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DECRETOS

DECRETO Nº 3.367, DE 14 DE JANEIRO DE
2019 

Regulamenta o artigo 5º da lei 
municipal nº 1.165, de 27 de outubro 
de 1997.

O Vice Prefeito no exercício do cargo de 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 de acordo
com o disposto na Lei nº 1.165, de 27 de outubro de
1997:

Decreta:

Art. 1º De conformidade com o parágrafo único do
artigo 5º da lei Municipal nº 1.165, de 27 de outubro
de  1997,  o  valor  a  ser  destinado  a  cada
estabelecimento  de  ensino  municipal,  a  partir  de
janeiro de 2019, será de:

I  –  R$  10,00  (dez  reais)  por  aluno  regularmente
matriculado em turno integral;
II  –  R$  6,00  (seis  reais)  por  aluno  regularmente
matriculado em turno parcial.

Parágrafo  único.  A  distribuição  dos  referidos
recursos, dar-se-á na proporção do número de alunos
regularmente  matriculados  nos  estabelecimentos  de
ensino  municipal,  considerando  exclusivamente  as
matrículas  presenciais  efetivas,  realizado  pelo
Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, no ano anterior
a distribuição

Art.  2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Art.  3º  Revogadas as  disposições me contrário,  em
especial o Decreto nº 2.121, de 18 de abril de 2007.

Carlos Barbosa, 14 de janeiro de 2019.

Roberto Da-Fré
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do

Município de Carlos Barbosa, RS.

EDITAIS

EDITAL Nº 003/2019

O  Secretário  da  Administração  do  Município  de
Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso
de  suas  atribuições  legais,  conferidas  através  do
Decreto  nº  3.093,  de  10  de  janeiro  de  2017, nos
termos do Processo Seletivo Simplificado VII/2018,
Edital  n°  092/2018,  TORNA PÚBLICO o  presente
Edital para divulgar o que segue:

1.  RESULTADO DA ANÁLISE DE CURRÍCULOS
E  CLASSIFICAÇÃO  PRELIMINAR: as  notas  da
análise  de  currículos,  bem  como  a  classificação
preliminar constantes do Anexo I deste Edital estão
divulgados  no  Quadro  de  Publicações  Oficiais  do
Município,  bem  como,  em  caráter  meramente
informativo,  na  internet,  pelo  site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.

2.  Os  candidatos  interessados  em interpor  recursos
relativos aos resultados ora divulgados, poderão fazê-
lo, em conformidade com o item 8 do Edital acima
citado, no  dia  08/01/2019,  sendo  que  os  mesmos
deverão  ser  protocolados  junto  à  Prefeitura
Municipal, em horário de expediente.

Carlos Barbosa, 07 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto, 
Secretário Municipal da Administração.

Fabiana Zarpelon Eltz,
Coordenador de Recursos Humanos.

ANEXO I DO EDITAL Nº 003/2019 
RELATÓRIO PRELIMINAR DE

CLASSIFICAÇÃO 

MÉDICO
NOME INSCRIÇÃO

NÃO HOUVERAM INSCRIÇÕES PARA O CARGO.

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
NOME INSCRIÇ

ÃO
PONT

OS 
CLASSIFICA

ÇÃO

CARLA ROSANE COSENZA HUSTER 002 NP 1º

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
NOME INSCRIÇÃO

NÃO HOUVERAM INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O CARGO.

EDITAL Nº 006/2019

O Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do
Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande
do Sul, no uso de suas atribuições legais, nos termos
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do Processo  Seletivo  Simplificado VII/2018,  Edital
n°  092/2018,  TORNA PÚBLICO o presente  Edital
para divulgar o que segue:

1.  RECURSO: não houve recursos após publicação
de resultado preliminar.

2.  RELAÇÃO  FINAL  DE
SELECIONADOS/INSCRITOS:  a  relação  final  de
inscritos,  Anexo  I  deste  Edital,  está  divulgada  no
Quadro  de  Publicações  Oficiais  da  Prefeitura  de
Carlos  Barbosa,  bem como,  em caráter  meramente
informativo,  na  internet,  pelo  site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.

Carlos Barbosa, 11 de janeiro de 2019.

Roberto Da-Fré, 
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito

Municipal.

Fábio Fiorotto, 
Secretário Municipal da Administração.

Fabiana Zarpelon Eltz,
Coordenador de Recursos Humanos. 

ANEXO I DO EDITAL Nº 006/2019 
RELATÓRIO FINAL DE

SELECIONADOS/INSCRITOS

MÉDICO
NOME INSCRIÇÃO

NÃO HOUVERAM INSCRIÇÕES PARA O CARGO.

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
NOME INSCRIÇ

ÃO
PONT

OS 
CLASSIFICA

ÇÃO

CARLA ROSANE COSENZA HUSTER 002 NP 1º

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
NOME INSCRIÇÃO

NÃO HOUVERAM INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O CARGO.

ATAS

ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 011/2018

Ata  de  licitação  modalidade  Chamamento  Público,
número onze, do ano de dois mil e dezoito, realizada
às quinze horas do dia dezesseis de janeiro de dois
mil e dezenove, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sita à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa, que tem como objeto a formalização
de  parceria,  através  de  termo de  colaboração,  com
Organização da Sociedade Civil  (OSC),  sediada no
Município,  em regime de mútua cooperação com a
Administração  Pública,  no  exercício  de  2019,
mediante a execução de projeto, visando o transporte
de  estudantes.  Atendido  o  disposto  da  Lei,  o
Chamamento Público e o instrumento dele decorrente
são regidos pela Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de
julho de 2014 e alterações posteriores, e pelo Decreto
Municipal nº 3.256/2018, de 27 de março de 2018, e
demais  disposições  legais  e  regulamentares
aplicáveis.  Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora  de  Licitações: Douglas  Nazaré  Cisco
Francisco,  Nilce  Dalmas  Branchi  e  Raquel  dos
Santos  De  Zorzi,  com  auxílio  para  análise  dos
documentos,  da  servidora  Andreia  Scaratti.
Participaram  deste  ato,  a  Sra.  Bruna  Damiani,
representando  a  entidade  ABASINOS,  e  a  Sra.
Milena  Haefliger,  representando  a  entidade

AFEEVALE.  Atendido  o  disposto  da  Lei,  e
verificada a ampla publicidade, a Comissão decidiu
por dar continuidade ao processo licitatório. Foram
abertos os envelopes de número "dois", e conferidos
os documentos das seguintes entidades: Associação
Barbosense  dos  Acadêmicos  da  Universidade  do
Vale do Rio dos Sinos, CNPJ n° 01.680.630/0001-
17;  AFEEVALE  –  Associação  dos  Estudantes
Universitários  da  FEEVALE,  CNPJ  n°
04.267.854/0001-90; AEULBRA – Associação dos
Estudantes  Universitários  da  ULBRA,  CNPJ  n°
02.148.889/0001-84;  Associação  Barbosense  de
Estudantes no Campus Universitário da Região dos
Vinhedos  -  ABE-CARVI,  CNPJ  n°
04.540.800/0001-56;  ABEFAI:  Associação  dos
Estudantes  da  Faculdade  Integração,  CNPJ  n°
06.975.289/0001-40;  Associação  Barbosense  dos
Estudantes  das  Universidades  de  Caxias  do  Sul  -
ABEUCS, CNPJ n° 06.261.830/0001-59; AABLD:
Associação dos Acadêmicos Barbosenses de Longa
Distância, CNPJ n° 03.820.780/0001-04; ABEUN –
Associação  Barbosense  dos  Estudantes
Universitários  na  Univates,  CNPJ  n°
13.021.889/0001-35;  Associação dos Universitários
do  Quinto  Distrito  de  Carlos  Barbosa,  CNPJ  n°
19.701.156/0001-28;  e  Associação dos Estudantes
do  Interior  de  Carlos  Barbosa,  CNPJ  n°
19.701.303/0001-60.  A  comissão  realizou
diligência,  realizando  pesquisa  no  sítio  da  Caixa
Econômica Federal, no que se refere a vigência da
Certidão Negativa de FGTS da entidade ABEUN.
Todas  as  entidades  restaram  habilitadas.  Os
documentos  foram numerados  e  rubricados  pelos
presentes.   Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pelos licitantes e comissão de licitações.

ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 012/2018

Ata de licitação modalidade Chamamento Público
número doze do ano de dois mil e dezoito, realizada
às nove horas do dia onze de janeiro de dois mil e
dezenove,  na  Sala  de  Licitações  da  Prefeitura
Municipal,  sito  à  Rua  Assis  Brasil,  número  onze,
em Carlos Barbosa, que tem como objeto a seleção
de  Organizações  da  Sociedade  Civil  -  OSC,
localizadas  neste  Município,  visando a  celebração
de Termo de Colaboração para, em regime de mútua
colaboração,  a  consecução  de  finalidades  de
interesse público e recíproco, mediante a execução
de projeto para cada finalidade descrita no edital.
Atendido o disposto da Lei, o Chamamento Público
e o instrumento dele decorrente são regidos pela Lei
Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 e
alterações posteriores, e pelo Decreto Municipal nº
3.099/2017,  de 03 de fevereiro de 2017 e  demais
disposições  legais  e  regulamentares  aplicáveis.
Presentes  os  membros  da  Comissão  Julgadora  de
Licitações: Nilce Dalmas Branchi, Douglas Nazaré
Cisco  Francisco  e  Reginara  Cristina  Aléssio.
Participaram  as seguintes  entidades:  CTG  Trilha
Serrana,  CNPJ  91.983.866/0001-15,  neste  ato
representado pelo Sr. Eloi Dalcin, portador do RG
nº 1026578623, para os subitens 1, 5 e 6 do edital;
Associação Cultural Grupo Vocal Tramavoz, CNPJ
01.379.045/0001-81,  neste  ato  representado  pela
Sra. Cleonice Demari Camini, portadora do RG nº
3063575868,  para o subitem 2 do edital;  Instituto
Cultural dos Meninos Cantores e Amigos de Carlos
Barbosa, CNPJ 09.054.116/0001-88, neste ato, sem
representação,  para  o  subitem 3  do  edital;  Coral
Carlos  Barbosa  de  Cultura  e  Arte,  CNPJ
89.435.986/0001-36,  neste  ato  representado  pela
Sra. Marilene Deitos Dalmás, portadora do RG nº
1004354146, para o subitem 4 do edital; Associação
Orquestra  Municipal  de  Carlos  Barbosa,  CNPJ
06.344.292/0001-66,  neste  ato,  sem representação,

para os subitens 7, 25 e 26 do edital; Associação dos
Artesãos  do  Município  de  Carlos  Barbosa,  CNPJ
05.365.601/0001-11, neste ato representado pela Sra.
Araceli  Tieppo  Zeni,  portadora  do  RG  nº
5017586041, para o subitem 8 do edital; Associação
Oficina da Arte  de Carlos  Barbosa– OACB, CNPJ
22.909.677/0001-80, neste ato representado pelo Sr.
Manoel  Luis  Costa  de  Castro,  portador  do  RG nº
2069704753, para o subitem 8 do edital; Associação
Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa,
CNPJ  07.071.149/0001-00,  neste  ato  representado
pelo Sr. Leonardo Cambraia Melgarejo, portador do
RG  nº  4056934153,  para  os  subitens  09  e  12  do
edital; Conselho Comunitário de Segurança Pública –
CONSEPRO,  CNPJ  89.435.606/0001-63,  neste  ato,
sem  representação,  para  o  subitem  10  do  edital;
Movimento Assistêncial  Barbosense – MAB, CNPJ
94.728.474/0001-06, neste ato representado pelo Sr.
Fernando  Xavier  da  Silva,  portador  do  RG  nº
1018390482, para os subitens 11, 21 e 27 do edital; 
Sociedade Comunitária do Centro Educativo Crescer,
CNPJ  01.868.175/0001-88,  neste  ato  representado
pelo  Sra.  Vanessa  Zilio,  portadora  do  RG  nº
6096508962, para os subitens 13, 14, 15, 16 e 22 do
edital;  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos
Excepcionais  de  Carlos  Barbosa  –  APAE,  CNPJ
90.876.772/0001-84, neste ato representado pela Sra.
Lourdes Maria Pedruzzi  Sauthier,  portadora do RG
nº 7020885021, para os subitens 17, 18, 19, 20 e 28
do  edital;  Associação  Barbosense  de  Proteção  aos
Animais – ABAPA, CNPJ 10.735.870/0001-62, neste
ato representado pela  Sra.  Maria  Fatima Boschetti,
portadora do RG nº 9027612903, para o subitem 23
do  edital;  Associação  Carlos  Barbosa  de  Futsal,
CNPJ  88.673.546/0001-54,  neste  ato  representado
pela Sra. Maria Cristina Chies, portadora do RG nº
1025016898,  para  o  subitem  24  do  edital;  A
Comissão  procedeu  a  abertura  do  envelope  01  –
Proposta/Plano  de  Trabalho.  A  documentação  foi
rubricada  por  todos  os  presentes  no  certame.  A
Comissão  decidiu  por  suspender  sessão  conforme
item 04.01.06 do edital,  para realizar as diligências
necessárias para a análise das propostas. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pela  comissão  de
licitações e representantes das entidades presentes.

ATA II DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 012/2018

Ata  de  licitação  modalidade  Chamamento  Público
número doze do ano de dois mil e dezoito, realizada
às catorze horas do dia onze de janeiro de dois mil e
dezenove,  na  Sala  de  Licitações  da  Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa,  que tem como objeto a seleção de
Organizações da Sociedade Civil - OSC, localizadas
neste  Município  para  a  celebração  de  Termo  de
Colaboração para, em regime de mútua colaboração,
para a consecução de finalidades de interesse público
e  recíproco,  mediante  a  execução  de  projeto  para
cada  finalidade  descrita  no  edital.  Atendido  o
disposto  da  Lei,  o Chamamento  Público  e  o
instrumento  dele  decorrente  são  regidos  pela  Lei
Federal  nº  13.019/2014,  de 31 de julho  de  2014 e
alterações  posteriores  e  pelo  Decreto  Municipal  nº
3.099/2017,  de  03  de  fevereiro  de  2017 e  demais
disposições  legais  e  regulamentares  aplicáveis.
Presentes  os  membros  da  Comissão  Julgadora  de
Licitações: Nilce  Dalmas  Branchi,  Douglas  Nazaré
Cisco Francisco e Reginara Cristina Aléssio.
A comissão  analisou  as  propostas  e  classificou  as
entidades  conforme  os  objetos  descritos  no  item
01.01 do edital, conforme segue:

 CTG Trilha Serrana

ITEM 1 NOTA

Análise do valor proposto 30
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Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação Cultural Grupo Vocal Tramavoz

ITEM 2 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Instituto Cultural dos Meninos Cantores e Amigos de Carlos Barbosa

ITEM 3 NOTA

Análise do valor proposto 28

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 98

Coral Carlos Barbosa de Cultura e Arte

ITEM 4 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

CTG Trilha Serrana

ITEM 5 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

 CTG Trilha Serrana

ITEM 6 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação Orquestra Municipal de Carlos Barbosa

ITEM 7 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação dos Artesões do Município de Carlos Barbosa

ITEM 8 (1º) NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 64

Nota Final: 94

Associação Oficina da Arte – OACB

ITEM 8 (2º) NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa

ITEM 9 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Conselho Comunitário de Segurança Pública – CONSEPRO

ITEM 10 NOTA

Análise do valor proposto 15

Análise da caracterização técnica da proposta 55

Nota Final: 70

Movimento Assistêncial Barbosense – MAB

ITEM 11 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa

ITEM 12 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Sociedade Comunitária do Centro Educativo Crescer

ITEM 13 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Sociedade Comunitária do Centro Educativo Crescer

ITEM 14 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Sociedade Comunitária do Centro Educativo Crescer

ITEM 15 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Sociedade Comunitária do Centro Educativo Crescer

ITEM 16 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carlos Barbosa – APAE

ITEM 17 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carlos Barbosa – APAE

ITEM 18 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carlos Barbosa – APAE

ITEM 19 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carlos Barbosa – APAE

ITEM 20 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Movimento Assistêncial Barbosense – MAB

ITEM 21 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Sociedade Comunitária do Centro Educativo Crescer

ITEM 22 NOTA

Análise do valor proposto 15

Análise da caracterização técnica da proposta 55

Nota Final: 70

Associação Barbosense de Proteção aos Animais – ABAPA

ITEM 23 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 64

Nota Final: 94

 Associação Carlos Barbosa de Futsal

ITEM 24 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação Orquestra Municipal de Carlos Barbosa

ITEM 25 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação Orquestra Municipal de Carlos Barbosa

ITEM 26 NOTA

Análise do valor proposto 28

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 98

Movimento Assistêncial Barbosense – MAB

ITEM 27 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carlos Barbosa – APAE

ITEM 28 NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

A  comissão,  após  a  análise  dos  documentos  do
envelope de número 01, chegou a conclusão que as
entidades  classificaram-se  para  a  continuidade  do
edital,  conforme  gráficos  acima  citados  com  a
referida pontuação. Sendo assim, abre-se prazo legal
para  recurso  de  05  (cinco)  dias  úteis..  Nada  mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pela  comissão  de
licitações.

ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 013/2018

Ata  de  licitação  modalidade  Chamamento  Público
número treze do ano de dois mil e dezoito, realizada
às nove horas do dia quatorze de janeiro de dois mil
e  dezenove,  na  Sala  de  Licitações  da  Prefeitura
Municipal, sita à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa,  que tem como objeto  a seleção de
Organizações da Sociedade Civil - OSC, localizadas
neste Município, visando a celebração de Termo de
Colaboração para, em regime de mútua colaboração,
a  consecução de finalidades  de  interesse  público e
recíproco, mediante a execução de projeto para cada
finalidade descrita no edital.  Atendido o disposto da
Lei,  o Chamamento  Público  e  o  instrumento  dele
decorrente  são  regidos  pela  Lei  Federal  nº
13.019/2014,  de  31  de  julho  de  2014  e  alterações
posteriores, e pelo Decreto Municipal nº 3.099/2017,
de  03  de  fevereiro  de  2017 e  demais  disposições
legais  e  regulamentares  aplicáveis.  Presentes  os
membros  da  Comissão  Julgadora  de  Licitações:
Douglas  Nazaré  Cisco  Francisco,  Nilce  Dalmas
Branchi e Sandra Cohsul. Participaram as seguintes
entidades:  CPM  (Círculo  de  Pais  e  Mestres)  da
Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  Carlos
Barbosa,  CNPJ  90.876.566/0001-74,  neste  ato
representado  pela  Sra.  June  Mara  Demartini
Barcelos,  portadora  do  RG nº  6037290217,  para  a
alínea  'b"  do  edital;  Associação  Barbosense  de
Atletismo - ABA, CNPJ 07.061.090/0001-70,  neste
ato, representada pela Sra. Adriana Zago, portadora
do RG nº  4075636383,  para  a  alínea ''c'  do edital;
Associação  Barbosense  de  Bolão  -  ABB,  CNPJ
14.110.778/0001-68,  neste  ato,  sem  representação,
para  a  alínea  "d"  do  edital;  Liga  Barbosense  de
Bocha - LBB, CNPJ 00.118.980/0001-21, neste ato,
representada pelo Sr. Valmir Danieli, portador do RG
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5054342067,  para  as  alíneas  "e"  e  "j"  do  edital;
Associação  Carlos  Barbosa  Motor  Sport,  CNPJ
04.659.745/0001-18,  neste  ato,  sem  representação,
para a alínea "f" do edital;  Liga Carlos Barbosa de
Futebol,  CNPJ  91.987.685/0001-67,  neste  ato
representada  pela  Sra.  Vera  Lia  Gedoz  Guiot,
portadora do RG nº 1012728737, para a alínea "g" do
edital;  Associação  Civil  Carlos  Barbosa  Ximangos,
CNPJ  26.168.209/0001-52,  neste  ato,  sem
representação, para a alínea "h" do edital; Associação
Carlos Barbosa de Ciclismo, CNPJ 13.019.496/0001-
97,  neste  ato,  representada  pelo  Sr.  Gabriel  Haas
Bissolotti, portador do RG 5105934491, para a alínea
"i"  do  edital;  e  Associação  Braço  Forte,  CNPJ
13.057.926/0001-65, neste ato representada pelo Sr.
Valmir Danieli, portador do RG nº 5054342067, para
as alíneas "e" "j" do edital. A Comissão procedeu a
abertura  do  envelope  01  –  Proposta/Plano  de
Trabalho. A documentação foi rubricada por todos os
presentes  no  certame.  A  Comissão  decidiu  por
suspender a sessão conforme item 04.01.06 do edital,
para realizar as diligências necessárias para a análise
das  propostas. Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pela comissão de licitações e representantes
das entidades presentes.

ATA II DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 013/2018

Ata  de  licitação  modalidade  Chamamento  Público
número treze do ano de dois mil e dezoito, realizada
às catorze horas do dia quatorze de janeiro de dois
mil e dezenove, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa,  que tem como objeto a seleção de
Organizações da Sociedade Civil - OSC, localizadas
neste  Município  para  a  celebração  de  Termo  de
Colaboração para, em regime de mútua colaboração,
para a consecução de finalidades de interesse público
e  recíproco,  mediante  a  execução  de  projeto  para
cada  finalidade  descrita  no  edital.  Atendido  o
disposto  da  Lei,  o Chamamento  Público  e  o
instrumento  dele  decorrente  são  regidos  pela  Lei
Federal  nº  13.019/2014,  de  31  de  julho  de  2014 e
alterações  posteriores  e  pelo  Decreto  Municipal  nº
3.099/2017,  de  03  de  fevereiro  de  2017 e  demais
disposições  legais  e  regulamentares  aplicáveis.
Presentes  os  membros  da  Comissão  Julgadora  de
Licitações: Douglas  Nazaré  Cisco  Francisco,  Nilce
Dalmas  Branchi  e  Sandra  Cohsul.  A  comissão
analisou  as  propostas  e  classificou  as  entidades
conforme  os  objetos  descritos  no  item  01.01  do
edital, conforme segue:

CPM da E. E. E. F. Carlos Barbosa

ALÍNEA “B” NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

ABA - Associação Barbosense de Atletismo

ALÍNEA “C” NOTA

Análise do valor proposto 15

Análise da caracterização técnica da proposta 55

Nota Final: 70

Associação Barbosense de Bolão 
ALÍNEA  “D” NOTA

Análise do valor proposto 10

Análise da caracterização técnica da proposta 60

Nota Final: 70

Liga Barbosense de Bochas

ALÍNEA “E” NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação Carlos Barbosa Motor Sport

ALÍNEA “F” NOTA

Análise do valor proposto 15

Análise da caracterização técnica da proposta 55

Nota Final: 70

Liga Carlos Barbosa de Futebol

ALÍNEA “G” NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação Civil Carlos Barbosa Ximangos

ALÍNEA “H” NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação Carlos Barbosa de Ciclismo

ALÍNEA “I” NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

Associação Braço Forte

ALÍNEA “J” NOTA

Análise do valor proposto 30

Análise da caracterização técnica da proposta 70

Nota Final: 100

A comissão,  após  a  análise  dos  documentos  do
envelope de número 01 (um), chegou a conclusão
que  as  entidades  classificaram-se  para  a
continuidade  do  edital,  conforme  gráficos  acima
citados,  com as  referidas  pontuações.  A comissão
realizou diligências para esclarecimentos, buscando
informações  com  a  Secretaria  Municipal  de
Esportes, Lazer e Juventude.  Sendo assim, abre-se
prazo legal  para  recurso  de  05  (cinco)  dias  úteis.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
comissão de licitações.

ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 018/2018

Ata de licitação modalidade Concorrência número
dezoito do ano de dois mil e dezoito, realizada às
nove horas do dia quinze de janeiro de dois mil e
dezenove,  na  Sala  de  Licitações  da  Prefeitura
Municipal, sita à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa, que tem como objeto a contratação
de  empresa  para  execução  de  rede  de  drenagem
pluvial e pavimentação asfáltica da Rua Garibaldi  e
Rua Borges de Medeiros. Presentes os membros da
Comissão Julgadora de Licitações: Douglas Nazaré
Cisco  Francisco,  Nilce  Dalmas  Branchi  e  Raquel
dos  Santos  De  Zorzi.  Participaram  as  empresas:
Concresul  Engenharia  Ltda,  CNPJ
26.277.170/0001-01, neste ato representada pelo Sr.
Altemir  Bertolini,  RG  47180040;  e  Encopav
Engenharia Ltda, CNPJ 00.061.493/0001-70, neste
ato  representada  pelo  Sr.  Deoclésio  Luis  Caumo,
RG  4006091997.  Atendido  o  disposto  da  Lei
8.666/93,  verificou-se  a  ampla  publicidade.  A
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório.  Inicialmente, procedeu-se a abertura dos
envelopes  de  número  “um”  e  a  análise  dos
documentos  referentes  ao  item  “habilitação”.  As
empresas  Concresul  Engenharia  Ltda  e  Encopav
Engenharia Ltda foram consideradas habilitadas. As
empresas  Concresul  Engenharia  Ltda  e  Encopav
Engenharia  Ltda  desistiram  do  prazo  de  recurso

referente  a  habilitação,  sendo  assim,  a  Comissão
decidiu  dar  prosseguimento  ao  certame  e  abriu  os
envelopes  de  número  dois  “Proposta  Financeira”.
Após  a  conferência  das  Planilhas  Orçamentárias,
verificou-se que em alguns itens, ambas as propostas
apresentaram  valor  superior  em  alguns  subitens,
restando as mesmas desclassificadas por não atender
ao  Item  07.01.07  do  Edital.  Abre-se  prazo  para
apresentação de nova proposta, conforme Artigo 48,
inciso 3º da Lei 8.666/93, ficando agendado para o
dia  23  de  janeiro,  às  9h,  a  entrega  do  envelope
número  dois.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada e  assinada
pelos presentes.

ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 019/2018

Ata  de  licitação  modalidade  Concorrência  número
dezenove do ano de dois mil e dezoito, realizada às
nove horas do dia dezesseis de janeiro de dois mil e
dezenove,  na  Sala  de  Licitações  da  Prefeitura
Municipal, sita à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa, que tem como  objeto a  contratação
de  empresa  para  execução  de  rede  de  drenagem
pluvial  e  recapamento  asfáltico  na  Rua  Bento
Gonçalves e Rua Veranópolis. Presentes os membros
da  Comissão  Julgadora  de  Licitações:  Douglas
Nazaré  Cisco  Francisco,  Nilce  Dalmas  Branchi  e
Raquel  dos  Santos  De  Zorzi.  Tendo  em  vista  a
ausência de participantes, a licitação restou deserta.
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 147/2018

Aos  dez  dias  do  mês  de  janeiro  de  dois  mil  e
dezenove, às catorze 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  gêneros  alimentícios  para  confecção  de
alimentação 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: IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, neste  ato representada
pela  Sra.  Marta  Elena  Baldasso  Rinaldi,  RG  nº
2030413691 e  L.A COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Fabricio
Keoman Leseux, RG nº 4093329541. 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 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de R$ 8,80;  para  o item 02 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 10,20; para o item 03 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de R$ 4,75;  para  o item 04 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
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final  (ou  negociado)  de R$ 4,60;  para  o  item 05 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA , com o preço
final (ou negociado) de R$ 3,70 ; para o item 06 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 11,80; para o item 07 -
L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,  com o
preço final (ou negociado) de R$ 11,75; para o item
08 -  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA,  com o
preço final (ou negociado) de R$ 3,75; para o item 09
- IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 2,53; para o item 10 - L.A
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 3,04; para o item 11 - L.A
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 4,09; para o item 12 - L.A
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 3,48; para o item 13 - L.A
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de R$ 4,74;  para  o  item 14 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA , com o preço
final (ou negociado) de R$4,43; para o item 15 - L.A
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de R$ 3,79;  para  o  item 16 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de R$ 4,95;  para  o  item 17 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 6,35; 
para o item 18 - L.A COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 5,34;
para o item 19 - L.A COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,44;
para  o  item  20  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,95;
para  o  item  21  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,99;
para o item 22 - L.A COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,44;
para  o  item  23  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,15;
para  o  item  24  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,60;
para  o  item  25  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,10;
para  o  item  26  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,30; 
para  o  item  27  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,70;
para  o  item  28  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
18,60;  para  o  item 29  -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
11,50; para o item 30 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 9,65;
para  o  item  31  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,05;
para  o  item  32  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,15;
para  o  item  33  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
19,60;  para  o  item 34  -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
1,55; para o item 35 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,89; 
para  o  item  36  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 6,75;
para  o  item  37  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,80;
para  o  item  38  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA , com o preço final (ou negociado) de R$ 3,25;
para  o  item  39  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,70;
para  o  item  40  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,55;
para  o  item  41  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,20;
para  o  item  42  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
11,60; para o item 43 - IRMÃOS BALDASSO & CIA

LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
4,00;  para  o  item 44 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
4,90;  para  o  item 45 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
5,70; 
para  o  item 46  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
6,30;  para  o  item 47 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
0,70;  para  o  item 48 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
5,30;  para  o  item 49 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
4,25;  para  o  item  50  -  L.A  COMERCIO  DE
ALIMENTOS  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2,24;  para  o  item  51  -  L.A
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 2,24; para o item 52 -
L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 2,94; para o item
53  -  L.A COMERCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 3,64; para o
item  54  -  L.A  COMERCIO  DE  ALIMENTOS
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
3,79;  para  o  item 55 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
4,15;  para  o  item 56 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
26,00;  para o item 57 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
16,80;  para o item 58 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
1,55;  para  o  item 59 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
5,50;  para  o  item 60 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
3,65; 
para  o  item 61  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
6,75;  para  o  item 62 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
2,40;  para  o  item 63 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
0,99;  para  o  item 64 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
1,25;  para  o  item 65 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
4,90;  para  o  item 66 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
4,80;  para  o  item 67 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
0,99;  para  o  item 68 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
3,00;  para  o  item 69 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
2,95;  para  o  item 70 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
25,00;  para o item 71 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
25,00;  para o item 72 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
15,80;  para o item 73 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
8,00;  para  o  item 74 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
14,00;  para o item 75 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
25,00;  para o item 76 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
5,40;  para  o  item 77 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
2,55;  para  o  item 78 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
3,10;  para  o  item 79 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
9,80;  para  o  item 80 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$

1,00; para o item 81 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,60;
para  o  item  82  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,55;
para  o  item  83  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,70;
para  o  item  84  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,60;
para  o  item  85  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 6,00;
para  o  item  86  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 5,20;
para  o  item  87  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,70;
para  o  item  88  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
21,00;  para  o  item 89 -  IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
2,55; para o item 90 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,20;
para  o  item  91  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 6,20;
para  o  item  92  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,45;
para  o  item  93  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 5,40;
para  o  item  94  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,95;
para  o  item  95  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,90;
para  o  item  96  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,30;
para  o  item  97  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,90;
para  o  item  98  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,40;
para  o  item  99  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 7,10;
para  o  item 100  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,50;
para  o  item 101  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,35;
para  o  item 102  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,90;
para  o  item 103  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 6,90.
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:  IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA e L.A COMERCIO DE
ALIMENTOS  LTDA.Adjudicam-se  as  empresas
vencedoras:  L.A  COMERCIO  DE  ALIMENTOS
LTDA,  o  objeto  constante  nos  itens
7,10,11,12,13,15,18,19,22,50,51,52,53 e 54 do edital;
IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA  LTDA,  o  objeto
constante  nos  itens
1,2,3,4,5,6,8,9,14,16,17,20,21,23,24,25,26,27,28,29,3
0,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,4
7,48,49,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,6
9,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,8
7,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 e
103 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

Maribel Bortolotto
Equipe de Apoio
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CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2019

CONTRATANTE: Município  de  Carlos  Barbosa,
Câmara  Municipal  de  Vereadores,  Fundação  de
Cultura  e  Arte  de  Carlos  Barbosa,  Instituto  de
Previdência Municipal de Carlos Barbosa – IPRAM
CONTRATADA: Banco Cooperativo Sicredi S. A.
OBJETO:  O  presente  contrato  tem  por  objeto  a
habilitação de  instituição  financeira  para  prestação
dos seguintes serviços:
ITEM 1 – Serviços bancários de cobrança de tributos
e outras arrecadações municipais, até o vencimento,
com transmissão dos registros em “D+1”.
ITEM 2 – Serviços bancários de cobrança de tributos
e outras arrecadações municipais, após o vencimento,
devidamente  atualizada  e  com  incidência  de
encargos, com transmissão dos registros em “D+1”.
Os  serviços  serão  executados  pela  instituição
bancária  contratada  e  terceirizados  desta.  A
credenciada  está  autorizada  unicamente  pelas
cobranças  de  tributos  municipais  até  a  data  do
vencimento  constante  no  documento  impresso,  não
autorizando, em nenhuma hipótese, o recebimento de
tributos  após  o  seu  vencimento.  É  obrigação  da
CREDENCIADA o bloqueio eletrônico da cobrança,
responsabilizando-se  por  eventuais  diferenças
financeiras  geradas  em recebimentos  indevidos.  Os
cálculos de acréscimos legais para contas pagas após
o vencimento serão efetuados pela contratada.
OBSERVAÇÕES:
a)  A  CREDENCIADA  disponibilizará  em  meio
eletrônico o arquivo com as informações relativas aos
tributos arrecadados em “D+1” e layout padrão.
b) A CREDENCIADA é responsável  pela  cobrança
correta  dos  valores,  inclusive  pelos  cálculos  da
correção, devendo ressarcir os cofres públicos pelos
valores  cobrados  indevidamente,  se  de  sua
responsabilidade.
c)  Os  pagamentos  serão  efetuados
concomitantemente ao crédito dos valores objetos da
cobrança. 
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  16  de
janeiro de 2019 até 15 de janeiro de 2020.

Carlos Barbosa, 15 de janeiro de 2019.

ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Fazenda substituto

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor-Presidente da PROARTE

LUCIANO BARONI
Presidente Legislativo 

NILCE DALMAS BRANCHI
Presidente IPRAM

FELIPE DE OLIVEIRA AZEVEDO
Banco Cooperativo Sicredi S. A.

Credenciada

CAROLINA PARCIANELLO
Banco Cooperativo Sicredi S. A.

Credenciada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2019

CONTRATANTE: Município de  Carlos  Barbosa,
Câmara  Municipal  de  Vereadores,  Fundação  de
Cultura  e  Arte  de  Carlos  Barbosa,  Instituto  de
Previdência Municipal de Carlos Barbosa – IPRAM
CONTRATADA: Banco Bradesco S.A.
OBJETO:  O presente  contrato  tem por  objeto  a
habilitação de instituição financeira para prestação
dos seguintes serviços:
ITEM  1  –  Serviços  bancários  de  cobrança  de
tributos  e  outras  arrecadações  municipais,  até  o
vencimento,  com  transmissão  dos  registros  em
“D+1”.
ITEM  2  –  Serviços  bancários  de  cobrança  de
tributos  e  outras  arrecadações  municipais,  após  o
vencimento,  devidamente  atualizada  e  com
incidência  de  encargos,  com  transmissão  dos
registros em “D+1”.
Os  serviços  serão  executados  pela  instituição
bancária  contratada  e  terceirizados  desta.  A
credenciada  está  autorizada  unicamente  pelas
cobranças  de  tributos  municipais  até  a  data  do
vencimento constante no documento impresso, não
autorizando,  em nenhuma hipótese,  o recebimento
de tributos após o seu vencimento. É obrigação da
CREDENCIADA  o  bloqueio  eletrônico  da
cobrança,  responsabilizando-se  por  eventuais
diferenças  financeiras  geradas  em  recebimentos
indevidos.  Os  cálculos  de  acréscimos  legais  para
contas  pagas  após  o  vencimento  serão  efetuados
pela contratada.
OBSERVAÇÕES:
a)  A  CREDENCIADA  disponibilizará  em  meio
eletrônico o arquivo com as informações relativas
aos tributos arrecadados em “D+1” e layout padrão.
b) A CREDENCIADA é responsável pela cobrança
correta  dos  valores,  inclusive  pelos  cálculos  da
correção, devendo ressarcir os cofres públicos pelos
valores  cobrados  indevidamente,  se  de  sua
responsabilidade.
c)  Os  pagamentos  serão  efetuados
concomitantemente  ao  crédito dos  valores  objetos
da cobrança. 
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  16  de
janeiro de 2019 até 15 de janeiro de 2020.

Carlos Barbosa, 15 de janeiro de 2019.

ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Fazenda substituto

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor-Presidente da PROARTE

LUCIANO BARONI
Presidente Legislativo 

NILCE DALMAS BRANCHI
Presidente IPRAM

DANIELA SAMPAIO DE SOUZA OYADOMARI
Banco Bradesco S. A.

Credenciada

ELIETE MARIA MARTINS DE SOUZA
Banco Bradesco S. A.

Credenciada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2019

CONTRATANTE: Município  de  Carlos  Barbosa,
Câmara  Municipal  de  Vereadores,  Fundação  de
Cultura  e  Arte  de  Carlos  Barbosa,  Instituto  de
Previdência Municipal de Carlos Barbosa – IPRAM
CONTRATADA:  Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão  de  Associado  São  Miguel  do  Oeste  –
Sicoob São Miguel
OBJETO:  O  presente  contrato  tem  por  objeto  a
habilitação de  instituição  financeira  para  prestação
dos seguintes serviços:
ITEM 1 – Serviços bancários de cobrança de tributos
e outras arrecadações municipais, até o vencimento,
com transmissão dos registros em “D+1”.
ITEM 2 – Serviços bancários de cobrança de tributos
e outras arrecadações municipais, após o vencimento,
devidamente  atualizada  e  com  incidência  de
encargos, com transmissão dos registros em “D+1”.
Os  serviços  serão  executados  pela  instituição
bancária  contratada  e  terceirizados  desta.  A
credenciada  está  autorizada  unicamente  pelas
cobranças  de  tributos  municipais  até  a  data  do
vencimento  constante  no  documento  impresso,  não
autorizando, em nenhuma hipótese, o recebimento de
tributos  após  o  seu  vencimento.  É  obrigação  da
CREDENCIADA o bloqueio eletrônico da cobrança,
responsabilizando-se  por  eventuais  diferenças
financeiras  geradas  em recebimentos  indevidos.  Os
cálculos de acréscimos legais para contas pagas após
o vencimento serão efetuados pela contratada.
OBSERVAÇÕES:
a)  A  CREDENCIADA  disponibilizará  em  meio
eletrônico  o  arquivo  com as  informações  relativas
aos tributos arrecadados em “D+1” e layout padrão.
b) A CREDENCIADA é responsável  pela cobrança
correta  dos  valores,  inclusive  pelos  cálculos  da
correção, devendo ressarcir os cofres públicos pelos
valores  cobrados  indevidamente,  se  de  sua
responsabilidade.
c)  Os  pagamentos  serão  efetuados
concomitantemente ao crédito dos valores objetos da
cobrança. 
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  16  de
janeiro de 2019 até 15 de janeiro de 2020.

Carlos Barbosa, 15 de janeiro de 2019.

ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Fazenda substituto

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor-Presidente da PROARTE

LUCIANO BARONI
Presidente Legislativo 

NILCE DALMAS BRANCHI
Presidente IPRAM

PATRICIA MALDANER SEWALD
Banco Sicoob São Miguel

Credenciada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2019

CONTRATANTE: Município  de  Carlos  Barbosa,
Câmara  Municipal  de  Vereadores,  Fundação  de
Cultura  e  Arte  de  Carlos  Barbosa,  Instituto  de
Previdência Municipal de Carlos Barbosa – IPRAM
CONTRATADA: Caixa Econômica Federal
OBJETO:  O  presente  contrato  tem  por  objeto  a
habilitação de  instituição  financeira  para  prestação
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dos seguintes serviços:
ITEM 1 – Serviços bancários de cobrança de tributos
e outras arrecadações municipais, até o vencimento,
com transmissão dos registros em “D+1”.
ITEM 2 – Serviços bancários de cobrança de tributos
e outras arrecadações municipais, após o vencimento,
devidamente  atualizada  e  com  incidência  de
encargos, com transmissão dos registros em “D+1”.
Os  serviços  serão  executados  pela  instituição
bancária  contratada  e  terceirizados  desta.  A
credenciada  está  autorizada  unicamente  pelas
cobranças  de  tributos  municipais  até  a  data  do
vencimento  constante  no  documento  impresso,  não
autorizando, em nenhuma hipótese, o recebimento de
tributos  após  o  seu  vencimento.  É  obrigação  da
CREDENCIADA o bloqueio eletrônico da cobrança,
responsabilizando-se  por  eventuais  diferenças
financeiras  geradas  em recebimentos  indevidos.  Os
cálculos de acréscimos legais para contas pagas após
o vencimento serão efetuados pela contratada.
OBSERVAÇÕES:
a)  A  CREDENCIADA  disponibilizará  em  meio
eletrônico o arquivo com as informações relativas aos
tributos arrecadados em “D+1” e layout padrão.
b) A CREDENCIADA é responsável  pela  cobrança
correta  dos  valores,  inclusive  pelos  cálculos  da
correção, devendo ressarcir os cofres públicos pelos
valores  cobrados  indevidamente,  se  de  sua
responsabilidade.
c)  Os  pagamentos  serão  efetuados
concomitantemente ao crédito dos valores objetos da
cobrança. 
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  16  de
janeiro de 2019 até 15 de janeiro de 2020.

Carlos Barbosa, 15 de janeiro de 2019.

ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Fazenda substituto

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor-Presidente da PROARTE

LUCIANO BARONI
Presidente Legislativo 

NILCE DALMAS BRANCHI
Presidente IPRAM

IVAN CARISSIMI
Banco Caixa Econômica Federal

Credenciada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2019

CONTRATANTE: Município  de  Carlos  Barbosa,
Câmara  Municipal  de  Vereadores,  Fundação  de
Cultura  e  Arte  de  Carlos  Barbosa,  Instituto  de
Previdência Municipal de Carlos Barbosa – IPRAM
CONTRATADA: Banco do Brasil S/A
OBJETO:  O  presente  contrato  tem  por  objeto  a
habilitação de  instituição  financeira  para  prestação
dos seguintes serviços:
ITEM 1 – Serviços bancários de cobrança de tributos
e outras arrecadações municipais, até o vencimento,
com transmissão dos registros em “D+1”.
ITEM 2 – Serviços bancários de cobrança de tributos
e outras arrecadações municipais, após o vencimento,
devidamente  atualizada  e  com  incidência  de
encargos, com transmissão dos registros em “D+1”.
Os  serviços  serão  executados  pela  instituição

bancária  contratada  e  terceirizados  desta.  A
credenciada  está  autorizada  unicamente  pelas
cobranças  de  tributos  municipais  até  a  data  do
vencimento constante no documento impresso, não
autorizando,  em nenhuma hipótese,  o recebimento
de tributos após o seu vencimento. É obrigação da
CREDENCIADA  o  bloqueio  eletrônico  da
cobrança,  responsabilizando-se  por  eventuais
diferenças  financeiras  geradas  em  recebimentos
indevidos.  Os  cálculos  de  acréscimos  legais  para
contas  pagas  após  o  vencimento  serão  efetuados
pela contratada.
OBSERVAÇÕES:
a)  A  CREDENCIADA  disponibilizará  em  meio
eletrônico o arquivo com as informações relativas
aos tributos arrecadados em “D+1” e layout padrão.
b) A CREDENCIADA é responsável pela cobrança
correta  dos  valores,  inclusive  pelos  cálculos  da
correção, devendo ressarcir os cofres públicos pelos
valores  cobrados  indevidamente,  se  de  sua
responsabilidade.
c)  Os  pagamentos  serão  efetuados
concomitantemente  ao  crédito dos  valores  objetos
da cobrança. 
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  16  de
janeiro de 2019 até 15 de janeiro de 2020.

Carlos Barbosa, 15 de janeiro de 2019.

ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Fazenda substituto

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor-Presidente da PROARTE

LUCIANO BARONI
Presidente Legislativo 

NILCE DALMAS BRANCHI
Presidente IPRAM

VOLNEI COMIN
Banco do Brasil S/A 

Credenciada

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 003/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Construtora  e  Incorporadora
Fiorotto Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 30 (trinta)
dias, ou seja, a partir de 15 de janeiro de 2019 até
13 de fevereiro 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: 05

Carlos Barbosa, 11 de janeiro de 2019.

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e

Juventude – Substituto

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
FIOROTTO LTDA

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

 MODESTO HEITOR SFOGGIA
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/47.624

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 200/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Posto  de  Combustíveis  Fioi
D'noni Ltda
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes de preços praticados pela Petrobrás, e a
manutenção  dos  preços  de  aquisição  de
combustíveis,  visto  que  há  oferta  de  valores  no
mercado local, conforme registro fotográfico, assim
consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN
D

VALOR
UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA
SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,44

2
OLEO  DIESEL  P/CAMINHOES  E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA SEDE
DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,46

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 30

Carlos Barbosa, 11 de janeiro de 2019.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FIOI D'NONI LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

 MODESTO HEITOR SFOGGIA
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/47.624

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 201/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Auto Posto São Sebastião Ltda
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes de preços praticados pela Petrobrás, e a
manutenção  dos  preços  de  aquisição  de
combustíveis,  visto  que  há  oferta  de  valores  no
mercado local, conforme registro fotográfico, assim
consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN
D

VALOR
UNIT.

1
GASOLINA COMUM  P/  VEICULOS  DA
SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,44

2
OLEO  DIESEL  P/CAMINHOES  E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA SEDE
DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,46



8 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 30

Carlos Barbosa, 11 de janeiro de 2019.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

 MODESTO HEITOR SFOGGIA
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/47.624

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 206/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Abastecedora  de  Combustíveis
Bragagnolo Ltda
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes de preços praticados pela Petrobrás, e a
manutenção dos preços de aquisição de combustíveis,
visto  que  há  oferta  de  valores  no  mercado  local,
conforme registro fotográfico, assim consolidando os
valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN
D

VALOR
UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEDE
DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,44

2
OLEO DIESEL P/CAMINHOES E MAQUINAS
OPERATRIZES PARA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,46

3

OLEO DIESEL P/CAMINHOES E MAQUINAS
OPERATRIZES  E  AMBULANCIA,
COMBUSTIVEL DO TIPO S10, PARA A SEDE
DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,58

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 20

Carlos Barbosa, 11 de janeiro de 2019.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO LTDA

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

 MODESTO HEITOR SFOGGIA
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB – RS/47.624

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 077/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as partes,  por  mais  120
(cento e vinte) dias, ou seja, a partir de 21 de janeiro
de  2019  até  20  de  maio  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: 17

Carlos Barbosa, 15 de janeiro de 2019.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos –

substituto 

SIMONAGGIO & CIA 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 026/2019

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, 08 e 09 de janeiro de 2019,
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

EVERSON CRISTIANO SCHMITZ AGENTE DE CAMPO

CELIA IVANIR DIESEL AGENTE DE CAMPO

Carlos Barbosa, 07 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 027/2019

CONVOCA a servidora Leani Ana Breunig Scholz,
investida no cargo de diretora da EMEI Carinha de
Anjo,  matrícula  nº  736,  para  retornar  as  suas
atividades  no  dia  28  de  janeiro  de  2019,  ficando
autorizada  a  reprogramar  o  gozo  dos  dias
correspondentes às férias interrompidas, até o final
do corrente ano.

Carlos Barbosa, 07 de janeiro de 2019.

Roberto Da-Fré
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do

Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 028/2019

CONVOCA  o  servidor  Maximino  Francisco
Malabarba, investido no cargo de Supervisor Geral
de  Serviços  Urbanos,  matrícula  nº  1.863,  para
retornar as suas atividades no dia 22 de janeiro de
2019, ficando autorizado a reprogramar o gozo dos
dias correspondentes às férias interrompidas, até o
final do corrente ano.

Carlos Barbosa, 07 de janeiro de 2019.

Roberto Da-Fré
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do

Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 029/2019

CONCEDE férias regulamentares, de 08 de janeiro
a 06 de fevereiro de 2019, ao servidor ORLANDO
MATES DE SOUZA, Vigilante,  matrícula nº 472,
referente  ao  período aquisitivo  de  02  de  maio  de

2017 a 01 de maio de 2018. 

Carlos Barbosa, 08 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 035/2019

CONCEDE, com efeito retroativo a 02 de janeiro de
2019, por 04 (quatro) dias consecutivos, à servidora
ROSILDA CICHELERO  FACCHINI,  matrícula  nº
1.910,  Supervisor da Política da Habitação, licença
por motivo de falecimento de seu irmão,  conforme
artigo 111, inciso III, alínea “b”, da Lei Municipal nº
682,  de  1990.  Período  da  licença:  de  02  a  05  de
janeiro de 2019. 

Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 036/2019

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, 10 e 11 de janeiro de 2019,
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

GÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS
DUPONT

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

MARIA DE LOURDES AUDIBERT AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

JULIA GRASIELA CARDOSO DA SILVA AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

FATIMA REGINA DE JESUS AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

PATRICIA FERNANDA SATLLER AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 037/2019

DESIGNA, com efeito retroativo a 07 de janeiro de
2019,  MÁRCIA ONGARATTO CLUNC,  matrícula
nº 309, investida no cargo de Tesoureira, para exercer
as atividades inerentes ao cargo de Tesoureira junto à
Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa
e à Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa –
Proarte,  com carga  horária  de  até  08  (oito)  horas
semanais  em cada  entidade,  sem remuneração,  em
substituição à servidora titular cedida para tal função,
BEATRIS TERESINHA MATHIAS, afastada de suas
atividades  em  virtude  de  férias.  Período  da
substituição: de 07 a 26 de janeiro de 2019. 

Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito, no exercício do cargo de Prefeito

Municipal.

PORTARIA Nº 038/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora  INES
LAZZARI DA SILVA, Professor de Séries Iniciais,
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matrícula nº 151, tendo sido investida em cargo de
provimento  efetivo,  em 01  de  março  de  1988,  em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, de 26 de julho de 2013 a 26 de
julho  de  2018,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal nº 682/90, tendo optado a servidora pela
transformação  de  03  (três)  meses  em  prêmio
assiduidade  indenizado  (01  parcela),  cuja  quitação
será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de
JANEIRO  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo nº 7.043/2018.

Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 039/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
SIRLAINE MARIA KUNZLER SELLERI, Monitor
de Creche,  matrícula nº 1.024,  tendo sido investida
em cargo de provimento efetivo, em 12 de fevereiro
de  2008,  em virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  de  12  de
fevereiro  de  2013  a  12  de  fevereiro  de  2018,  nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, tendo
optado a  servidora  pela  transformação de  03  (três)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizado  (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de JANEIRO de 2019, conforme o
processo administrativo nº 7.068/2018.

Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 040/2019

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor  JONES
MELERE,  Técnico  em  Enfermagem,  matrícula  nº
1.210, tendo sido investido em cargo de provimento
efetivo em 16 de setembro de 2013, em virtude de ter
completado  o  período  aquisitivo  para  o  prêmio
assiduidade, nos termos do art. 91 da Lei Municipal
nº  682/90,  sendo  o  período  aquisitivo  de  16  de
setembro de 2013 a  16 de setembro de 2018,  tendo
optado  o  servidor  pela  transformação  de  03  (três)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizado  (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de JANEIRO de 2019, conforme o
processo administrativo nº 6.970/2018.

Carlos Barbosa, 09 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 041/2019

CONCEDE prêmio  assiduidade  à  servidora  CATIA
REGINA CATTANI  FARDO,  Professor  de  Séries
Iniciais,  matrícula  nº  330,  tendo sido  investida  em
cargo  de  provimento  efetivo,  em 30  de  março  de
1993,  em  virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo para o prêmio assiduidade, de 25 de agosto
de 2013 a 25 de agosto de 2018, nos termos do art. 91
da Lei Municipal nº 682/90, tendo optado a servidora
pela  transformação  de  03  (três)  meses  em prêmio
assiduidade  indenizado  (01  parcela),  cuja  quitação
será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de
JANEIRO  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo nº 7.003/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,

Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 042/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
IRACEMA SIMON  DALLELASTE,  Monitor  de
Creche,  matrícula nº 166, tendo sido investida em
cargo de provimento efetivo, em 03 de outubro de
1988,  em  virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  de  03  de
outubro  de  2013  a  03  de  outubro  de  2018,  nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, tendo
optado a servidora pela transformação de 03 (três)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizado  (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de JANEIRO de 2019, conforme
o processo administrativo nº 7021/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 043/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
LUCIANE SCUTTA FINK, Professor de Educação
Infantil, matrícula nº 1.486, tendo sido investida em
cargo de  provimento  efetivo,  em 06 de  março  de
2013,  em  virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  de  06  de
março de 2013 a 06 de março de 2018, nos termos
do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, tendo optado
a servidora pela transformação de 03 (três)  meses
em  prêmio  assiduidade  indenizado  (01  parcela),
cuja quitação será efetuada na folha de pagamento
do mês de JANEIRO de 2019, conforme o processo
administrativo nº 7.024/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 044/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora  ELIS
REGINA  HAAS,  Professor  de  Séries  Iniciais,
matrícula nº 334, tendo sido investida em cargo de
provimento  efetivo,  em 12  de  abril  de  1993,  em
virtude de ter completado o período aquisitivo para
o prêmio assiduidade, de  12 de abril de 2013 a 12
de  abril  de  2018,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal nº 682/90, tendo optado a servidora pela
transformação  de  03  (três)  meses  em  prêmio
assiduidade indenizado (01 parcela),  cuja quitação
será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de
JANEIRO  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo nº 7.060/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 045/2019

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora MARIA
LAIS  ARTUS,  Professor  de  Séries  Iniciais,
matrícula nº 554, tendo sido investida em cargo de
provimento efetivo, em 18 de fevereiro de 1998, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para
o prêmio assiduidade, de 18 de fevereiro de 2013 a
18 de fevereiro de 2018, nos termos do art. 91 da
Lei Municipal nº 682/90, tendo optado a servidora
pela  transformação de 03 (três)  meses  em prêmio
assiduidade indenizado (01 parcela),  cuja quitação
será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de

JANEIRO  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo nº 7.283/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 046/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
BEATRIZ  ARREGUI  SOPELSA,  Professor  Séries
Iniciais,  matrícula  nº  272,  tendo sido  investida  em
cargo  de  provimento  efetivo,  em 05  de  março  de
1992,  em  virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  de  14  de
fevereiro  de  2013  a  14  de  fevereiro  de  2018,  nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, tendo
optado a servidora  pela  transformação de 03 (três)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizado  (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de JANEIRO de 2019, conforme
o processo administrativo nº 7.108/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 047/2019

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor ALCEU
LAZZARI, Professor de Ciências,  matrícula nº 557,
tendo sido investido em cargo de provimento efetivo
em  18  de  fevereiro  de  1998,  em  virtude  de  ter
completado  o  período  aquisitivo  para  o  prêmio
assiduidade, nos termos do art. 91 da Lei Municipal
nº  682/90,  sendo  o  período  aquisitivo  de  18  de
fevereiro de 2013 a  18 de fevereiro de 2018,  tendo
optado  o  servidor  pela  transformação  de  03  (três)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizado  (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de JANEIRO de 2019, conforme
o processo administrativo nº 7.034/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 048/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
MARCIANA  LUSANI  VOLPATTO,  Professor  de
Séries Iniciais, matrícula nº 581, tendo sido investida
em cargo de provimento efetivo em 05 de junho de
1998,  em  virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo para o prêmio assiduidade, de 05 de junho
de 2013 a 05 de junho de 2018, nos termos do art. 91
da Lei Municipal nº 682/90, tendo optado a servidora
pela  transformação  de  03  (três)  meses  em prêmio
assiduidade  indenizado  (01  parcela),  cuja  quitação
será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de
JANEIRO  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo nº 6.959/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 049/2019

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor PAULO
CESAR  BELLAVER,  Professor  de  Matemática,
matrícula nº 1.319, tendo sido investido em cargo de
provimento efetivo em 12 de setembro de 2013, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
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prêmio  assiduidade,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal nº 682/90, sendo o período aquisitivo de
12 de setembro de 2013 a 12 de setembro de 2018,
tendo  optado  o  servidor  pela  transformação  de  03
(três)  meses em prêmio assiduidade indenizado (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de JANEIRO de 2019, conforme o
processo administrativo nº 7.125/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 050/2019

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor VALMIR
BOTTEGA, Motorista,  matrícula nº 101, tendo sido
investido em cargo de provimento efetivo em 01 de
outubro  de  1988,  em virtude  de  ter  completado  o
período  aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, sendo
o período aquisitivo de 01 de outubro de 2013 a 01
de  outubro  de  2018,  tendo  optado  o  servidor  pela
transformação  de  03  (três)  meses  em  prêmio
assiduidade  indenizado  (01  parcela),  cuja  quitação
será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de
JANEIRO  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo nº 7.154/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 051/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  ao  servidor
VALDEREZ ELISEU LUZ DE MORAIS, Motorista,
matrícula nº 1.449, tendo sido investido em cargo de
provimento  efetivo  em 14  de  janeiro  de  2013,  em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio  assiduidade,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal  nº  682/90,  sendo  o  período  aquisitivo
inicial de 14 de janeiro de 2013 a 14 de janeiro de
2018,  protelado  por  motivo  de  113  (cento  e  treze)
dias de licença saúde, segundo o que determina o art.
92-A.,  II,  da  Lei  Municipal  nº  682/90,  passando o
período aquisitivo para 14 de janeiro de 2013 a 07 de
maio  de  2018,  tendo  optado  o  servidor  pela
transformação  de  03  (três)  meses  em  prêmio
assiduidade  indenizado  (01  parcela),  cuja  quitação
será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de
JANEIRO  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo nº 6.958/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 052/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  ao  servidor  JOSE
ARTEMIO MAGERL, Borracheiro, matrícula nº 232,
tendo sido investido em cargo de provimento efetivo
em  28  de  dezembro  de  1990,  em  virtude  de  ter
completado  o  período  aquisitivo  para  o  prêmio
assiduidade, nos termos do art. 91 da Lei Municipal
nº 682/90, sendo o período aquisitivo inicial de 23 de
outubro de 2011 a 23 de outubro de 2016, protelado
por motivo de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias
de licença saúde, segundo o que determina o art. 92-
A.,  II,  da  Lei  Municipal  nº  682/90, passando  o
período aquisitivo para  23 de outubro de 2011 a 18
de  abril  de  2018,  tendo  optado  o  servidor  pela
transformação  de  03  (três)  meses  em  prêmio
assiduidade  indenizado  (01  parcela),  cuja  quitação

será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de
JANEIRO  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo nº 6.969/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 053/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  ao  servidor
JANDIR  MARCHI,  Auxiliar  Geral,  matrícula  nº
296, tendo sido investido em cargo de provimento
efetivo, em 22 de junho de 1992, em virtude de ter
completado  o  período  aquisitivo  para  o  prêmio
assiduidade, nos termos do art. 91 da Lei Municipal
nº 682/90, sendo o período aquisitivo inicial de 08
de  outubro  de  2013  a  08  de  outubro  de  2018,
protelado  por  motivo  de  01  (uma)  falta
injustificada, conforme o que determina o art. 92-A,
I, da Lei Municipal nº 682/90, passando o período
aquisitivo  para  08  de  outubro  de  2013  a  08  de
novembro  de  2018,  tendo  optado  o  servidor  pela
transformação  de  03  (três)  meses  em  prêmio
assiduidade indenizado (01 parcela),  cuja quitação
será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de
JANEIRO  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo nº 7.101/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 054/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
MONICA  CANAL  CHESINI,  Auxiliar  Geral,
matrícula nº 442, tendo sido investida em cargo de
provimento efetivo em 22 de setembro de 1995, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para
o prêmio assiduidade, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal  nº  682/90,  sendo  o  período  aquisitivo
inicial de 25 de abril de 2013 a 25 de abril de 2018,
protelado por 30 (trinta) dias em razão de  licença
por  motivo  de  doença  em  pessoa  da  família,
segundo o que  determina  o  art.  92-A,  III,  da  Lei
Municipal nº 682/90, passando o período aquisitivo
para  25 de abril  de  2013 a  24  de maio  de 2018,
tendo optado a servidora pela transformação de 03
(três) meses em prêmio assiduidade indenizado (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de JANEIRO de 2019, conforme
o processo administrativo nº 6.966/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 055/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  ao  servidor
ALDENI  LAMBERTI  BISSACO,  Operário,
matrícula nº 1.227, tendo sido investido em cargo de
provimento efetivo em 19 de janeiro de 2011, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para
o prêmio assiduidade, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal  nº  682/90,  sendo  o  período  aquisitivo
inicial de 19 de janeiro de 2011 a 19 de janeiro de
2016,  protelado por  motivo de 978 (novecentos  e
setenta e oito) dias de licença saúde, segundo o que
determina  o  art.  92-A,  II,  da  Lei  Municipal  nº
682/90, e por 01 (uma) falta injustificada, conforme
o art. 92-A, I, da Lei Municipal nº 682/90, passando
o período aquisitivo para 19 de janeiro de 2011 a 24
de outubro de 2018, tendo optado o servidor pela

transformação  de  03  (três)  meses  em  prêmio
assiduidade  indenizado  (01  parcela),  cuja  quitação
será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de
JANEIRO  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo nº 7.156/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 056/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
PRISCILA  OLIVEIRA  DOS  SANTOS  BERTE,
Professor  de  Educação  Infantil,  matrícula  nº  840,
tendo sido investida em cargo de provimento efetivo
em 01 de abril de 2013, em virtude de ter completado
o período aquisitivo para o prêmio assiduidade, nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, sendo
o período aquisitivo inicial de 01 de abril de 2013 a
01 de  abril  de  2018,  protelado por  motivo  de  166
(cento  e  sessenta  e  seis)  dias  de  licença  saúde,
segundo  o  que  determina  o  art.  92-A.,  II,  da  Lei
Municipal nº 682/90, passando o período aquisitivo
para  01 de abril de 2013 a 14 de setembro de 2018,
tendo optado a servidora pela transformação de 03
(três) meses em prêmio assiduidade indenizado (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de JANEIRO de 2019, conforme
o processo administrativo nº 7.056/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 057/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
LUCIANE  SAUTHIER  DALCIN,  Professor  de
Português, matrícula nº 788, tendo sido investida em
cargo  de  provimento  efetivo,  em 05  de  março  de
2003,  em  virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo para o prêmio assiduidade, nos termos do
art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, sendo o período
aquisitivo inicial  de 05 de março de 2013 a  05 de
março de 2018,  protelado por  motivo de 01 (uma)
falta injustificada, conforme o que determina o art.
92-A,  I,  da  Lei  Municipal  nº  682/90, passando  o
período aquisitivo para 05 de março de 2013 a 05 de
abril  de  2018,  tendo  optado  a  servidora  pela
transformação  de  03  (três)  meses  em  prêmio
assiduidade  indenizado  (01  parcela),  cuja  quitação
será  efetuada  na  folha  de  pagamento  do  mês  de
JANEIRO  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo nº 7.236/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 058/2019

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora SONIA
ZARO  BAVARESCO,  Servente,  matrícula  nº  539,
tendo sido investida em cargo de provimento efetivo
em  23  de  julho  de  1997,  em  virtude  de  ter
completado  o  período  aquisitivo  para  o  prêmio
assiduidade, nos termos do art. 91 da Lei Municipal
nº 682/90, sendo o período aquisitivo inicial de 31 de
maio de 2013 a 31 de maio de 2018, protelado por
motivo  de  114  (cento  e  quatorze)  dias  de  licença
saúde, segundo o que determina o art. 92-A., II, da
Lei  Municipal  nº  682/90, passando  o  período
aquisitivo para 31 de maio de 2013 a 22 de setembro
de 2018, tendo optado a servidora pela transformação
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de 03 (três) meses em prêmio assiduidade indenizado
(01 parcela), cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento do mês de JANEIRO de 2019, conforme o
processo administrativo nº 7.079/2018.

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 059/2019

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, 11 e 14 de janeiro de 2019, 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

ELIANE MILANI AGENTE DE CAMPO

MORITA CAETANO CARDOSO AGENTE DE CAMPO

Carlos Barbosa, 10 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 060/2019

ENQUADRA, com efeito retroativo a 08 de janeiro
de  2019,  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:

Nome Matríc
ula

Cargo Insalubrid
ade

Adriel Corrêa das Trevas 1428 Motorista 30%

Cláudia  Cristina  Bertol
Cunha

1446 Técnico em Enfermagem 30%

Carlos Barbosa, 11 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 061/2019

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, 14 e 15 de janeiro de 2019, 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

MAÍSA DE BORBA CORRÊA
BERTIN

AUXILIAR GERAL DE ESCOLA

DIONIRES VIANNA AUXILIAR GERAL DE ESCOLA

CAIO MARCOS AMARAL
RIEBOLD 

ANALISTA  DE  SISTEMA  DE

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – SIG

Carlos Barbosa, 11 de janeiro de 2019.

Fábio Fiorotto,

Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 062/2019

HOMOLOGA,  com  efeito  retroativo  a  16  de
outubro de 2018, a conclusão do estágio probatório,
declarando estável  no  serviço  público  a  servidora
ZELI DA CUNHA GODOIS FELTRIN,  matrícula
nº 1.727, investida no cargo efetivo de Monitor de
Creche,  em  18  de  agosto  de  2015,  tendo  sido
avaliada entre agosto de 2015 a outubro 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, 11 de janeiro de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito, no exercício do cargo de Prefeito

Municipal.

PORTARIA Nº 070/2019

CONVOCA a  servidora  Andreia  Scaratti, agente
administrativa, matrícula nº 1.042, para retornar as
suas  atividades  no  dia  28  de  janeiro  de  2019,
ficando autorizado a reprogramar o gozo dos dias
correspondentes às férias interrompidas, até o final
do corrente ano.

Carlos Barbosa, 15 de janeiro de 2019.

Roberto Da-Fré
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do

Município de Carlos Barbosa, RS.
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