incisos da Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro
de 2008, com vigência da promoção a partir do mês
de SETEMBRO de 2018.
Carlos Barbosa, 26 de setembro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 648/2018
ENQUADRA, a partir desta data, a servidora
FERNANDA DE SOUZA HOPF, matrícula nº 2.006,
médico ginecologista e obstetra, 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, 27 de setembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 649/2018
CONCEDE, a partir desta data, por 02 (dois) dias
consecutivos, ao servidor VILSO JOSE CANAL,
matrícula nº 200, operador de máquinas, licença por
motivo de falecimento de sua mãe, conforme artigo
111, inciso III, alínea “b”, da Lei Municipal nº 682,
de 1990. Período da licença: de 27 e 28 de setembro
de 2018.
Carlos Barbosa, 27 de setembro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 650/2018
CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 1º e 02 de outubro 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

FUNÇÃO

DANIELE ADRIANE BATISTA
GOUVEA

MONITOR DE CRECHE

MAURICIO GEDOZ MOLINARI

MONITOR DE CRECHE
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CRISTIANE HANZEL FLORES

MONITOR DE CRECHE

CLEUNICE DE OLIVEIRA
MARQUEZ

MONITOR DE CRECHE

EBENEZAIDE CORREA BISPO DIAS

INSPETOR DE ALUNOS

Carlos Barbosa, 28 de setembro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 651/2018
CONCEDE, a partir desta data, por 01 (um) dia, a
servidora FERNANDA ZANETTI TRAMONTINA,
matrícula nº 1.620, Psicólogo, licença por motivo de
falecimento de seu sogro, conforme artigo 111, inciso
I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 682, de 1990.
Período da licença: 28 de setembro de 2018.
Carlos Barbosa, 28 de setembro de 2018.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PODER
LEGISLATIVO

PORTARIAS
PORTARIA Nº 06/2018
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES de 15 de
outubro de 2018 a 29 de outubro de 2018, a
JOSEANE LONGO, investida no Cargo de Técnica
Legislativa de Nível Superior, da Câmara Municipal
de Vereadores de Carlos Barbosa, referente ao
período aquisitivo de 20 de janeiro de 2017 a 19 de
janeiro de 2018.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Carlos Barbosa, em 01 de outubro de
2018.
MARIA ROSALIA FREITAG COUSSEAU
Presidente da Câmara de Vereadores
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