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CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 012/2018 – RETIFICADO

OBJETO: Compreende o objeto deste chamamento
público a formalização de parceria, através termo de
colaboração,  com Organização  da  Sociedade  Civil
(OSC), em regime de mútua cooperação com a Ad-
ministração Pública, com as finalidades e ações con-
forme cada uma das seguintes áreas, com a limitação
de valor estabelecido:

1.  Seleção  de  proposta  para  o  desenvolvimento  de
oficinas de dança,  declamação e música dirigidas a
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que
busquem  a preservação e a divulgação dos hábitos,
costumes,  tradições  e  folclore  da  cultura
riograndense,  buscando  a  valorização  do  gaúcho
como  agente  cultural  de  raiz.  A  área  de  ação  e
habilitação,  fica  restrita  ao  município  de  Carlos
Barbosa/RS.  Previsão máxima para o ano de 2019 é
de R$ 13.797,00 (treze mil,  setecentos e noventa e
sete reais);

2. Seleção de propostas para o desenvolvimento de
oficinas de canto coral dirigidas ao público adulto ,
atendendo a vozes femininas com repertório variado.
O serviço a  ser  realizado deverá abranger  aulas  de
técnica  vocal  e  ensaios,  a  serem  ministradas  e
dirigidas  por  profissional  devidamente  habilitado,
objetivando  a  preparação  das  cantoras  para
apresentações  no  município  e  fora  dele.  A área  de
ação  e  habilitação  fica  restrita  ao  município  de
Carlos Barbosa/RS. Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 21.300,30 (vinte e um mil,  trezentos
reais e trinta centavos);

3. Seleção de propostas para o desenvolvimento de
oficinas de canto coral dirigidas ao público infantil,
infantojuvenil e juvenil de vozes mistas e  repertório
variado.  O serviço  a  ser  realizado deverá  abranger
aulas de técnica vocal e ensaios, a serem ministradas
e dirigidas por profissional  devidamente habilitado,
objetivando  a  preparação  dos  cantores  para
apresentações  no  município  e  fora  dele.  A área  de
ação  e  habilitação  fica  restrita  ao  município  de
Carlos Barbosa/RS. Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 22.155,00 (vinte  e dois  mil,  cento e
cinquenta e cinco reais);

4. Seleção de propostas para o desenvolvimento de
oficinas de canto coral  dirigidas  ao público adulto,
atendendo  vozes  femininas  e  masculinas  com
repertório variado. O serviço a ser realizado deverá
abranger  aulas  de técnica vocal  e  ensaios,  a serem
ministradas e dirigidas por profissional devidamente
habilitado,  objetivando  a  preparação  dos  cantores
para apresentações no município e fora dele. A área
de ação e  habilitação  fica  restrita  ao  município de
Carlos Barbosa/RS. Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 39.822,30 (trinta e nove mil, oitocentos
e vinte e dois mil e trinta centavos);

5. Seleção de propostas para o desenvolvimento de
atividades  junto  a  comunidade  e  que  possuam
abrangência  municipal  e/ou  estadual  e/ou  nacional,
que  objetivem  a  preservação  e  divulgação  dos
hábitos,  costumes,  tradições  e  o  folclore
riograndense,  no  que  concerne  a  dança,  poesia  e
música. O objeto cultural deverá ter como finalidade,

oportunizar  aos  componentes  e  espectadores  o  seu
acesso livre, propiciando a confraternização entre os
participantes.  A  área  de  ação  e  habilitação,  fica
restrita ao município de Carlos Barbosa/RS. Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 22.050,00 (vinte
e dois mil e cinquenta reais);

6.  Seleção de propostas para o desenvolvimento de
atividades  junto  a  comunidade,  que  objetivem  a
preservação  e  divulgação  dos  hábitos,  costumes,
tradições e o folclore riograndense, no que concerne
ao Truco Cego.  O objeto  cultural  deverá  ter  como
finalidade,  oportunizar  aos  componentes  e
espectadores  o  seu  acesso  livre,  propiciando  a
confraternização  entre  os  participantes.  A área  de
ação  e  habilitação,  fica  restrita  ao  município  de
Carlos Barbosa/RS.  Previsão máxima para o ano de
2019 é de R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais
e cinquenta centavos);

7. Seleção de propostas que visem o desenvolvimento
de  oficinas  de  música  com  foco  na  prática  de
instrumentos  de  sopro  e  percussão  sinfônica,
objetivando oferecer à comunidade, aulas teóricas de
música, prática de instrumento, prática de conjunto,
improviso,  harmonia  e  percepção  musical,
viabilizando  a  formação  de  novos  músicos.  A
selecionada deverá marter,  por  meio de ensaios,  os
Grupos de Câmara com formação diversa já existente
objetivando  a  realização  de  apresentações  no
município,  inclusive  a  abertura  do  Festiqueijo.  A
selecionada  deverá  realizar  e/ou  organizar
apresentações  de  eventos  próprios  e  participar  de
eventos  no  município,  quando  solicitado  visando
difundir  a  cultura  músico  instrumental  junto  a
comunidade barbosense. A área de ação e habilitação
fica  restrita  ao  município  de  Carlos  Barbosa/RS.
Previsão  máxima  para  o  ano  de  2019  é  de  R$
93.124,50 (noventa e três mil, cento e vinte e quatro
reais e cinquenta centavos);

8. Seleção  de  02  (duas)  propostas  para  o
desenvolvimento  de  oficinas  artístico  culturais  que
tenham  como  objetivo  a  manutenção  e  a
disseminação  da  cultura  e  da  tradição  locais,
preservando suas raízes simbólicas e estimulando a
prática  criativa  como  forma  de  inserção  na
comunidade  e  como  instrumento  de  geração  de
emprego e renda. A área de ação e habilitação, fica
restrita ao município de Carlos Barbosa/RS. Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 31.751,96 (trinta
e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa
e  seis  centavos),  sendo  R$  15.875,98  (quinze  mil,
oitocentos  e  setenta  e  cinco  reais  e  noventa  e  oito
centavos) para cada proposta;

9. Seleção  de  entidade  sediada  no  município  de
Carlos  Barbosa,  para  atendimento  à  população  em
geral,  com o  objetivo  de  prestação  de  serviços  de

SUMÁRIOSUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIALDIÁRIO OFICIAL



2 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

urgência  e  emergência  da  população,  proteção  e
salvamento de vidas e bens do município de Carlos
Barbosa. Previsão máxima para o ano de 2019 é de
R$  247.731,75  (duzentos  e  quarenta  e  sete  mil,
setecentos  e  trinta  e  um  reais  e  setenta  e  cinco
centavos);

10. Seleção  de  entidade  sediada  no  município  de
Carlos  Barbosa  com  o  objetivo  de  estímulo  e
promoção  da  segurança  pública,  conforme  descrito
em  Lei  Municipal  nº  2.584/2013  e  3.396/2017.
Previsão  máxima  para  o  ano  de  2019  é  de  R$
407.903,33  (quatrocentos  e  sete  mil,  novecentos  e
três reais e trinta e três centavos);

11.  Seleção  de  entidade  para  prestação  de  serviço
técnico  de  Assistência  Social  de  acolhimento  com
escuta  sensível,  acompanhamento e  orientações  aos
núcleos  familiares  com crianças  e  adolescentes  em
situação  de  fragilidade  e  vulnerabilidade  no
município de Carlos Barbosa, contemplando aspectos
sociais,  emocionais  e  econômicos,  auxiliando  na
organização  familiar  e  atuando  preventivamente  às
negligências. O serviço deverá atender mensalmente
40  famílias.  A  entidade  deverá  estar  inscrita  no
Conselho Municipal de Assistência Social.  Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 24.480,00 (vinte
e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais);

12.  Seleção  de  entidade  para  viabilizar  o  Projeto
Bombeiros Mirins de Carlos Barbosa a 20 crianças
e/ou  adolescentes  mensalmente,  contribuindo  na
formação  social  e  intelectual  das  crianças  e
adolescentes  atendidas  no  projeto,  oportunizando o
despertar  do  interesse  pela  atividade  de  bombeiro,
proporcionando a vivência prática e cotidiana desta
atividade,  e  permitindo  que  se  reconheçam  como
agentes  de transformação na sociedade.  A entidade
deverá  estar  inscrita  no  Conselho  Municipal  de
Assistência Social.  Previsão máxima para o ano de
2019  é  de  R$  12.500,00  (doze  mil  e  quinhentos
reais);

13. Seleção de entidade para prestação de serviço de
oficinas  de  expressão  corporal  a  crianças  e/ou
adolescentes  que  frequentam  o  Centro  Educativo
Crescer  de  Carlos  Barbosa,  com  o  objetivo  de
desenvolver,  através  de  diferentes  formas  de
manifestação, atividades que favoreçam a expressão
corporal,  contribuindo  para  benefícios  de  ordem
afetiva, imaginativa, sensitiva, expressiva, intelectual
e  motora,  contribuindo  para  o  desenvolvimento
integral dos mesmos. O serviço deverá ser prestado
através de oficinas de educação física e Taekwondo.
Nas oficinas de educação física deverão ser atendidas
430 crianças e/ou adolescentes por mês de fevereiro a
dezembro de 2019; e nas oficinas de Taekwondo, 96
crianças  e/ou  adolescentes  por  mês  de  março  a
dezembro de 2019. A entidade deverá estar inscrita
no  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social.
Previsão  máxima  para  o  ano  de  2019  é  de  R$
116.480,00  (cento  e  dezesseis  mil,  quatrocentos  e
oitenta reais);

14.  Seleção  de  entidade  para  prestação  de  até  160
horas de serviço mensais de psicologia e até 48 horas
mensais de serviço de fonoaudiologia a 430 crianças
e/ou adolescentes que frequentam o Centro Educativo
Crescer de Carlos Barbosa e suas famílias de forma
preventiva e terapêutica, com o objetivo de fortalecer
os  membros  familiares  no  que  se  refere  ao
aprimoramento  de  suas  funções  e  de  práticas
saudáveis, de modo que as crianças e os adolescentes
possam encontrar um ambiente adequado para o seu
crescimento e desenvolvimento em sua integralidade,
através de escuta, orientação e tratamento psicológico
ou fonoaudiológico (quando necessário). A entidade
deve estar vinculada à rede socioassistencial e fazer

parte  da  política  da  criança  e  do  adolescente  do
município  de  Carlos  Barbosa.  O  serviço  será
realizado  de  fevereiro  a  dezembro  de  2019.  A
entidade  deverá  estar  inscrita  no  Conselho
Municipal de Assistência Social.  Previsão máxima
para o ano de 2019 é  de R$ 116.688,00 (cento e
dezesseis mil, seiscentos e oitenta e oito reais);

15. Seleção de entidade para prestação de serviço de
oficinas de informática, pedagógica e de jornalismo
mensais  a  490  crianças  e/ou  adolescentes  que
frequentam o Centro Educativo Crescer de Carlos
Barbosa,  proporcionando  novas  aprendizagens  e
contribuindo  no  processo  de  interação  social
mediante  desenvolvimento  de  atividades
pedagógicas, culturais e ambientais, promovendo o
crescimento intelectual e cultural dos participantes
e  buscando  o  desenvolvimento  integral  do  ser
humano,  além da  contribuição  para  a  garantia  de
direitos das crianças e dos adolescentes e prevenção
á  vulnerabilidade  social.  Nas  oficinas  de
informática deverão ser atendidas 380 crianças e/ou
adolescentes  por  mês;  nas  oficinas  pedagógicas
deverão ser atendidas 100 crianças por mês e nas
oficinas  de  jornalismo  deverão  ser  atendidas  10
adolescentes por mês. O serviço será realizado de
fevereiro  a  dezembro  de  2019.  Previsão  máxima
para o ano de 2019 é de R$ 44.000,00 (quarenta e
quatro mil reais);

16.  Seleção de entidade para prestação de serviço
que  assegure  o  acesso  e  a  permanência  das  430
crianças  e  adolescentes  nas  atividades  de
convivência,  socialização,  fortalecimento  de
vínculos,  atividades  educativas  e  de  cidadania  no
Centro  Educativo  Crescer  de  Carlos  Barbosa,
proporcionando novas aprendizagens e contribuindo
no processo de interação social. Além da oferta de
transporte  através  de  7  (sete)  linhas  distintas,
deverão ser desenvolvidas oficinas que trabalhem o
uso  adequado  deste  benefício,  considerando  a
mobilidade urbana, a sustentabilidade e a cidadania.
O serviço será realizado de fevereiro a dezembro de
2019. Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
279.720,00  (duzentos  e  setenta  e  nove  mil,
setecentos e vinte reais);

17. Seleção de entidade para prestação de serviço de
fonoaudiologia  e  psicologia  mensal  a  50  crianças
e/ou adolescentes que frequentam a APAE de Carlos
Barbosa  e  que  apresentam  dificuldades  de
comunicação  e/ou  afetivas,  a  fim de  promover  e
oportunizar  o  seu  desenvolvimento.  Previsão
máxima  para  o  ano  de  2019  é  de  R$  92.644,00
(noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro
reais);

18. Seleção de entidade para prestação de serviço de
Terapia  Ocupacional  e  Equoterapia  mensal  a  16
crianças e/ou adolescentes que frequentam a APAE
de  Carlos  Barbosa  eque  apresentam  limitações
físicas,  psíquicas  ou  sociais,  para  auxiliar  na
reabilitação, buscar sua independência e inclusão na
sociedade através de atividades do cotidiano, a fim
de  promover  o  seu  desenvolvimento  global.
Previsão  máxima  para  o  ano  de  2019  é  de  R$
30.415,20 (trinta mil, quatrocentos e quinze reais e
vinte centavos);

19.  Seleção de entidade para prestação de serviço
Psicológico mensal a 20 crianças e/ou adolescentes
com deficiência que frequentam a APAE de Carlos
Barbosa  que  apresentam  dificuldades  de
aprendizagem  e  comportamento,  através  de
atendimento especializado individual ou grupal com
os alunos, bem como o acompanhamento às famílias
e  orientação  aos  professores  das  crianças  que
estejam  recebendo  atendimentos  do  serviço  de

psicologia,  trabalhando  para  a  dificuldade  de
aprendizagem  não  seja  sinônimo  de  exclusão.
Previsão  máxima  para  o  ano  de  2019  é  de  R$
39.504,80  (trinta  e  nove  mil,  quinhentos  e  quatro
reais e oitenta centavos);

20. Seleção de entidade para prestação de serviço de
oficinas de dança, psicomotricidade, música e canto
mensal  a  45  crianças  e/ou  adolescentes  que
frequentam  a  APAE  de  Carlos  Barbosa  e  que
apresentam dificuldades de coordenação motora e de
aprendizagem,  abrangendo  vários  graus  de
comprometimento,  a  fim  de  promover  o
desenvolvimento, a integração social e ser um meio
de inclusão.  Previsão máxima para o ano de 2019 é
de  R$  39.532,00  (trinta  e  nove  mil,  quinhentos  e
trinta e dois reais);

21. Seleção  de  entidade  para  prestação  de  serviço
socioassistencial  visando atender núcleos familiares
e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social
que, prioritariamente, sejam encaminhados pela rede
socioassistencial no município de Carlos Barbosa. O
serviço  constitui  de  atendimento  socioassistencial
com  o  objetivo  de  minimizar  os  riscos,  perdas  e
danos sociais através de subsídios como alimentação,
gás, contas de água, luz, aluguel, passagens, auxílio
mudança, kit de higiene pessoal e limpeza da casa e
cobertores.  Este  serviço  visa  o  fortalecimento  do
convívio familiar e o desenvolvimento da qualidade
de  vida  da  família  na  comunidade  bem como  sua
autonomia,  através  do  atendimento,
acompanhamento  e  apoio  técnico  à  família,
complemento  as  ações  realizadas  pelo  CRAS,
CREAS  e  Centro  de  Convivência  dos  Idosos.  A
entidade  deve  seguir  as  normas  estabelecidas  pela
Lei 8.742/1993. Previsão máxima para o ano de 2019
é  de  R$  162.937,50  (cento  e  sessenta  e  dois  mil,
novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos);

22.Seleção de entidade para prestação de Serviço de
Convivência  e  Fortalecimento de Vínculos  (SCFV)
com crianças  e/ou  adolescentes  que  frequentam o
Centro Educativo Crescer de Carlos Barbosa,com o
objetivo  de  prevenir  a  ocorrência  de  situações  de
vulnerabilidade  e  risco  social,  ampliar  trocas
culturais  e  de  vivências,  fortalecer  vínculos
familiares e incentivar a socialização e a convivência
comunitária. O serviço deverá ser prestado através de
oficinas mensais relacionadas ao meio ambiente, às
ciências  exatas  e  biológicas,  ou  ao  artesanato,
integrando teoria e prática de fevereiro a dezembro
de 2019.  Previsão máxima para o ano de 2019 é de
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais);

23. Seleção  de  entidades  que  visam a  proteção  e
cuidados de animais, no que se refere:
1) à  implementação  e  ao  fomento  de  políticas
públicas de proteção, defesa e cuidados aos animais,
coibindo  e  amenizando  os  casos  de  maus  tratos  e
abandonos no município de Carlos Barbosa.
2) a consecução de trabalhos educativos no intuito de
conscientizar e orientar a população, principalmente
no que diz respeito ao controle de natalidade de cães
e gatos, especialmente em relação aos animais sem
proprietários  identificados,  em circulação  nas  vias
públicas,  e  os  pertencentes  às  famílias  de
considerada vulnerabilidade econômica ou social.
A(s) entidade(s) ou organização(ões), ainda, quando
convidada pela Gestão, deverá proceder à realização
de palestras ou encontros no intuito de promover a
divulgação das ações de conscientização em âmbito
local.  Caberá  também  à  entidade  ou  organização,
visitas  em  residências  ou  em  qualquer  dos  seus
contratados,  no  intuito  fiscalizatório,  identificando
irregularidades,  se  necessário aplicação de medidas
cabíveis e acompanhamento da execução das ações.
O  recurso  destinado  deverá  ser  aplicado  na



3 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

prevenção e cuidados aos animais abandonados ou de
famílias  de  considerada  vulnerabilidade  econômica
ou  social.  Serão  consideradas  de  vulnerabilidade
econômica as famílias com rendimentos de até dois
(2) salários mínimos (por família). Demais condições
de  vulnerabilidade  social  serão  analisadas  pela
Secretaria  Municipal  da  Saúde.  Poderão  ser
utilizados,  como critérios  de  vulnerabilidade  social
ou econômica, os beneficiados em programas sociais
como o CadUnico e Bolsa Família. Ademais, mesmo
não  havendo  o  benefício  direto  destes  programas,
poderão  ser  avaliadas  como  vulnerabilidade,  desde
que  justificadas  e  comprovadas,  as  condições  de
moradia, saneamento ou meios de subsistência, ainda
que temporários.
Do objetivo:
-Castração  de  cães  e  gatos  (machos  ou  fêmeas),
especialmente  em  relação  aos  animais  sem
proprietários,  em  circulação  nas  vias  públicas,  e
também os pertencentes às famílias de demonstrada
vulnerabilidade  econômica  ou  social.  O  controle
populacional  de  animais  evita  o  abandono  e  o
sofrimento  das  espécies,  além  de  combater  a
proliferação  de  zoonoses  no  município  de  Carlos
Barbosa. Além da castração, o Termo de Colaboração
visa o auxílio às despesas com alimentação, higiene,
atendimentos  em  clínicas  veterinárias,
(procedimentos  cirúrgicos,  eutanásia,  exames,
consultas, vacinas, medicamentos, castrações, estadia
de animais abandonados ou em identificada situação
de maus tratos, internação, tratamento de doenças e
outros  procedimentos)  de  animais  abandonados  ou
em identificada situação de maus tratos, ou ainda os
pertencentes  às  famílias  de  demonstrada
vulnerabilidade econômica ou social  e  ou casos  de
resgate de urgência. Entre as finalidades do Termo de
Colaboração,  busca-se  promover  a  conscientização
da comunidade em relação aos cuidados necessários
à criação de animais  e  a importância  da castração.
Trata-se de medida efetiva no auxílio à saúde pública
e uma importante ferramenta na garantia dos direitos
dos animais.  A Entidade deverá realizar campanhas
educativas  e  de  conscientização  à  população  sobre
cuidados,  zelo  e  responsabilidade  para  com  os
animais,  bem  como  campanhas  incentivando  a
adoção  consciente,  coibição  aos  maus  tratos  e
abandonos. Das responsabilidades da Entidade:
-A(s) Entidade(e) deverá fazer o cadastramento dos
proprietários que buscam a esterilização e ou outro
procedimento  que  o  animal  necessitar,  com  os
seguintes documentos:
1)  comprovante  de  residência  (conta  de  luz,  água,
telefone fixo, dos últimos 60 dias);
2) cópia de documento oficial com foto;
3)  documentos  comprobatórios  da  condição  de
vulnerabilidade econômica ou social, ou, verificação
in loco desta condição, com declaração da Entidade
de não possuir tais condições, contendo assinatura do
proprietário  e  responsável  pela  visita  (as
comprovações  deverão  ser  efetivadas  mediante
registros  fotográficos  também);  ou,  ainda,  animais
cujos  proprietários  sejam  famílias  beneficiadas  de
programas  sociais,  conforme  cadastros  nas
Secretarias  competentes.  Em  casos  de  urgência,  a
documentação do proprietário e ou responsável pelo
animal poderá ser entregue posterior ao atendimento,
desde que devidamente justificadas.
-Caso  a  castração  seja  realizada  em  animais
recolhidos pela Entidade, ou vítimas de maus tratos,
esta  deverá  efetuar  a  declaração,  justificando  a
condição do animal, sendo a mesma responsável pela
recuperação  e  encaminhamento  à  adoção,  Animais
que  foram adotados,  através  da  Entidade,  antes  da
idade de castração, esta deverá apresentar Termo de
Adoção do animal.
Priorizar as famílias de baixa renda com cadastro no
Cad único e que tenham realizado o cadastro junto a
entidade.

As  cirurgias  e  demais  atendimentos,  quando
necessários,  serão  realizadas  em estabelecimentos
ou empresas que apresentarem o menor orçamento.
As  cirurgias  de  esterilização  serão  realizadas  por
estabelecimentos  com  médicos  veterinários
regularmente  inscritos  no  Conselho  Regional  de
Medicina  Veterinária,  Alvará  de  Localização  e
Alvará  Sanitário.  A Entidade  ou  os  proprietários
deverão  assinar  Termo  de  Ciência  e
Responsabilidade pelos cuidados pós operatórios e
a ciência dos riscos da esterilização.
1) autorização para cirurgia;
2) especificação dos cuidados necessários a serem
adotados após o processo cirúrgico;
3)  declaração  de  responsabilidade  quanto  a
recuperação  do  animal  no  pós-operatório,
ministrando  os  medicamentos  necessários  e
comunicando o veterinário responsável em caso de
complicações.
O  estabelecimento  fornecerá  à  Entidade
comprovante  de  esterilização  e  outros
procedimentos realizados, fazendo constar:
a)  nome  e  endereço  do  local  onde  foi  feita  à
cirurgia;
b) data da cirurgia;
c) nome do veterinário responsável;
d)  espécie,  sexo,  cor,  raça,  idade  exata  ou
aproximada e o porte do animal;
e) comprovação de peso do animal.
Todos estes  documentos  deverão  ser  anexados  no
momento da prestação de contas pela Entidade. A(s)
Entidade(s)  deverá  manter  cópia  de  todos  os
comprovantes  para  efeito  de  estatística  ou
fiscalização.  A prestação  de  contas  deverá  conter
elementos  que  permitam  ao  gestor  da  parceria
avaliar o andamento ou concluir  que o seu objeto
foi  executado,  com  a  descrição  detalhada  das
atividades  realizadas  no  período  (campanhas,
palestras,  despesas  e  outros)  e  a  comprovação do
alcance das metas e dos resultados esperados, até o
período de que trata a prestação de contas, ficando
condicionada a aprovação da mesma, para posterior
liberação  do  recurso  subsequente.  Ainda,  são
documentos relevantes para integrar a prestação de
contas:
1) Relatório de cadastros ou inscrições realizados;
2)  Relatório  de  animais  encaminhados  para  as
clínicas  conveniadas;  com  foto  do  animal  e
comprovação do peso;
3) Ficha de cadastro para castração, com cópia dos
dados solicitados;
4)  Declaração  de  Animal  recolhido  pela  Entidade
(quando de responsabilidade da Entidade);
5) Termo de Adoção, contendo dados do adotante,
comprovante  de  residência,  e  dados  do  animal
adotado;
6) Termo de comprovação de castração e ou outro
procedimento, assinado pelo proprietário do animal,
adotante  e/ou  responsável  e  assinatura  do  médico
veterinário responsável pelo procedimento;
7)  Demais  comprovações  que  a  Entidade  julgar
necessárias ou solicitadas pela Secretaria Municipal
da Saúde;
8) Relatório dos animais abrigados e a compilação
de todos as ações realizadas no período;
9) Fichas individuais dos animais recolhidos (data
do  recolhimento;  origem da  reclamação;  onde  foi
recolhido;  características  do  animal;  condição  de
saúde;  onde foi  abrigado;  quais  os  procedimentos
realizados com o animal  (castrações,  alimentação,
hospedagens,  vacinas,  medicamentos  e  demais
despesas);
10)  Fichas  de  atendimento  veterinário,  contendo
relatório  assinado  pelo  profissional,  contendo  a
identificação do animal, procedimentos e condutas
adotadas;
11)  Campanhas  e  ações  realizadas  no  período,
eventos  e  outros,  quando  houver,  contendo  fotos,

divulgação; A(s) Entidade(s ) deverão prestar contas
até o último dia útil do mês subsequente à execução
do objeto, sendo que as prestações de contas parciais
terão o mesmo prazo, mensalmente. A(s) Entidade(s)
deverão apresentar a prestação de contas, conforme
as legislações vigentes.  Previsão máxima para o ano
de  2019  é  de  R$  33.345,90  (trinta  e  três  mil,
trezentos  e  quarenta  e  cinco  reais  e  noventa
centavos);

24. Seleção  de  entidade  sediada  no  município  de
Carlos  Barbosa  com  objetivo  de  formar  cidadãos
através na inserção no esporte, na modalidade Futsal
com  auxílio  de  repasse  para  manutenção  das
categorias de base na modalidade futsal,  e  também
possibilitando  auxílio  para  equipes  de  Futsal
Feminino. Previsão máxima para o ano de 2019 é de
R$ 217.350,00 (duzentos e dezessete mil, trezentos e
cinquenta reais);

25. Seleção de proposta para a produção e realização
de 01 (um) Concerto Temático a ser realizado no mês
de  setembro  de  2019,  objetivando  a  comemoração
dos 60 anos de emancipação político-administrativa
do  município.  A  selecionada  deverá  consultar
previamente  a  PROARTE acerca da temática  a  ser
escolhida para o Concerto, para que seja integrada à
Programação proposta e às datas comemorativas que
transcorrem no município em 2019. A área de ação e
habilitação  fica  restrita  ao  município  de  Carlos
Barbosa/RS  e  a  vigência  será  para  o  exercício  de
2019. Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
37.411,50 (trinta e sete mil, quatrocentos e onze reais
e cinquenta centavos);

26. Seleção de proposta para a produção e realização
de 01 (um) Concerto Temático a ser realizado no mês
de  dezembro  de  2019,  visando  as  comemorações
natalinas.  A  selecionada  deverá  consultar
previamente  a  PROARTE acerca da temática  a  ser
escolhida  para  o  Concerto,  para  que  esteja  em
harmonia  com a Programação do Evento:  Natal  no
Caminho  das  Estrelas,  que  transcorre
tradicionalmente  no  município.  A área  de  ação  e
habilitação  fica  restrita  ao  município  de  Carlos
Barbosa/RS  e  a  vigência  será  para  o  exercício  de
2019. Previsão máxima para o ano de 2019 é de R$
26.901,00 (vinte e seis mil, novecentos e um reais);

27. Seleção de proposta para prestação de serviço de
atendimento  de  núcleos  familiares  e/ou  indivíduos
em  situação  de  vulnerabilidade  social  que,
prioritariamente,  sejam  encaminhados  pela  rede
socioassistencial no município de Carlos Barbosa/RS
para suprir demandas habitacionais destas famílias, a
fim de proporcionar o desenvolvimento da qualidade
de  vida  dos  indivíduos  no  âmbito  do  seu  lar.  O
serviço se constitui de atendimento socioassistencial
com  o  objetivo  de  minimizar  os  riscos,  perdas  e
danos sociais através de subsídios como material de
construção,  material  elétrico,  móveis,  reforma  e
conserto de móveis e eletrodomésticos, entre outros.
Este  serviço  visa  o  fortalecimento  do  convívio
familiar e o desenvolvimento da qualidade de vida da
família  na  comunidade  bem como  sua  autonomia,
através  do  atendimento,  acompanhamento  e  apoio
técnico  à  família,  e  através  de  subsídios  que
complementem  as  ações  realizadas  pelo  CRAS,
CREAS e Setor de Habitação do município. Previsão
máxima para o ano de 2019 é de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais);

28. Seleção de entidade para prestação de Serviço de
Proteção  Social  Especial  para  Pessoas  com
Deficiência e suas Famílias (serviço assistencial  de
média complexidade) para atendimento especializado
às crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência
intelectual  e  múltipla  e/ou  outras  deficiências
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associadas ou não a esta, que tiveram suas limitações
agravadas  por  violações  de  direitos,  como
isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e
preconceituosas,  falta de cuidados adequados,  entre
outras  situações  que  comprometam  o
desenvolvimento  da  autonomia,  no  município  de
Carlos  Barbosa.  O  serviço  deve  atender,
prioritariamente,  s  encaminhamentos  da  rede
socioassistencial e oriundos da rede pública, através
de  atendimentos  especializados  de  acordo  com  as
necessidades  e  peculiaridades  dos  mesmos  nos
serviços de apoio técnico especializados nas áreas de
Assistência  Social  na  execução  dos  serviços
socioassistenciais  de  habilitação  e  reabilitação  de
pessoas  com  deficiência  e/ou  com  necessidades
especiais,  priorizando crianças  e adolescentes.  Esse
serviço deverá promover atividades que garantam a
autonomia, inclusão social  e melhoria na qualidade
de  vida,  bem como  a  superação  das  violações  de
direitos que fragilizam o indivíduo, através de equipe
composta por profissionais de diversas áreas, como
assistentes  sociais,  psicólogos,  terapeutas
ocupacionais,  com  atividades  de  convívio  e
organização da vida cotidiana,  orientação,  cuidados
pessoais,  entre  outras.  A entidade  deve  seguir  as
normas  estabelecidas  pela  Lei  8.742/1993  e
orientações  técnicas  dos  serviços  de  média
complexidade  da  Norma  Operacional  Básica/RH.
Previsão  máxima  para  o  ano  de  2019  é  de  R$
47.040,00 (quarenta e sete mil, quarenta reais);

Os valores estabelecidos em cada item de seleção do
objeto  são  determinados  conforme  aprovação  na
LOA (Lei  Orçamentária Anual),  os valores para os
anos  subsequentes  serão  determinados  através  da
aprovação em lei específica, respeitando variação do
IGP-M e ajuste no plano de trabalho.
DATA: 11 de Janeiro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL:  Sala de Licitações –  Centro Administrati-
vo Municipal

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 012 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Chamamento Público.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 146/2018

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 09 de Janeiro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Au-
xílio Natalidade

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

ATAS

ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 013/2018

Ata de licitação modalidade Chamamento Público
número dez do ano de dois mil e dezoito, realizada
às dezesseis horas do dia dezenove de dezembro 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
travessia  elevada  para  pedestres,  visando  a
segurança viária da Rua 25 de setembro, na altura
do Nº 777, bairro Centro. Presentes os membros da
Comissão  Julgadora  de  Licitações:  Raquel  dos
Santos De Zorzi, Douglas Nazaré Cisco Francisco e
Cláudia  Missiaggia  Monegat.  Reuniu-se  esta
comissão  para  análise  da  nova  planilha
orçamentária  apresentada  pela  empresa
Cooperativa de Crédito,  Poupança e  Investimento
de Carlos Barbosa – Sicredi Serrana RS. Tendo em
vista  que  há  divergência  na  planilha  apresentada
pela  empresa,  no que  se  refere  aos  quantitativos,
em  relação  ao  edital,  encaminha-se  a  Secretaria
Municipal  de  Segurança  e  Trânsito  para  que  se
manifeste.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela comissão.

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 135/2018

Aos treze dias do mês de dezembro 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  SERVIÇOS  DE
TRANSPORTE  ESCOLAR 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: JAIR ANTONIO BIANCHINI ME, neste
ato  representada  pelo  Sr.  Jair  Antonio  Bianchini,
RG  nº  3053484089;  EMPRESA  DE  ÔNIBUS
VIAGGIOTUR LTDA, neste ato representada pelo
Sr.  Tarciano  Baseggio,  RG  nº  9082021561;
JAIMAR  TRANSPORTES  TURÍSTICOS  LTDA,
neste ato representada pelo Sr. Jair José Magerl, RG
nº 8053481621; TRANSPORTES BONDAN LTDA
ME, neste ato representada pelo Sr. Ivo Bondan, RG
nº  3014771749.  Conferidos  os  documentos
apresentados para tanto,  as  empresas  participantes
restaram  credenciadas.Foram  recebidos  os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação.  Aberto  o  envelope  da  proposta  de
preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas  de  classificação,  eis  que  os  preços
ofertados  situaram-se  dentre  aqueles  vigentes  no
mercado para idênticas condições de fornecimento,
segundo a pesquisa informativa que se realizou, a
Pregoeira  decidiu  pela  abertura  do  momento  de
lances conforme planilha anexa.Encerrada a fase de
lances, e após oportunizado o exercício do benefício
para  micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foram  declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item 01-
TRANSPORTES  BONDAN  LTDA  ME,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 4,81; para o item
02-JAIMAR  TRANSPORTES  TURÍSTICOS
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
10,39;  para  o  item 03-JAIMAR  TRANSPORTES
TURÍSTICOS  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  7,98;  para  o  item 04-JAIMAR
TRANSPORTES  TURÍSTICOS  LTDA,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 6,86; para o item

05  –  EMPRESA  DE  ÔNIBUS  VIAGGIOTUR
LTDA-,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
6,54;  para  o  item  06-EMPRESA  DE  ÔNIBUS
VIAGGIOTUR  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 5,01;  para o item 07-EMPRESA
DE  ÔNIBUS VIAGGIOTUR  LTDA,  com o  preço
final (ou negociado) de R$ 7,48; para o item 08-JAIR
ANTONIO BIANCHINI ME com o preço final (ou
negociado)  de  R$  5,73;  para  o  item  09-JAIR
ANTONIO BIANCHINI ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  4,97;  para  o  item  10-JAIR
ANTONIO BIANCHINI ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$4,10;  para  o  item  11  –  JAIR
ANTONIO BIANCHINI ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  3,91;  para  o  item  12  –  JAIR
ANTONIO BIANCHINI ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  4,23;  para  o  item  13  –  JAIR
ANTONIO BIANCHINI ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  5,48;  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:  JAIR  ANTONIO  BIANCHINI  ME,
EMPRESA  DE  ÔNIBUS  VIAGGIOTUR  LTDA,
JAIMAR  TRANSPORTES  TURÍSTICOS  LTDA e
TRANSPORTES BONDAN LTDA ME.Adjudicam-
se  às  empresas  vencedoras:  JAIR  ANTONIO
BIANCHINI  ME,  os  objetos  constantes  nos  itens
08,09,10,11,12  e  13  do  edital;  JAIMAR
TRANSPORTES  TURÍSTICOS  LTDA,  os  objetos
constantes  nos  itens  02,03  e  04  do  edital;
TRANSPORTES  BONDAN  LTDA ME,  o  objeto
constante  no  item 01  do  edital;  e,  EMPRESA DE
ÔNIBUS  VIAGGIOTUR  LTDA,  os  objetos
constantes  nos  itens  05,06  e  07  do  edital.Foi
concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe
de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e  procedimentos  adotados  por  mim  pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Sinara Kirch
Pregoeira

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 136/2018

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e
dezoito, às nove horas, reuniram-se  a Pregoeira e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
226/2018,  com a finalidade de receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
AQUISIÇÃO DE BRITA E SIMILARES 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: EXPOPEDRAS  EXTRAÇÃO,
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA,
neste ato representada pela Sra. Adriana Postingher,
RG  nº  6065648591;  BRITAMIL-MINERAÇÃO  E
BRITAGEM S.A.,  neste  ato  representada pela  Sra.
Aline Zerves  Furlanetto  Salvi,  RG nº  1065647214.
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,
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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, foram declarados vencedores os seguintes
licitantes:  para  o  item  01  –  BRITAMIL-
MINERAÇÃO  E  BRITAGEM  S.A.,  com  o  preço
final (ou negociado) de R$ 27,60; para o item 02 -
EXPOPEDRAS  EXTRAÇÃO,  INDUSTRIA  E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  32,80;  para  o  item  03  -
EXPOPEDRAS  EXTRAÇÃO,  INDUSTRIA  E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  32,70;  para  o  item  04  -
EXPOPEDRAS  EXTRAÇÃO,  INDUSTRIA  E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  27,70;  para  o  item  05  –
BRITAMIL -  MINERAÇÃO  E  BRITAGEM  S.A.,
com o preço final  (ou negociado) de R$  32,85. 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:  EXPOPEDRAS  EXTRAÇÃO,
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA e
BRITAMIL  -  MINERAÇÃO  E  BRITAGEM
S.A.Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
EXPOPEDRAS  EXTRAÇÃO,  INDUSTRIA  E
COMÉRCIO  DE  PEDRAS  LTDA,  os  objetos
constantes  nos  itens  02,  03  e  04  do  edital;
BRITAMIL - MINERAÇÃO E BRITAGEM S.A., os
objetos  constantes  nos  itens  01  e  05  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.

Leticia L. de Almeida
Pregoeira

Sheila Danieli
Equipe de Apoio

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 003/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Jandir Werner
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de janeiro de 2019 até
31 de dezembro de 2019, na forma da justificativa em
anexo  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  Em função da prorrogação do contrato,
fica reajustado o valor pago pela variação do IGP-M,
negociado entre  as partes  de 3,5%.  Desta  forma,  o
novo valor a ser pago conforme planilha abaixo:

IT
EM

ITEM
DO

EDITA
L

LINHA KM POR
DIA

VALOR POR
KM

VALOR
TOTAL/DIÁ

RIO

1 1 12M E 12T 109,60 R$ 4,00 R$ 438,40

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 06

Carlos Barbosa, 19 de dezembro de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

JANDIR WERNER
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 004/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Al Kurmann
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de janeiro de 2019 até
31 de dezembro de 2019, na forma da justificativa
em  anexo  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. Em função da prorrogação do contrato,
fica reajustado o valor pago pela variação do IGP-
M, negociado entre as partes de 4,0%. Desta forma,
o novo valor a ser pago conforme planilha abaixo:

IT
E
M

ITEM
DO

EDITA
L

LINHA KM POR
DIA

VALOR
POR KM

VALOR
TOTAL

1 2 16M 46,10 R$ 6,40 R$ 295,04

2 3 17M 49,00 R$ 6,14 R$ 300,86

3 4 18M E 18.M1 104,20 R$ 6,66 R$ 693,97

Total Diário R$ 1.289,87

As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 07

Carlos Barbosa, 19 de dezembro de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

AL KURMANN
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 005/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Transportes  Rodoviários  Chies
Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de janeiro de 2019 até
31 de dezembro de 2019, na forma da justificativa
em  anexo  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. Em função da prorrogação do contrato,
fica reajustado o valor pago pela variação do IGP-
M, negociado entre as partes de 5,0%. Desta forma,
o novo valor a ser pago conforme planilha abaixo:

IT
E
M

ITEM
DO

EDITA
L

LINHA KM
POR
DIA

VALOR POR
KM

VALOR
TOTAL

1 6 20M E 20T 54,00 R$ 4,42 R$ 238,68

2 7 21M E 21N 140,70 R$ 4,40 R$ 619,08

3 8 23M E 23T 102,00 R$ 4,87 R$ 496,74

4 9 24M E 24T 68,30 R$ 5,29 R$ 361,31

5 10 25N 76,00 R$ 4,08 R$ 310,08

6 11 26N 43,90 R$ 5,63 R$ 247,16

7 12 30M 20,50 R$ 8,77 R$ 179,79

8 16 38M 48,00 R$ 4,68 R$ 224,64

Total Diário R$ 2.677,48

 
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 07

Carlos Barbosa, 19 de dezembro de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

TRANSPORTES RODOVIARIOS CHIES 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 006/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Rosanelli Tur 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 janeiro de 2019 até
31 de dezembro de 2019,  na forma da justificativa
em  anexo  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  Em função da prorrogação do contrato,
fica reajustado o valor pago pela variação do IGP-M,
negociado entre as partes de 3,5%.  Desta  forma,  o
novo valor a ser pago conforme planilha abaixo:

IT
E
M

ITEM
DO

EDITA
L

LINHA KM
POR
DIA

VALOR POR
KM

VALOR
TOTAL

2 13 32M 11,80 R$ 12,65 R$ 149,27

3 14 33M 11,00 R$ 20,40 R$ 224,40

4 15 33M1 5,40 R$ 27,78 R$ 150,01

Total Diário R$ 523,68

 
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05

Carlos Barbosa, 19 de dezembro de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

ROSANELLI TUR 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 009/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Capela  Funerária  Madre  Paulina
Ltda Me
OBJETO:  Fica  prorrogado a  vigência  do  contrato
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por  12  (doze)  meses,  ou seja,  de  01  de janeiro  de
2019  a  31  de  dezembro  de  2019,  na  forma  da
justificativa  anexa,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento. As despesas  resultantes  deste
aditivo, para o exercício de 2019, correrão por conta
da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESA: 10219/102247 – RECURSO: 1 LIVRE

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04

Carlos Barbosa, 19 de dezembro de 2018.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e

Habitação

CAPELA FUNERÁRIA MADRE PAULINA 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 098/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Decio Zwirtes Me
OBJETO:  Fica incluída na Cláusula  Terceira  – do
Recurso Financeiro, a seguinte dotação orçamentária,
para o exercício de 2019: 10219/102247 – Recurso 1
(LIVRE) na forma da justificativa em anexo que faz
parte integrante do presente instrumento. As demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05

Carlos Barbosa, 19 de dezembro de 2018.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e

Habitação

DECIO ZWIRTES 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 177/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Adair Giusti
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 21 de dezembro de 2018
até 20 de dezembro 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: 04

Carlos Barbosa, 17 de dezembro de 2018.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

ADAIR GIUSTI
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 180/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Genésio Zaro
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 30 de dezembro de 2018
até  29  de  dezembro  de  2019,  na  forma  da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As despesas resultantes deste
aditivo, para o exercício de 2019, correrão por conta
da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESA: 10347/103033 – RECURSO: 2130 
MDS/FNAS PSEMC

As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 19 de dezembro de 2018.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social de

Habitação

GENÉSIO ZARO
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 181/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Rudimar Zaro
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 30 de dezembro de 2018
até  29  de  dezembro  de  2019,  na  forma  da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As despesas resultantes deste
aditivo, para o exercício de 2019, correrão por conta
da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESA: 10347/103033 – RECURSO: 2130 
MDS/FNAS PSEMC

As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 19 de dezembro de 2018.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social de

Habitação

RUDIMAR ZARO
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 203/2016

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 21 de dezembro de 2018
até  20  de  dezembro  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: 02

Carlos Barbosa, 17 de dezembro de 2018.

CARLO DAYAN SANTAROSA
Secretário Municipal da Administração – Substituto

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 037/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Primeira  –  da
Finalidade  e  Objeto,  aditando-se  os  itens  02  e  03.
Fica  acordada  ainda,  a  supressão  no  item  01,  na
forma da justificativa anexa, que faz parte integrante
do presente instrumento, conforme tabela abaixo: 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT./HORAS
TOTAL

HORAS/ANO

1. Serviço de fonoaudiologia SUPRESSIVO 140
HORAS

860

2. Serviço de psicopedagogia
ADITIVO 70

HORAS
1.070

3. Serviço de psicologia
ADITIVO 70

HORAS
1.070

Em função da alteração da  Cláusula  Primeira,  fica
alterada a Cláusula Segunda – do Preço, aditando-se
os itens 02 e 03 e sumprimindo o item 01, conforme
tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO
SERVIÇO

QUANTIDADE/HORA
S

VALOR/
HORA

TOTAL

1.  Serviço  de
fonoaudiologia

SUPRESSIVO 140
HORAS

R$ 70,00 R$ 9.800,00

2.  Serviço  de
psicopedagogia

ADITIVO 70 HORAS R$ 70,00 R$ 4.900,00
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3. Serviço de psicologia ADITIVO 70 HORAS R$ 70,00 R$ 4.900,00

O valor total do contrato não sofrerá alteração, não
existindo  assim impacto  financeiro  na  contratação.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 20 de dezembro de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS – APAE

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 063/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simoni Bioecologieas Eireli
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as partes,  por  mais  60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 18 de dezembro de
2018  até  15  de  fevereiro  de  2019,  na forma  da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 17 de dezembro de 2018.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

SIMONI BIOECOLOGIEAS EIRELI
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 895/2018

NOMEIA, a partir desta data, MILTON DA SILVA,
para  o  cargo  de  AGENTE  DE  TRÂNSITO  E
MOBILIDADE  URBANA,  em  caráter  efetivo,
regime  estatutário,  matrícula  nº  2.017,  com  carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atuar
junto à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito,
tendo em vista sua aprovação em concurso público
para  o  cargo  de  Agente  de  Trânsito  e  Mobilidade
Urbana, conforme Edital de Abertura nº 001, de 26 de
janeiro de 2015, classificando-se em 2º lugar, Edital
de  Homologação  nº  012,  de  20  de  maio  de  2015.
Perceberá  remuneração  correspondente  ao  Grupo
G2.4,  classe A, da Lei  Municipal  nº 685,  de 1990,
devendo cumprir estágio probatório de 03 (três) anos.

Carlos Barbosa, 10 de dezembro de 2018.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 896/2018

CONCEDE férias  regulamentares,  de  10  a  14  de
dezembro  de  2018,  à  servidora  ROSILENE  DE
MATOS  ALVES  SALVI,  professor  de  educação
infantil,  matrícula  nº  1.203,  referente  ao  período
aquisitivo  de  10  de  fevereiro  de  2015  a  09  de
fevereiro de 2016. 

Carlos Barbosa, 10 de dezembro de 2018.

Carlo Dayan Santarosa,
Secretário Municipal da Administração Substituto.

PORTARIA Nº 897/2018

REMANEJA,  a  partir  desta  data, o  servidor
VANDERLEI  SANTINI,  motorista,  matrícula
1.200,  da  Secretaria  Municipal  da  Agricultura  e
Meio  Ambiente  para  a  Secretaria  Municipal  de
Planejamento, Serviços e Vias Urbanas.

Carlos Barbosa, 10 de dezembro de 2018.

Carlo Dayan Santarosa,
Secretário Municipal da Administração Substituto.

PORTARIA Nº 900/2018

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, 12 e 13 de dezembro 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

FRANCIELE CINI AUXILIAR DE FARMÁCIA

FERNANDA BORGES
PEREIRA LIMA

AUXILIAR DE FARMÁCIA

ANDERSON BARCELLOS
BRUM

MÉDICO

NATHALIA FOGLAIRINI
SOLDERA

ENFERMEIRO

Carlos Barbosa, 11 de dezembro de 2018.

Carlo Dayan Santarosa, 
Secretário Municipal da Administração Substituto.

PORTARIA Nº 901/2018

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 03 de agosto
de  2018,  a conclusão  do  estágio  probatório,
declarando estável  no  serviço  público  a  servidora
SAMANTHA  ANDREOLLA  FORMENTINI,
matrícula  nº  1.743,  investida  no  cargo  efetivo  de
Monitor de Creche, em 03 de agosto de 2015, tendo
sido  avaliada  entre  agosto  de  2015  a  agosto  de
2018,  conforme  o  disposto  na  Lei  Municipal  nº
3.179 de 08 de junho de 2015 e Decreto nº 2.920, de
14 de julho de 2015, nos termos do art. 41, § 4º, da
Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 12 de dezembro de 2018.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 902/2018

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 03 de agosto
de  2018,  a conclusão  do  estágio  probatório,

declarando  estável  no  serviço  público  a  servidora
PATRICIA BERTE GOSSLER,  matrícula  nº  1.742,
investida no cargo efetivo de Monitor de Creche, em
03  de  agosto  de  2015,  tendo  sido  avaliada  entre
agosto  de  2015  a  agosto  de  2018,  conforme  o
disposto na Lei Municipal nº 3.179 de 08 de junho de
2015 e Decreto nº 2.920, de 14 de julho de 2015, nos
termos do art. 41, § 4º, da Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 12 de dezembro de 2018.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 906/2018

CONCEDE,  com  efeito  retroativo  ao  dia  06  de
dezembro de 2018, ao servidor SAMUEL ANTONIO
ZORZI  TRAIBER,  matrícula  nº  987,  cirurgião-
dentista,  licença  por  motivo  de falecimento de  sua
avó, conforme artigo 111, inciso I, alínea “a”, da Lei
Municipal nº 682, de 1990. 

Carlos Barbosa, 14 de dezembro de 2018.

Carlo Dayan Santarosa,
Secretário Municipal da Administração Substituto.

PORTARIA Nº 907/2018

CANCELA, a contar de 14 de dezembro de 2018, a
convocação para trabalhar em regime suplementar de
trabalho  de  25  (vinte  e  cinco)  horas  semanais, da
servidora ADRIANE TIEPPO ATUATTI, professor –
séries iniciais, matrícula nº 138, na Escola Municipal
de  Turno  Integral  Santa  Luzia, sendo  o  dia  14  de
dezembro o último dia trabalhado e, 

Cancela,  a  contar  de  14  de  dezembro  de  2018,  a
indenização pelo  exercício  em  escola  de  difícil
acesso, em percentual relativo a 50% (cinquenta por
cento).

Carlos Barbosa, 14 de dezembro de 2018.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 908/2018

CANCELA, a contar de 14 de dezembro de 2018, a
convocação para trabalhar em regime suplementar de
trabalho  de  25  (vinte  e  cinco)  horas  semanais, da
servidora  GRAZIELA FLORES  DE  AZEVEDOS,
professor – educação infantil, matrícula nº 1.184, na
E.M.E.I  Toquinho  de  Gente,  sendo  o  dia  14  de
dezembro o último dia trabalhado. 

Carlos Barbosa, 14 de dezembro de 2018.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal. 

CONSELHOS

ATA Nº 11/2018 – CMS

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e
dezoito, às 18 horas na Sala de reuniões da Câmara
de Vereadores, reuniram-se os membros do Conselho
Municipal da Saúde – CMS, para deliberar sobre a
respectiva  pauta:  1.  Correspondências  recebidas:
-Programas  Doador  do  Futuro  e  Bota  Fora;
-Programação Anual de Saúde /2019; -Convênios de
ementas  parlamentares  (Capacitação  Tecnológica  e
de Diagnóstico do Hospital São Roque); 2. Assuntos
gerais. Dando  início  a  reunião  a  coordenadora
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Elenice,  deu  as  boas-vindas  aos  presentes,
agradecendo  a  presença  de  todos,  porém devido  a
falta de quorum a reunião se deu por encerrada. As
reuniões do conselho retornam no mês de fevereiro,
no dia  20.  Nada mais  havendo a constar  encerro a
presente ata que será assinada pelos presentes.

T – Letícia Lusani / S – Elton M. V. Lima
Secretaria Municipal de Saúde

T – Priscila Lucia Bagatini / S – Sandra Cohsul
Secretaria Municipal da Fazenda

AUSENTE

T – Elda Brutomesso / S – Daniel F. Scottá
Secretaria Municipal da Administração

T – José C. Ribeiro / S – Samantha B. Car
Representantes dos Dentistas

AUSENTE

T – Elenice Bertoldo / S – Luciane Rippel
Representantes dos Profissionais Psicólogas

T – Sonia Giacobbo / S – Cristiane Rasie Camilo
Representantes dos Profissionais do SUS

AUSENTE

T – Jose V. G. Gabryszeski / S – Jandir L.Pedroni
Representantes da Emater

T – Catia Argenta / S – Neusa Furlan
Representantes do Hospital B. São Roque

T – Neusa T. Dalmina / S – Vilson Cichelero
Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

T – Ildo Spessatto / S – Theresinha Cislaghi
Representantes da Pastoral da Saúde

AUSENTE

T – Adelino P. Cichelero / S – Cleusa A. T. da Silva
Representantes da Pastoral da Criança

AUSENTE

T – Teresinha Sauthier / S – José A. Toniazzi
Representantes da APAE

AUSENTE

T – Clarisa T. Trombini / S – Alexandre Mocellin
Representantes da ATF

T – Angela I. Cavagni / S – Juarez Groth
Representantes do MAB

AUSENTE

T – Jair Vortmann / S – Ivanir Kominkiewicz
Rep. da Associação de Moradores do B. Ponte Seca

AUSENTE

T – Rosa Maria Bellaver / S – Denice S. Saleri 
Rep. da Associação de Moradores do Bairro Planalto

AUSENTE

T – Otávio Flach / S – José Darci Freitag
Rep. dos AA – Alcoólicos Anônimos

AUSENTE

T – Abel Batista Lopes / S – Jones A. Schacker
Rep. do Corpo de Bombeiros Voluntários de C.

Barbosa
AUSENTE

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 013/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tecnosweb Tecnologia de Gestão
Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 11 de dezembro de 2018
até  10  de  dezembro  de  2019,  na  forma  da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da prorrogação de
prazo do contrato, fica reajustado o valor pago pela
variação  do  IGP-M,  negociado entre  as  partes  de
6,00%.  Desta  forma,  o  novo  valor  a  ser  pago
corresponderá a  R$ 429,30 (quatrocentos e vinte e
nove reais  e  trinta  centavos)  mensais  e  R$ 82,68
(oitenta  e  dois reais  e sessenta  e oito  centavos) a
hora técnica extra e R$ 95,40 (noventa e cinco reais
e quarenta centavos) a hora de programação extra.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 06 de dezembro de 2018.

MARIA ROSALIA FREITAG COUSSEAU
Presidente da Câmara de Vereadores

TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO
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 07/2018

CONCEDE férias  regulamentares,  a  servidora
PAULA ZANETTI BONACINA, assessor jurídico,
matrícula nº 061, de 26 de dezembro de 2018 a 04
de janeiro de 2019, referente ao período aquisitivo
de 06 de janeiro de 2017 a 05 de janeiro de 2018 e,
de 05 de janeiro de 2019 a 24 de janeiro de 2019,
referente ao período aquisitivo de 06 de janeiro de
2018 a 05 de janeiro de 2019.

Carlos Barbosa, 11 de dezembro de 2018.

Maria Rosalia Freitag Cousseau,
Presidente da Câmara de Vereadores. 

Diário  Oficial  Assinado  Eletronicamente  com
Certificado  Padrão  ICP-Brasil.  O  Município  de
Carlos Barbosa dá garantia da autenticidade des-
te  documento,  desde  que  visualizado através  do
site www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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