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PODER EXECUTIVO
LEIS
LEI Nº 3.616, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019
Adota Plano Municipal de Turismo de Carlos
Barbosa 2019/2028.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar o
Plano Municipal de Turismo como meta do
Município de Carlos Barbosa para o período de 2019
a 2028, que é parte integrante desta Lei.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por dotação orçamentária própria.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.617, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019
Altera dispositivos da Lei n.º 3.364, de 20 de
janeiro de 2017, que Institui o Código de Obras
e disciplina sua aplicação e dá outras
providências.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º Altera a redação do §2, do art. 20, da Lei n.º
3.364, de 20 de janeiro de 2017, que passa a ser:
"Art. 20 ...
...
§ 2º Configurada a infração, os
serviços deverão ser embargados e o
responsável
notificado
para
regularizar a situação ou se
manifestar, em até 5 (cinco) dias,
exceto no caso da infração constante
no art.19, inciso XXIV, desta Lei,
quando o prazo para regularização
será de 30 (trinta) dias.
..."
Art.2º Altera a redação dos incisos I e III, do art. 26,
da Lei n.º 3.364, de 20 de janeiro de 2017, que passa
a ser:
"Art. 26 ...
...
I - a importância de 1 (uma) vez o
valor da Unidade de Referência
Municipal (URM) quando modificar
projeto sem solicitar a aprovação ao
Poder Público Municipal; quando
não informar ao Município o início
da obra com antecedência mínima de
10 (dez) dias; quando interferir, sem
prévia licença do órgão municipal

2

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

competente, nos passeios públicos;
quando danificar em ato doloso,
podar ou cortar, sem previa licença,
as árvores nos passeios públicos;
quando depositar materiais e/ou
equipamentos nos passeios públicos,
em desacordo com o presente
Código; quando vencido o prazo de
licenciamento, prosseguir a obra sem
a necessária prorrogação do prazo;
quando não providenciar o Laudo
Técnico de Inspeção Predial,
obedecendo
a
periodicidade
estabelecida nesta Lei;

Art. 2º A contratação tem como objetivo suprir o
afastamento de servidora efetiva por motivo de
férias, advindos de afastamento por acidente de
trabalho.
Art. 3º A contratação se dará a partir da assinatura
do contrato administrativo até 120 (cento e vinte)
dias.
§1º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados no referido contrato de
acordo com a carga horária prevista, fica o
município
autorizado
a
contratar
outros
profissionais com carga horária inferior até o limite
previsto.

...
III - a importância de 3 (três) vezes o
valor da URM quando iniciar ou
executar serviços de obras sem a
necessária licença e em desacordo
com as prescrições desta Lei; quando
não for obedecido embargo imposto
pela autoridade competente; quando
as obras estiverem sendo executadas
sem responsabilidade de profissional
legalmente
habilitado;
quando
edificar sobre os passeios públicos;
quando utilizar a área do passeio
público para a abertura de portões,
grades e demais elementos, que
representem perigo ou obstruam a
passagem de pedestres; quando o
Laudo de Inspeção Predial contiver
informações falsas; quando não
observar as regras estabelecidas nesta
Lei para a utilização de caçambas
estáticas coletoras de entulho ou
quando não concluir a demolição no
prazo estabelecido; quando não
forem observadas as indicações de
alinhamento,
fornecida
pelo
departamento competente; ou quando
não mantiver os terrenos não
edificados limpos e drenados na área
urbana.
..."
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.618, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e
de
excepcional
interesse
público,
Enfermeiro.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, 01 (um) Enfermeiro,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar
o prazo estabelecido no caput deste artigo, para
completá-lo, poderão ser contratados outros
profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se, no que
couber, o disposto no art. 233 da Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990 e padrões de
vencimentos,
requisitos
para
provimento,
atribuições e condições de trabalho, constantes na
Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Parágrafo único. Dos requisitos para provimento do
cargo de Enfermeiro de que trata a Lei Municipal
n.º 685/90, fica excluída a letra “f”, a qual dispõe
sobre habilitação para condução de veículos,
categoria “B”, da Carteira Nacional de Habilitação.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.619, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Altera o Anexo da Lei nº 3.597, de 18 de
dezembro de 2018.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado dar nova
redação a alínea “d”, constante no Anexo da Lei nº
3.597, de 18 de dezembro de 2018, especificamente
nos Requisitos e Condições para a Função de
Analista de Sistema de Informações Geográficas,
conforme segue:
“Anexo
Requisitos e Condições para a Função:
a)......
b).....
c)......
d) Certificação Técnica ESRI – Desktop.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.620, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Concede reajustamento – para preservar-lhes
o valor real – aos benefícios previdenciários
de aposentadoria e de pensão, cujos
benefícios foram concedidos com base no
art. 40 da Constituição Federal, na redação
das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e
47/2005.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Em cumprimento ao art. 40, § 8º da
Constituição Federal e ao art. 15 da Lei Federal nº
10.887/2004, na redação determinada pela Lei
Federal nº 11.784/2008, é concedido reajustamento –
para preservar-lhes o valor real – aos benefícios
previdenciários de aposentadoria e de pensão
concedidos com base no art. 40 da Constituição
Federal, na redação das Emendas Constitucionais nº
41/2003 e 47/2005.
§ 1º O fator de reajustamento dos benefícios leva em
consideração os mesmos índices considerados para
reajuste dos benefícios aplicados pelo Regime Geral
de Previdência Social – RGPS, fixados pela Portaria
nº 9, de 15 de janeiro de 2019, do Ministério da
Fazenda, publicada no D.O.U. em 16 de janeiro de
2019 e será aplicado nos termos da tabela a seguir:
Data de Início do Benefício

Reajuste (%)

Até janeiro de 2018

3,43

em fevereiro de 2018

3,20

em março de 2018

3,01

em abril de 2018

2,94

em maio de 2018

2,72

em junho de 2018

2,28

em julho de 2018

0,84

em agosto de 2018

0,59

em setembro de 2018

0,59

em outubro de 2018

0,29

em novembro de 2018

0,00

em dezembro de 2018

0,14

§ 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias do Instituto
de Previdência Municipal de Carlos Barbosa –
IPRAM.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação,
retroagindo
os
seus
efeitos,
relativamente ao pagamento do reajuste de que trata
o art. 1º, a 1º de janeiro de 2019.
Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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LEI Nº 3.621, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a receber em doação
áreas de terras para regularização documental de ruas
municipais.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber
em doação as seguintes áreas de terras:
I – UMA FRAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS
URBANAS, sendo esta abrangida pela passagem da
Estrada Desvio Machado, localizada no bairro
Triângulo, neste município de Carlos Barbosa/RS,
com área de 1.370,75m² (Um mil, trezentos e setenta
metros quadrados e setenta e cinco decímetros
quadrados), sem benfeitorias, com as seguintes
medidas e confrontações: ao Norte, no sentido
Sudoeste-Nordeste, na extensão de 14,44m,
confrontando om a Estrada Santa Luiza; ao Leste, no
sentido Nordeste-Sudoeste, na extensão de 246,59m,
com a Tramontina Teec S.A.; ao Oeste, no sentido
Nordeste-Sudoeste, por um segmento irregular, na
extensão de 233,80m, confrontando com a Estrada
Desvio Machado, constante na matrícula nº 22.142,
do Ofício de Registros Públicos da Comarca de
Carlos Barbosa/RS;
II – UMA FRAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS
URBANAS, sendo esta abrangida pela passagem da
Estrada Santa Luiza, localizada no bairro Triângulo,
neste município de Carlos Barbosa/RS, com área de
10.355,40m² (Dez mil, trezentos e cinquenta e cinco
metros quadrados e quarenta decímetros quadrados),
sem benfeitorias, com as seguintes medidas e
confrontações: ao Norte, por uma linha curva, no
sentido Oeste-Leste, na extensão de 297,77m,
confrontando com a Tramontina Teec S/A.; ao Sul,
por cinco segmentos, iniciando ao Oeste, no sentido
Oeste-Leste, na extensão de 13,59m, confrontando
com a Estrada Santa Luiza, segue por uma linha
curva no sentido Sudoeste-Nordeste, na extensão de
102,85m, segue por uma linha curva no sentido
Oeste-Leste, na extensão de 288,96m, segue por uma
linha curva, no sentido Noroeste-Sudeste, na
extensaõ de 325,40m, todos confrontando com a
Tramontina Teec S/A., e finaliza no sentido OesteLeste, por 19,18m, confrontando com a Estrada Santa
Luiza; ao Leste, por uma linha curva no sentido
Noroeste-Sudeste, na extensão de 343,47m,
confrontando com a Tramontina Teec S/A.; ao Oeste,
por dois segmentos, iniciando no sentido Sul-Norte,
na extensão de 22,20m, confrontando com Nelson
Iedo Grasselli e com Jayme Adelar Grasselli, e
finaliza por uma linha curva, no sentido Sul-Norte, na
extensão de 100,25m, confrontando com a
Tramontina Teec S/A., constante na matrícula nº
22.142, do Ofício de Registros Públicos da Comarca
de Carlos Barbosa/RS.
Art. 2º A doação destes imóveis tem por finalidade a
regularização documental de parte da Avenida Raul
Giacomoni (antiga Estrada Desvio Machado) e
Estrada Santa Luiza.
Art. 3º Todas as despesas decorrentes das doações
das referidas áreas, inclusive emolumentos, serão de
responsabilidade dos doadores.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
60º de Emancipação.
1990 e na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990, e, quando for o caso, o pagamento de
EVANDRO ZIBETTI,
indenização de difícil acesso, previsto na Lei
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014, sendo
que no caso dos professores, no que se refere a
padrões de vencimentos, requisitos para provimento,
LEI Nº 3.622, DE 12 DE MARÇO DE 2019
atribuições e condições de trabalho, deverá ser
Autoriza o Poder Executivo a contratar, observado os ditames da Lei Municipal nº 2.133, de
temporariamente e sob regime emergencial 23 de janeiro de 2008.
e de excepcional interesse público, 02
(dois) Monitores de Creche, e 02 (dois) Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Professores.
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
legais,
publicação.
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de
excepcional interesse público, por prazo
determinado, 02 (dois) Monitores de Creche, e 02
(dois) Professores.
Parágrafo único. As contratações se iniciam a partir
da assinatura dos contratos administrativos, pelos
motivos e períodos indicados conforme seguem:
I – 01 (um) Monitor de Creche, com carga horária
de até 40 (quarenta) horas semanais, para a EMEI
Toquinho de Gente, em substituição à Monitora que
assumiu cargo de Direção de Escola, com início a
partir da assinatura do contrato administrativo e
término em 23 de dezembro de 2019;
II – 01 (um) Monitor de Creche, com carga horária
de até 40 (quarenta) horas semanais, para a EMEI
Arco-Íris, em substituição à Monitora que assumiu
cargo de Direção de Escola, com início a partir da
assinatura do contrato administrativo e término em
23 de dezembro de 2019;
III – 01 (um) Professor de Matemática, com carga
horária de até 20 (vinte) horas semanais, para a
EMEF Prefeito José Chies, em substituição à
professora que assumirá cargo de vice-direção, com
início a partir da assinatura do contrato
administrativo e término em 20 de dezembro de
2019;
IV – 01 (um) Professor, com carga horária de até 25
(vinte e cinco) horas semanais, em substituição de
professor ainda não definido que assumirá vicedireção na EMEF Padre Pedro Píccoli, com início a
partir da assinatura do contrato administrativo e
término em 20 de dezembro de 2019.
Art. 2º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados nos referidos contratos de
acordo com a carga horária prevista, fica o
Município
autorizado
a
contratar
outros
profissionais com carga horária inferior, até o limite
previsto, bem como poderá ocorrer redução da
carga horária inicialmente contratada, conforme a
necessidade, programação e organização da
Instituição de Ensino.
Art. 3º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de
expirarem os prazos estabelecidos, para completálos poderão ser contratados outros profissionais.

Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.623, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial e
de
excepcional
interesse
público,
Professores.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse público, por prazo determinado, 03 (três)
Professores.
Parágrafo único. As contratações se iniciam a partir
da assinatura dos contratos administrativos, pelos
motivos e períodos indicados conforme seguem:
I – 01 (um) Professor de Educação Infantil, com
carga horária de até 25 (vinte e cinco) horas
semanais, com objetivo de suprir afastamento de
servidora por motivo de possível licença saúde e
posterior licença maternidade, com início a partir da
assinatura do contrato administrativo até o término
da licença maternidade;
II - 01 (um) Professor de Anos Iniciais, com carga
horária de até 25 (vinte e cinco) horas semanais, em
substituição à professora que está em licença
maternidade, com início previsto a partir de 1º de
março de 2019 e término em 26 de julho de 2019;
III – 01 (um) Professor de Geografia, com carga
horária de até 20 (vinte) horas semanais, em
substituição à professora que está em licença
maternidade, com início previsto a partir de 1º de
março de 2019 e término em 04 de maio de 2019;
Art. 2º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados nos referidos contratos de
acordo com a carga horária prevista, fica o Município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária inferior, até o limite previsto, bem como
poderá ocorrer redução da carga horária inicialmente
contratada, conforme a necessidade, programação e
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organização da Instituição de Ensino.
Art. 3º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de
expirarem os prazos estabelecidos, para completá-los
poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990 e padrões de vencimentos, requisitos para
provimento, atribuições e condições de trabalho
constantes na Lei Municipal nº 2.133, de 23 de
janeiro de 2008.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.624, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, Monitor.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse público, por prazo determinado, 01 (um)
Monitor, com carga horária de até 40 (quarenta)
horas semanais.
Parágrafo único. A contratação se dará a partir de 11
de março, com assinatura do contrato administrativo,
até 23 de dezembro de 2019.
Art. 2º A referida contratação tem como objetivo
suprir o afastamento de servidora que está assumindo
função gratificada no município.
Art. 3º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados nos referidos contratos de
acordo com a carga horária prevista, fica o Município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária inferior, até o limite previsto, bem como
poderá ocorrer redução da carga horária inicialmente
contratada, conforme a necessidade, programação e
organização da Instituição de Ensino.
Art. 4º Ocorrendo rescisão do contrato antes de
expirar o prazo estabelecido, para completá-los
poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 5º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990 e na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990, e, quando for o caso, o pagamento de
indenização de difícil acesso, previsto na Lei
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014.
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta

Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.

organização geral da Mostra seguirão regulamento
próprio definido por decreto.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7º Serão premiados até 08 (oito) projetos da
Mostra Científica Municipal de Carlos Barbosa nas
categorias Médio e Fundamental com custeio de
despesas com inscrição, credenciamento, transporte e
estadia para alunos e professores orientadores em
eventos similares de abrangência Regional, Estadual,
Nacional, dentro do território nacional.

Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.
60º de Emancipação.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.625, DE 12 DE MARÇO DE 2019

§ 1º Os projetos serão contemplados com o custeio
de participação em apenas um evento, independente
das áreas de abrangências listadas no caput.

Cria a Mostra Científica Municipal de
§ 2º Caso os trabalhos premiados, em sua
Carlos Barbosa e dá outras providências.
participação nos eventos mencionados no caput,
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado conquistem credenciais e/ou convites para
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições participação de eventos ainda mais expressivos e,
exclusivamente, fora do Brasil, fica o Município de
legais,
Carlos Barbosa autorizado a custear despesas com
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal inscrição, credenciamento, transporte e estadia para
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o os alunos e professor orientador, sendo limitada a
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal, participação a 01 (um) evento no exterior para cada
projeto.
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município autorizado a criar a Mostra
Científica Municipal de Carlos Barbosa nos termos
da presente lei.

§ 3º O prazo para a participação nos eventos será até
o final do exercício subsequente a premiação da
Mostra Científica Municipal de Carlos Barbosa.

Art. 2º Mostra Científica Municipal de Carlos
Barbosa é uma exposição ao público geral de
trabalhos de iniciação científica produzidos por
alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio de escolas de Carlos Barbosa.

Art. 8º Fica incluído no Plano Plurianual de 2018 a
2021, Lei Municipal nº 3.433 de 15/08/2017 e na Lei
de Diretrizes Orçamentária para 2019, Lei Municipal
nº 3.577 de 09/10/2018, a seguinte Ação conforme
segue:

Art. 3º A Mostra Científica Municipal de Carlos
Barbosa tem o objetivo de:

ORGÃO: 05 – Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE: 05 – Educação Não Computável
PROGRAMA: 57 – Apoio à Educação Não
Computável
AÇÃO: 1569 – Mostra Científica e Tecnológica

I – Incentivar a iniciação científica em escolas em
todos os níveis de ensino do município e possibilitar
a divulgação dos trabalhos realizados pelos alunos,
oportunizando a produção e a socialização do
conhecimento;
II – Estimular a imaginação e a curiosidade através
da pesquisa, possibilitando o surgimento de futuros
pesquisadores;
III – Possibilitar aos alunos e professores a
integração com estudantes de outras Instituições de
ensino de modo a ampliar suas relações.
Art. 4º A Mostra Científica Municipal de Carlos
Barbosa será realizada anualmente pela Secretaria
Municipal da Educação.
Art. 5° Poderão participar da Mostra Científica
Municipal de Carlos Barbosa alunos matriculados
nas escolas de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio das redes pública e privada,
localizadas em Carlos Barbosa.
§ 1º A Mostra será dividida em três categorias,
Médio, Fundamental e Infantil.
§ 2º Cada projeto poderá ter no máximo 03 (três)
alunos e 01 (um) professor orientador.
§ 3º A participação de alunos matriculados em
escolas de outros municípios poderá ser admitida
excepcionalmente e apenas a título de
demonstração.
Art. 6º As diretrizes para inscrição, seleção,
avaliação e premiação dos trabalhos apresentados
na Mostra Científica Municipal de Carlos Barbosa,
bem como a formatação do calendário e

Art. 9º Fica autorizado a abertura de Credito Especial
na Lei Orçamentária Anual, Lei nº 3.593 de
15/12/2018 nas seguintes rubricas:
Desp.Or.Un.F.Sf. Prog.Categoria Rec Descrição
Valor
P/A
5591 05.05.12.573.0057. 3.3.3.9.0.3 3990 OUTROS
SERVIÇOS 14.000,00
1569
9
TERCEIROS - PJ

Art. 10. O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução das seguintes rubricas:
Desp.Or.Un.F.Sf. Prog.Categoria Rec Descrição
Valor
P/A
5584 05.05.12.361.0053. 3.4.4.9.0.5 3990 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.000,0
2535
1
0

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará a presente
lei, no que couber.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI Nº 3.626, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Altera artigos 2º, inciso IV e 4º, e inclui
dispositivo na Lei nº 3612 de 06 de fevereiro
de 2019, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a firmar parceria com organizações
da sociedade civil para possibilitar
apresentação de projetos de alunos do
município.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
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do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Altera o inciso IV do artigo 2º da Lei nº 3.612,
de 06 de fevereiro de 2019, passando a vigorar com a
seguinte redação:

2019, Lei nº 3.593 de 18 de dezembro de 2018, no
montante de R$ 371.228,91 (Trezentos e setenta e
um mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e um
centavos) nas seguintes rubricas:
Desp.

Or.Un.F.Sf.

Art. 2º Altera o artigo 4º da Lei nº 3.612, de 06 de
fevereiro de 2019, passando a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 4º Fica autorizado a abertura de
Credito Especial na Lei Orçamentária
Anual, Lei nº 3.593 de 15 de
dezembro de 2018 nas seguintes
rubricas:
Desp. Or.Un.F.Sf. Prog.Categoria Rec Descrição
P/A
5590 05.05.12.573.0057. 3.3.3.5.0.4 399CONTRIBUIÇÕES
1569
1
0

Valor

Desp. Or.Un.F.Sf. Prog.Categoria Rec Descrição
Valor
P/A
5584 05.05.12.361.0053. 3.4.4.9.0.5 3990 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.950,00
2535
1

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETOS
DECRETO Nº 3.375, DE 15 DE FEVEREIRO DE
2019

Descrição

232 02.03.24.131.0022.20 3.3.3.9.
0

04

O
2308

1 OUTROS SERVIÇOS

0.39

3.3.3.9.0.3

31.0022.21

3

1

07

70

1 SERV. TECNOLOGIA

0.40

LOCOMO

500,00

ÇÃO
2309
1.700,00

02.03.24.1

3.3.3.9.0.3

31.0022.21

5

1

0.39

2311

52.000,00

DE TERCEIROS-

550 05.05.12.361.0059.25 3.3.3.9. 2260MATERIAL DE
07

0.30

CONSULT

02.03.24.1

3.3.3.9.0.3

31.0022.21

6

12

0.30

34

70

OSPESSOA
FÍSICA
5308

43.017,01

DE TERCEIROS-

05.03.12.3

3.3.3.9.0.3

61.0058.25

9

02

0.39

20

TERCEIR

42.500,41

OSPESSOA

PESSOA JURÍDICA
5

19

0.51

0

35

0.30

21

8010

INSTALAÇÕES
51.509,23

1 OUTROS SERVIÇOS

0.39

1 OUTROS SERVIÇOS

0.39

8053

9550

PESSOA JURÍDICA
03

0.30

CONSUMO

09

0.39

1.500,00

3.4.4.9.0.5

52.0083.27

1

09

0.52

1

22.0096.29

0

40

39

86

0.39

O
11026

11.01.23.6

3.3.3.9.0.3

95.0113.20

9

1

78

08

0.39

TERCEIR
OSPESSOA
JURÍDICA

45.000,00

TOTAL

16.000,00

D

Or.Un.F.S
f. Prog.

Categoria

Re
cu

p.

P/A

rs

Descrição

Valor

o
02.01.04.1

3.3.3.9.0.9

22.0020.22

2

1

DESPESA

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 3.377, DE 22 DE FEVEREIRO DE
2019
Abre crédito suplementar no Orçamento
de 2019, Lei nº 3.593 de 18 de
dezembro de 2018.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de
1964;

100,00

Decreta:

S DE

01

EXERCÍC
IOS
ANTERIO
RES

2008

Carlos Barbosa, 15 de fevereiro de 2019.

371.228,91

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte com o superávit financeiro dos
recursos
1270/SEE-TRANSP.ESCOLAR
no
montante de R$ 43.017,01, 2210/FNDE no
montante
de
R$
51.509,23,
2230/FNDE/SALAR.EDUCACAO no montante de
R$ 42.500,41, 2260/FNDE/PNAE no montante de
R$ 40.868,70 e 3440/FUMCRECHE no montante
de R$ 50.688,56 e parte com a redução das
seguintes rubricas:

02.01.04.1

3.4.4.9.0.5

22.0020.22

2

1

EQUIPAM

1.700,00

ENTOS E

01

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2019, Lei nº 3.593 de 18 de dezembro de 2018, no
montante de R$ 53.908,95 (Cinquenta e três mil,
novecentos e oito reais e noventa e cinco centavos)
nas seguintes rubricas:

MATERIA
L

Decreta:

PERMAN

Desp.

ENTE
2306

02.03.24.1

142.645,00

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

PESSOA JURÍDICA

es

61.000,00

S DE

1.445,00

DE TERCEIROSTOTAL

OUTROS
SERVIÇO

12

PESSOA JURÍDICA
1 OUTROS SERVIÇOS

3.945,00

CONSUM

DE TERCEIROS-

112 11.02.22.661.0116.21 3.3.3.9.

MATERIA
L DE

PERMANENTE
1 OUTROS SERVIÇOS

1.500,00

ÇÕES
3.3.3.9.0.3

MATERIAL

110 11.01.23.695.0112.10 3.3.3.9.

OBRAS E
INSTALA

09.05.10.1

PESSOA JURÍDICA
5

22.000,00

CONSUM

09

DE TERCEIROS-

955 09.05.10.122.0096.29 3.4.4.9. 40 EQUIPAMENTOS E

MATERIA
L DE

08.01.15.4

1.000,00

955 09.05.10.122.0096.29 3.3.3.9. 40 OUTROS SERVIÇOS
2

0

03

1.500,00

DE TERCEIROS-

924 09.02.10.302.0091.29 3.3.3.9. 40 MATERIAL DE
0

52.0080.28

1

O

22.000,00

DE TERCEIROS-

805 08.01.15.452.0083.27 3.3.3.9.
03

3.3.3.9.0.3

21

PESSOA JURÍDICA
1

08.01.15.4

CONSUMO

801 08.01.15.452.0080.28 3.3.3.9.
5

JURÍDICA

50.688,56

555 05.05.12.361.0057.25 3.3.3.9. 2210MATERIAL DE

52.000,00

S DE

DE TERCEIROS-

553 05.05.12.365.0057.25 3.4.4.9. 3440OBRAS E

OUTROS
SERVIÇO

02

PESSOA JURÍDICA
2

S DE

25.000,00

551 05.05.12.361.0058.25 3.3.3.9. 2230OUTROS SERVIÇOS

100,00

TERCEIR

CONSUMO

0.39

OUTROS
SERVIÇO

CONSUMO

550 05.05.12.361.0058.25 3.3.3.9. 1270OUTROS SERVIÇOS
8

1

15.868,70

550 05.05.12.365.0059.25 3.3.3.9. 2260MATERIAL DE
4

100,00

ORIA

PESSOA JURÍDICA
2

SERVIÇO
S DE

70

INFORM. COMUNIC.-

541 05.04.12.361.0056.25 3.3.3.9. 20 OUTROS SERVIÇOS
41

100,00

DESPESA

T.I.C.-PJ
2

PASSAGE
NS E

DE TERCEIROS-

261 02.06.05.122.0026.22 3.3.3.9.

Abre crédito suplementar no Orçamento
de 2019, Lei nº 3.593 de 18 de
dezembro de 2018.

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de

02.03.24.1

Valor

PESSOA JURÍDICA

2007

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;

CONSUM

S COM

13.950,00

Art. 3º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução da seguinte rubrica:

Recurso

L DE

70

Prog. P/A

7

“Art.2º.....
I-.....
II-.....
III-.....
IV- ao CPM da Escola Estadual de
Ensino Médio Elisa Tramontina,
CNPJ 89.750.376/0001-27, será
repassado o valor R$ 6.800,00 (Seis
mil e oitocentos reais) para
viabilização da apresentação do
Projeto “Estudo da agregação de
extratos naturais à biomulching para
uso na agricultura como forma de
prevenção e controle de pragas” na
Feira Brasileira de Ciências e
Engenharia – FEBRACE a ser
realizada no mês de março em São
Paulo.”

Categoria

31.0022.21

3.3.3.9.0.3

1

MATERIA

100,00

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

400 04.01.04.123
8

.0040.2401

Categoria

3.4.4.9.0.52

Recurso

Descrição

1 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL

Valor
3.000,00

6
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PERMANENTE

505 05.01.12.361
0

.0050.2901

603 06.01.26.782
5

.0064.1607

920
0

102
03

09.02.10.302
.0091.2901
10.02.08.244
.0101.2901

3.3.1.9.0.92

20 EXERCÍCIOS

21.000,00

ANTERIORES
3.4.4.9.0.51

3690

INSTALAÇÕES
OUTROS BENEF.

3.3.1.9.0.05

DE TERCEIROS-

5.500,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução das seguintes rubricas:
18.000,00
D

TRABALHISTAS

f. Prog.

s

53.908,95

cu

Categoria

rs

P/A

p.

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte com o excesso de arrecadação do
recurso 3690/PAC2-PRO TRANSPORTE no
montante de R$ 10.908,95 e parte com a redução das
seguintes rubricas:

Re

Or.Un.F.S

e

Descrição

Valor

o
OUTROS
SERVIÇO
01.01.01.0

107

S DE

3.3.3.9.0.3

31.0001.20

1

9

01

TERCEIR

4.500,00

OSPESSOA

D
e
s
p
.

Or.Un.F.Sf.

Categ

Re

oria

cur

Prog. P/A

Descrição

JURÍDICA

Valor

SERV.
TECNOL

so
02.03.24.1
2318
4413

04.04.04.1

3.3.3.9.0.3

22.0044.24

9

1

04

OUTROS

1

0

70

3.000,00

OGIA

3.3.3.9.0.4

31.0022.21

INFORM.

1.000,00

COMUNI

SERVIÇO

C.-T.I.C.-

S DE

PJ

TERCEIR

TOTAL

5.500,00

5201

05.02.12.3

3.3.1.9.0.1

65.0051.25

1

20

VENCIME

2º

41

3º

5

4º

40

5º

37

6º

4

7º

3

8º

53

9º

36

10º

52

11º

17

12º

12

13º

7

14º

9

15º

21

16º

32

17º

22

18º

18.1

19º

1

20º

20

21°

13

22º

50

23º

19

24º

11

25º

51

26º

26

27º

54

28º

2

29º

25

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

30º

16

31º

57

Carlos Barbosa, 14 de março de 2019.

32º

35

33º

24

34º

34

21.000,00

Carlos Barbosa, 01 de março de 2019.

VANT.

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

CIVIL
09.02.10.3

3.3.1.9.0.1

02.0091.29

1

40

VENCIME

1.000,00

DECRETO Nº 3.381, DE 14 DE MARÇO DE
2019

NTOS E

01

VANT.
FIXAS - P.
CIVIL

10201

10.02.08.2

3.3.1.9.0.1

44.0101.29

1

1

VENCIME

Abre crédito especial no Orçamento
de 2019, Lei nº 3.593, de 18 de
dezembro de 2018.

18.000,00

NTOS E

01

VANT.
FIXAS - P.
CIVIL
TOTAL

43.000,00

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

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de
1964, e ainda de conformidade com a Lei Municipal
nº 3.626, de 12 de março de 2019.

Carlos Barbosa, 22 de fevereiro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 3.379, DE 01 DE MARÇO DE
2019
Abre
crédito
suplementar
no
Orçamento de 2019, Lei nº 3.593 de 18
de dezembro de 2018.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;

Decreta:
Art. 1.º Abre crédito especial no Orçamento de
2019, Lei nº 3.593 de 18 de dezembro de 2018, no
montante de R$ 13.950,00 (Treze mil, novecentos e
cinquenta reais) nas seguintes rubricas:
Desp.

Desp.

Prog. P/A

Categoria

Recurso Descrição

Valor

Prog. P/A
3.3.3.5. 3990

0

0.41

CONTRIBUIÇÕES 13.950,
00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com o redução da seguinte rubrica:
Or.Un.F.Sf.

Categoria

Rec

Descrição

Valor

Prog. P/A

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2019, Lei nº 3.593 de 18 de dezembro de 2018, no
montante de R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos
reais) nas seguintes rubricas:
Or.Un.F.Sf.

Or.Un.F.Sf.

559 05.05.12.573.0057.1569

Desp.

Decreta:

Categoria

119 01.01.01.031.00 3.3.3.9.0.40

1

Recurso

Descrição

SERV. TECNOLOGIA

Valor
4.500,00

Torna Público o resultado das inscrições, seleção e
classificação para o preenchimento de vagas no
Berçário Municipal da Escola de Educação Infantil
Vitória e para vagas adquiridas nas Escolas de
Educação Infantil Particular, Pequeno Anjo e
Sapinho Colorido, de acordo com o Edital nº 09, de
25 de janeiro de 2019, referente aos inscritos do mês
de fevereiro, conforme segue:

47

FIXAS - P.
9201

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

1º

NTOS E

14

Torna público o resultado das inscrições,
seleção e classificação para o
preenchimento de vagas no Berçário
Municipal da Escola de Educação
Infantil Vitória e para vagas adquiridas
em Escolas de Educação Infantil
Particular.

Inscrição nº

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

JURÍDICA

EDITAL Nº 25, DE 07 DE MARÇO DE 2019

Classificação

OSPESSOA

EDITAIS

1.000,00

PESSOA JURÍDICA
TOTAL

1 RESTITUIÇÕES
TOTAL

1

1.000,00

SERVIDOR/MILITAR
INDENIZAÇÕES E

22.2004

OUTROS SERVIÇOS
3.3.3.9.0.39

10.908,95

40 PREVID.

3.3.1.9.0.94

T.I.C.-PJ

23 02.03.24.131.00
20

OBRAS E

INFORM. COMUNIC.-

01.2001

DESPESAS DE

558 05.05.12.361.0053.25 3.4.4.9.0 3990

OBRAS

4

INSTALAÇÕES

35

.51

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

E13.950,0
0
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35º

38

36º

44

37º

28

38º

36.1

39º

15

40º

23

41º

43

42º

6

43º

10

44º

31

45º

55

46º

56

47º

33

48º

39

49º

18

50º

8

51º

27

52º

30

53º

42

54º

14

55º

29

56º

45

57º

46

58º

48

59º

49

60º

22.1

Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias úteis para
interposição de recurso em relação a seleção e
classificação dos interessados, a contar da publicação
do presente Edital. O recurso deverá ser protocolado
junto à Secretaria Municipal da Educação, no horário
de expediente.
Carlos Barbosa, 07 de março de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
EDITAL Nº 26, DE 07 DE MARÇO DE 2019
Torna Público a realização da Audiência
Pública para instalação de uma Estação
Rádio Base – ERB no loteamento Santa
Helena.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, TORNA PÚBLICO a realização da Audiência
Pública para tratar sobre a instalação de uma Estação
Rádio Base – ERB no loteamento Santa Helena, em
conformidade com o art. 282 da Lei Municipal nº
3.364 de 20 de janeiro de 2017, na Câmara Municipal
de Vereadores de Carlos Barbosa, a ser realizada no
dia 28 de março de 2019, às 18 horas e 30 minutos.
Carlos Barbosa, 07 de março de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 031/2019
TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 21 de Março de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Impressos Gráficos para Eventos da
Secretaria de Turismo
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/siste
mas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

Foi habilitada a empresa: Narciso A. Flesch Eireli –
ME.Adjudica-se à empresa vencedora: Narciso A.
Flesch Eireli – ME, o objeto constante no edital.Foi
concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe
de apoio e licitantes. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e procedimentos adotados por mim pregoeiro e
equipe de apoio para posterior homologação.
Itacir Rasador
Pregoeiro

Digitando o número 031 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

Damires Scottá
Equipe de Apoio

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 032/2019

ATA DE SESSÃO DE EDITAL DE PREGÃO
Nº 019/2019

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 25 de Março de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Material Elétrico
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/siste
mas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 032 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

ATAS
ATA DE SESSÃO DE EDITAL DE PREGÃO
Nº 018/2019
Aos sete dias do mês de março de dois mil e
dezenove, às 14 horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a
contratação de empresa para prestação de assessoria
e consultoria em sistemas de telecomunicações e
tecnologia da informação, conforme descrito no
Edital, processando-se essa licitação nos termos da
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006,
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.Participou do certame a empresa:
Narciso A. Flesch Eireli - ME, neste ato
representada pelo Sr. Narciso Aquino Flesch, RG nº
3053915207.
Conferidos
os
documentos
apresentados para tanto, a empresa participante
restou credenciada.Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que o preço ofertado situa-se dentre aqueles
vigentes no mercado para idênticas condições de
fornecimento, segundo a pesquisa informativa que
se realizou, o Pregoeiro decidiu pela abertura do
momento
de
lances
conforme
planilha
anexa.Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
123/2006, foi declarado vencedor o seguinte
licitante: Narciso A. Flesch Eireli – ME, para o
objeto constante no edital, com o preço final de
R$1.980,00. O relatório de lances ofertados para o
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.

Aos oito dias do mês de março de dois mil e
dezenove, 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 TUBOS DE CONCRETO
conforme descrito no item 01 do Edital, processandose essa licitação nos termos da Lei Federal n.º
10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº
2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006.Participou do certame a empresa: ARTEFATOS
DE CONCRETO FIOROTTO LTDA, neste ato
representada pelo Sr. Antonio Fiorotto, RG nº
9015840524;
Conferidos
os
documentos
apresentados para tanto, a empresa participante
restou-se credenciada.Foram recebidos os envelopes
n. 01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
abertura do momento de lances conforme planilha
anexa.Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
123/2006, foram declarados vencedores os seguintes
licitantes: para o item 01 - ARTEFATOS DE
CONCRETO FIOROTTO LTDA, com o preço final
(ou negociado) de R$ 57,45; para o item 02 ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 67,85; para o
item 03 - ARTEFATOS DE CONCRETO
FIOROTTO LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 91,30; para o item 04 ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 119,30; para
o item 05 - ARTEFATOS DE CONCRETO
FIOROTTO LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 193,40. O relatório de lances
ofertados para cada item encontra-se em anexo,
sendo rubricado por todos.Após a fase das propostas
e lances foi aberto o envelope de número 02,
referente a habilitação. Foi habilitada a empresa:
ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO
LTDA.Adjudica-se
à
empresa
vencedora:
ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA,
os objetos constantes nos itens 01, 02, 03, 04 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 licitante. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
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e procedimentos adotados por mim pregoeira e
equipe de apoio para posterior homologação.
Leticia L. de Almeida
Pregoeiro(a)
Sheila Danieli
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE EDITAL DE PREGÃO
Nº 020/2019
Aos onze dias do mês de março de dois mil e
dezenove, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos
de
habilitação,
objetivando a
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTO
PARA
PINTURA VIÁRIA conforme descrito no item 01 do
Edital, processando-se essa licitação nos termos da
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006.Participou do certame a empresa: SULMACRO
LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA EPP, neste ato representada pelo Sr. Ibanor
Guaragni, RG nº 509.879. Conferidos os documentos
apresentados para tanto, a empresa participante
restou credenciada.Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas condições
de fornecimento, segundo a pesquisa informativa que
se realizou, o Pregoeiro decidiu pela abertura do
momento
de
lances
conforme
planilha
anexa.Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
123/2006, foi declarado vencedor o seguinte licitante:
para o objeto da licitação – SULMACRO LIXEIRAS
E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP,
com o preço final (ou negociado) de R$ 165.000,00.
O relatório de lances ofertados para cada item
encontra-se em anexo, sendo rubricado por
todos.Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada a empresa: SULMACRO LIXEIRAS E
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA
EPP.Adjudica-se à empresa vencedora: SULMACRO
LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA EPP, o objeto constante no edital.Foi
concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe
de apoio e licitantes. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e procedimentos adotados por mim pregoeiro e
equipe de apoio para posterior homologação.
Itacir Rasador
Pregoeiro
Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE EDITAL DE PREGÃO
Nº 021/2019
Aos onze dias do mês de março de dois mil e
dezenove, às quatorze horas, reuniram-se a Pregoeira
e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos
de
habilitação,
objetivando a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM
DE PNEUS 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: REDE PNEU RENOVADORA DE
PNEUS LTDA, neste ato representada pelo Sr.
Marco Antonio Marini, RG nº 4015579552;
GRANDO PNEUS LTDA, neste ato representada
pelo Sr. Carlos Alberto Paganella, RG nº
5028630241; F. VACHILESKI & CIA LTDA, neste
ato representada pelo Sr. Joel Antonio Cadore, RG
nº 2060375942; BORILLI PNEUS LTDA, neste ato
representada pelo Sr. Janei Moccelin, RG nº
6010151121.
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 GRANDO PNEUS LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 601,00; para o item 02 - F.
VACHILESKI & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 273,00; para o item 03 - REDE
PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 2.160,00; para o
item 04 - REDE PNEU RENOVADORA DE
PNEUS LTDA, com o preço final (ou negociado) de
R$ 1.310,00; para o item 05 - BORILLI PNEUS
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
1.750,00; para o item 06 - F. VACHILESKI & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
590,00; para o item 07 - F. VACHILESKI & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
545,00; para o item 08 - F. VACHILESKI & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
340,00; para o item 09 - F. VACHILESKI & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
540,00; para o item 10 - GRANDO PNEUS LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 630,00;
para o item 11 - F. VACHILESKI & CIA LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 360,00. O
relatório de lances ofertados para cada item
encontra-se em anexo, sendo rubricado por
todos.Após a fase das propostas e lances foi aberto
o envelope de número 02, referente a habilitação.
Foram habilitadas as empresas: REDE PNEU
RENOVADORA DE PNEUS LTDA, GRANDO
PNEUS LTDA, F. VACHILESKI & CIA LTDA,
BORILLI PNEUS LTDA.Adjudicam-se à empresa
vencedora: REDE PNEU RENOVADORA DE
PNEUS LTDA, os objetos constantes nos itens 03 e
04 do edital; GRANDO PNEUS LTDA, os objetos
constantes nos itens 01 e 10 do edital; F.
VACHILESKI & CIA LTDA, os objetos constantes
nos itens 02, 06, 07, 08, 09 e 11 do edital e
BORILLI PNEUS LTDA, o objeto constante no
item 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.
Sinara Kirch
Pregoeiro(a)
Sheila Danieli
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE EDITAL DE PREGÃO
Nº 022/2019
Aos doze dias do mês de março de dois mil e
dezenove, 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 Óleos, Graxas e Discos de Tacógrafo 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: LUBRI HAUS COMERCIO DE
LUBRIFICANTES LTDA., neste ato representada
pelo Sr. Joel Della Bona, RG nº 8079880194;
RODAMAX
COMÉRCIO
DE
PNEUS,
LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA, neste
ato representada pelo Sr. Adriano Giordani Hermes,
RG nº 6063706698; KIT LUB DISTRIBUIDORA
DE LUBRIFICANTES LTDA, neste ato representada
pelo Sr. Michael Estacio Rodrigues, RG nº
8066355581; KAIEME PEÇAS LTDA., neste ato
representada pelo Sr. Flávio Pauletti , RG nº
7068331896; COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
NEVOEIRO LTDA., neste ato representada pelo Sr.
Deivid Ala Tavares, RG nº 6090749406.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 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
54,25; para o item 02 - KIT LUB DISTRIBUIDORA
DE LUBRIFICANTES LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1.448,50; para o item 03 KAIEME PEÇAS LTDA., com o preço final (ou
negociado) de R$ 1.699,00; para o item 04 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO
LTDA., com o preço final (ou negociado) de R$
152,00; para o item 05 – KIT LUB
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 12,00; para o
item 06 - anulado; para o item 07 - LUBRI HAUS
COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 39,00; para o item
08
LUBRI
HAUS
COMERCIO
DE
LUBRIFICANTES LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 39,00; para o item 09 – não houve
cotação válida. 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: KAIEME PEÇAS
LTDA,
LUBRI
HAUS
COMERCIO
DE
LUBRIFICANTES
LTDA,
KIT
LUB
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA e
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COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO
LTDA.Adjudica-se à empresa vencedora: LUBRI
HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, o
objeto constante nos itens 1, 7 e 8 do edital; KIT
LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES
LTDA, o objeto constante nos itens 2 e 5 do edital;
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NEVOEIRO
LTDA, o objeto constante no item 4 do edital e
KAIEME PEÇAS LTDA, o objeto constante no item
3 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.
Letícia Lando de Almeida
Pregoeira
Diego Zarpelon
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE EDITAL DE PREGÃO
Nº 023/2019
Aos doze dias do mês de março de dois mil e
dezenove, às catorze horas, reuniram-se o Pregoeiro e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a aquisição
de material elétrico conforme descrito no item 01 do
Edital, processando-se essa licitação nos termos da
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006.Participou do certame a empresa: HENRIQUE
LUIS LERMEN, neste ato representada pelo Sr.
Henrique Luis Lermen, RG nº 5067769132.
Conferidos os documentos apresentados para tanto, a
empresa participante restou credenciada.Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços
e habilitação. Aberto o envelope da proposta de
preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas de classificação, eis que os preços ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas condições de fornecimento, segundo a
pesquisa informativa que se realizou, a Pregoeiro
decidiu pela abertura do momento de lances
conforme planilha anexa.Encerrada a fase de lances,
e após oportunizado o exercício do benefício para
micro e pequenas empresas previsto na Lei
Complementar 123/2006, foi declarado vencedor o
seguinte licitante: para o item 01 - HENRIQUE LUIS
LERMEN, com o preço final (ou negociado) de R$
70,00; para o item 02 - HENRIQUE LUIS LERMEN,
com o preço final (ou negociado) de R$ 22,00; para o
item 03 - HENRIQUE LUIS LERMEN, com o preço
final (ou negociado) de R$ 14,00; para o item 04 HENRIQUE LUIS LERMEN, com o preço final (ou
negociado) de R$ 68,00. O relatório de lances
ofertados para cada item encontra-se em anexo,
sendo rubricado por todos.Após a fase das propostas
e lances foi aberto o envelope de número 02,
referente a habilitação. Foi habilitada a empresa:
HENRIQUE LUIS LERMEN.Adjudica-se à empresa
vencedora: HENRIQUE LUIS LERMEN, o objeto
constante nos itens 01, 02, 03 e 04 do edital.Foi
concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe
de apoio e licitante. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e procedimentos adotados por mim pregoeiro e

equipe de apoio para posterior homologação.
Itacir Rasador
Pregoeiro

ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 002/2019

Ata de licitação modalidade Tomada de Preços,
número dois, do ano de dois mil e dezenove,
realizada às nove horas do dia sete de março de dois
mil e dezenove, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
ATA DE SESSÃO DE EDITAL DE PREGÃO
Carlos Barbosa, que tem como objeto a contratação
Nº 025/2019
de empresa para execução de obra de cobertura da
Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e quadra do Centro Educativo Crescer – CEC,
dezenove, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e localizado na Rua Antônio Prado, número 373,
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº Bairro Navegantes, Carlos Barbosa/RS, com
226/2018, com a finalidade de receber propostas e colocação de mão de obra, materiais e equipamentos
documentos de habilitação, objetivando a necessários. Presentes os membros da Comissão
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA Julgadora de Licitações: Daniel Augusto Schultz,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA Douglas Nazaré Cisco Francisco e Raquel dos
conforme descrito no item 01 do Edital, Santos De Zorzi. Participaram as empresas: GLOBE
processando-se essa licitação nos termos da Lei ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME,
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto CNPJ
Nº
27.549.362/0001-92,
neste
ato
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, representada pelo Sr. Norton Affonso Brandt Ledur,
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº RG Nº 2082282266; R & R ESTRUTURAS
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de METÁLICAS LTDA, CNPJ Nº 05.862.119/0001-97,
dezembro de 2006.Participaram do certame as neste ato representada pelo Sr. Lucio Netto
empresas: LAVANDERIA AGUAZUL LTDA ME, Medeiros, RG Nº FU360981; S E F INDÚSTRIA
neste ato representada pela Sra. Ines Melere, RG nº METALÚRGICA LTDA, CNPJ 11.895.849/00014060613637; LAVANDERIA ANSELMINI LTDA 97, neste ato representada pelo Sr. Claudemir Royer
ME, neste ato representada pela Sra. Marinês Toniolo, RG N° 8041257869;
INTER
Anselmini, RG nº 2027539366; Conferidos os CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 23.016.049/0001documentos apresentados para tanto, as empresas 38, neste ato representada pelo Sr. Jefferson
participantes restaram credenciadas. A empresa Schuster
Born,
RG
N° 2068911938;
e
GIOVANI SARTORI- ME, apenas apresentou os CONSTRUTORA TABAÍ EIRELI, CNPJ N°
envelopes 01 e 02.Foram recebidos os envelopes n. 07.521.324/0001-14, neste ato, sem representação.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o Atendido o disposto da Lei 8.666/93, verificou-se a
envelope da proposta de preços, e tendo concluído ampla publicidade. A Comissão decidiu por dar
que apresenta condições positivas de classificação, continuidade ao processo licitatório. Inicialmente
eis que os preços ofertados situaram-se dentre foram abertos os envelopes de número “um” e
aqueles vigentes no mercado para idênticas analisados os documentos referentes ao item
condições de fornecimento, segundo a pesquisa “habilitação”. A empresa GLOBE ENGENHARIA E
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu CONSTRUÇÕES LTDA – ME, não apresentou os
pela abertura do momento de lances conforme documentos constantes nos itens 05.01.05 –
planilha anexa.Encerrada a fase de lances, e após Habilitação Jurídica, 05.01.06 – Regularidade Fiscal
oportunizado o exercício do benefício para micro e e 05.01.07 – Qualificação Econômico-Financeira,
pequenas empresas previsto na Lei Complementar restando inabilitada. As demais empresas foram
123/2006, foram declarados vencedores os consideradas habilitadas. Todas as empresas
seguintes licitantes: para o lote 01 - LAVANDERIA participantes
apresentaram
declaração
de
AGUAZUL LTDA ME, com o preço final (ou microempresa, ou empresa de pequeno porte. Abrenegociado) de R$ 5.000,00; para o lote 02 - se prazo legal para recurso. Nada mais havendo a
LAVANDERIA AGUAZUL LTDA ME, com o constar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e
preço final (ou negociado) de R$ 4.900,00; para o assinada pela comissão de licitações e licitantes.
lote 03 - LAVANDERIA ANSELMINI LTDA ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 3.500,00. O
ATA IV DE SESSÃO DE TOMADA DE
relatório de lances ofertados para cada item
PREÇOS Nº 008/2018
encontra-se em anexo, sendo rubricado por
todos.Após a fase das propostas e lances foi aberto Ata de licitação modalidade Tomada de Preços
o envelope de número 02, referente a habilitação. número oito do ano de dois mil e dezoito, realizada
Foram habilitadas as empresas: LAVANDERIA às nove horas do dia treze de março de dois mil e
AGUAZUL
LTDA
ME;
LAVANDERIA dezenove, na Sala de Licitações da Prefeitura
ANSELMINI LTDA ME.Adjudica-se as empresas Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
vencedoras: LAVANDERIA AGUAZUL LTDA ME, Carlos Barbosa, que tem como objeto a contratação
os objetos constantes nos lotes 01 e 02 do edital; de empresa especializada para revisão do Plano de
LAVANDERIA ANSELMINI LTDA ME, o objeto Saneamento Básico, regulamentado pelo Decreto
constante no lote 03 do edital.Foi concedido prazo Municipal n°2793/2014, conforme Lei Federal
para recurso, não havendo manifestação de n°11.445/2007, e especificações do edital. Presentes
interposição do mesmo. Nada mais havendo a os membros da Comissão Julgadora de Licitações:
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi Cláudia Missiaggia Monegat, Daniel Augusto
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e Schultz e Raquel dos Santos De Zorzi. A comissão se
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo reuniu para dar prosseguimento ao certame, com o
o processo para análise dos documentos e apoio do Setor de Meio Ambiente através dos
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe servidores Pedro Ernesto Fabrin – Chefe de Ações
de apoio para posterior homologação.
Ambientais e Anna Letícia Giacomelli – Supervisora
de Meio Ambiente, para dirimir dúvidas quanto a
Leticia L. de Almeida
análise da documentação apresentada. Após a
Pregoeiro(a)
comissão chegou a seguinte pontuação da proposta
técnica, envelopes de número dois, das empresas
Sheila Danieli
habilitadas na fase anterior, cujos documentos
Equipe de Apoio
Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio
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remetem à seguinte pontuação, conforme critérios
estabelecidos no edital:
EMPRESA

a)
Formaçã
o
Específic
a

b)
c)
Formação Experiênci
Compleme a
ntar
da
Empresa

d)
Experiênc
ia do
Profission
al

NOTA
FINAL

PJS GEOLOGIA 10 pontos
LTDA

06 pontos

05 pontos

01 ponto

22
pontos

05 pontos
SIMONI
BIOECOLOGIE
AS EIRELI

03 pontos

15 pontos

10 pontos

33
pontos

PROPO
STA
TÉCNI
CA

Foram feitas as seguintes considerações na apuração
dos pontos: apenas foram considerados para fins de
pontuação do item 06.01.02 “b”, referente a
“Formação Complementar”, os cursos de pósgraduação ou extensão realizados após a conclusão
da formação específica, e emitidos por instituições
reconhecidas pelo MEC. Para a empresa PJS
Geologia Ltda EPP, foram considerados apenas os
cursos complementares do profissional Pedro Julio
Schnack e Cristiane Bassani e para a empresa
Simoni Bioecologieas Eireli, foi considerado apenas
um curso do profissional Luciano Barsé (Extensão
Universitária pela UFRGS). Sendo assim a empresa
PJS Geologia Ltda EPP, foi considerada
desclassificada na fase de Proposta Técnica, por não
atingir a pontuação mínima de 60% do máximo de
pontos
disponíveis.
A
empresa
Simoni
Bioecologieas Eireli, foi considerada classificada.
Nada mais havendo a constar, abre-se o prazo legal
para recurso da fase da proposta técnica. Encerrada
a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pela comissão de licitações e equipe de apoio.

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2019
CONTRATANTE: Fundação de Cultura e Arte de
Carlos Barbosa
CONTRATADA: Laercio Broco – Me
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestação de serviços de
sonorização, projeção e iluminação, quando
necessário, para a realização de diversos eventos a
serem realizados durante o ano de 2019 no
município, de acordo com as especificações abaixo e
constantes no anexo I do contrato:
ITE
M
ITE
DO
M
EDIT
AL
1

2

09

10

DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
– ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
ANEXO I
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO ATRAVÉS DE
TRIO ELÉTRICO PARA ENCENAÇÃO DA
PAIXÃO DE CRISTO, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I

UNI
QTDE
D

UN

UN

previdenciárias, inclusive as decorrentes de
acidente, indenizações, multas, seguros, pagamentos
a fornecedores diretos, normas de saúde pública,
assim como o cumprimento de todos as demais
obrigações atinentes ao presente certame.
2 – A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes adequados, completos e em ótimas
condições de apresentação, portem crachá de
identificação emitido pela CONTRATANTE, sendo
proibido o uso de bermudas, regatas, calçados
abertos ou outra roupa que não esteja de acordo.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
07 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019.
VALOR: R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e
cinquenta reais).
Carlos Barbosa, 07 de março de 2019.
CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor Presidente da Fundação de
Cultura e Arte de Carlos Barbosa

Carlos Barbosa, 07 de março de 2019.
LAERCIO BROCO – ME
Contratado

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor Presidente da Fundação de
Cultura e Arte de Carlos Barbosa

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

LUCIANO DOS SANTOS MACHADO –
EVENTOS
Contratado

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
e Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Luciano dos Santos Machado –
Eventos
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestação de serviços
de sonorização, projeção e iluminação, quando
necessário, para a realização de diversos eventos a
serem realizados durante o ano de 2019 no
município, de acordo com as especificações abaixo
e constantes no anexo I do contrato:
ITE
M

ITE
M
DO
EDIT
AL

1

07

2

08

3

11

1
4

12

5

13

6

16

7

19

1

Em caso de mau tempo e o evento não acontecer, será
pago somente o valor gasto para cobrir despesas de
deslocamento e instalação do serviço, limitados a
20% do valor total da menor proposta, desde que
devidamente comprovados.
Para os itens que preveem nova data, o valor limitado
aos 20% correspondem a cada transferência.
Caso alguma programação seja cancelada será
avisado a empresa e realizado supressivo de contrato
sem ônus para o município.
OBSERVAÇÕES:
1 – Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,
designará,
exclusivamente
empregados
seus,
devidamente
registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de todas as obrigações trabalhistas e fiscais e

1 – Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,
designará,
exclusivamente
empregados
seus,
devidamente
registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de todas as obrigações trabalhistas e fiscais e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidente,
indenizações, multas, seguros, pagamentos a
fornecedores diretos, normas de saúde pública, assim
como o cumprimento de todos as demais obrigações
atinentes ao presente certame.
2 – A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes adequados, completos e em ótimas
condições de apresentação, portem crachá de
identificação emitido pela CONTRATANTE, sendo
proibido o uso de bermudas, regatas, calçados
abertos ou outra roupa que não esteja de acordo.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
07 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019.
VALOR: R$ 15.740,00 (quinze mil, setecentos e
quarenta reais).

DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PROJEÇÃO E
ILUMINAÇÃO – FEIRA DO LIVRO,
DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
ANEXO I
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – CORPUS
CHRISTI,
DE
ACORDO
COM
AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
– SEMANA FARROUPILHA, DE ACORDO COM
AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO –2º DESFILE
TEMÁTICO FARROUPILHA,
DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
– 2ª FEIRA DO ARTESANATO, DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – 110 ANOS DA
ESTAÇÃO FÉRREA, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – ESTAÇÃO
ZAPPING,
DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I

UNI
QTDE
D

UN

1

UN

1

UN

1

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa e
Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Sadi Maffasioli Me
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestação de serviços
de sonorização, projeção e iluminação, quando
necessário, para a realização de diversos eventos a
serem realizados durante o ano de 2019 no
município, de acordo com as especificações abaixo e
constantes no anexo I do contrato:
ITE
M

ITE
M
DO
EDIT
AL

UN

1

UN

1

1

01

UN

1

2

15

UN

1

Em caso de mau tempo e o evento não acontecer,
será pago somente o valor gasto para cobrir
despesas de deslocamento e instalação do serviço,
limitados a 20% do valor total da menor proposta,
desde que devidamente comprovados.
Para os itens que preveem nova data, o valor
limitado aos 20% correspondem a cada
transferência.
Caso alguma programação seja cancelada será
avisado a empresa e realizado supressivo de
contrato sem ônus para o município.
OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – DESFILE
CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2019, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
ANEXO I
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – FINADOS, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
ANEXO I

UNI
QTDE
D

UN

1

UN

1

Em caso de mau tempo e o evento não acontecer,
será pago somente o valor gasto para cobrir despesas
de deslocamento e instalação do serviço, limitados a
20% do valor total da menor proposta, desde que
devidamente comprovados.
Para os itens que preveem nova data, o valor limitado
aos 20% correspondem a cada transferência.
Caso alguma programação seja cancelada será
avisado a empresa e realizado supressivo de contrato
sem ônus para o município.
OBSERVAÇÕES:
1 – Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,
designará,
exclusivamente
empregados
seus,
devidamente
registrados,
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assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de todas as obrigações trabalhistas e fiscais e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidente,
indenizações, multas, seguros, pagamentos a
fornecedores diretos, normas de saúde pública, assim
como o cumprimento de todos as demais obrigações
atinentes ao presente certame.
2 – A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes adequados, completos e em ótimas
condições de apresentação, portem crachá de
identificação emitido pela CONTRATANTE, sendo
proibido o uso de bermudas, regatas, calçados
abertos ou outra roupa que não esteja de acordo.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
07 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019.
VALOR: R$ 5.370,00 (cinco mil, trezentos e setenta
reais).
Carlos Barbosa, 07 de março de 2019.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

OBSERVAÇÕES:
1 – Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,
designará,
exclusivamente
empregados
seus,
devidamente
registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de todas as obrigações trabalhistas e fiscais e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de
acidente, indenizações, multas, seguros, pagamentos
a fornecedores diretos, normas de saúde pública,
assim como o cumprimento de todos as demais
obrigações atinentes ao presente certame.
2 – A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes adequados, completos e em ótimas
condições de apresentação, portem crachá de
identificação emitido pela CONTRATANTE, sendo
proibido o uso de bermudas, regatas, calçados
abertos ou outra roupa que não esteja de acordo.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
07 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019.
VALOR: R$ 8.424,00 (oito mil, quatrocentos e
vinte e quatro reais).

OBSERVAÇÕES:
1 – Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,
designará,
exclusivamente
empregados
seus,
devidamente
registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de todas as obrigações trabalhistas e fiscais e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidente,
indenizações, multas, seguros, pagamentos a
fornecedores diretos, normas de saúde pública, assim
como o cumprimento de todos as demais obrigações
atinentes ao presente certame.
2 – A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes adequados, completos e em ótimas
condições de apresentação, portem crachá de
identificação emitido pela CONTRATANTE, sendo
proibido o uso de bermudas, regatas, calçados
abertos ou outra roupa que não esteja de acordo.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
07 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2019.
VALOR: R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).
Carlos Barbosa, 07 de março de 2019.

Carlos Barbosa, 07 de março de 2019.
CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor Presidente da Fundação de
Cultura e Arte de Carlos Barbosa

JENECI MOCELLIN
Secretário Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio

SADI MAFFASIOLI ME
Contratado

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor Presidente da Fundação de
Cultura e Arte de Carlos Barbosa

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa e
Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Valmor José Pedroso – Me
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestação de serviços de
sonorização, projeção e iluminação, quando
necessário, para a realização de diversos eventos a
serem realizados durante o ano de 2019 no
município, de acordo com as especificações abaixo e
constantes no anexo I do contrato:
ITE
M

ITE
M
DO
EDIT
AL

1

04

2

06

3

17

DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PROJEÇÃO E
ILUMINAÇÃO – FEIRA DE PÁSCOA, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
ANEXO I
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PROJEÇÃO E
ILUMINAÇÃO – SEMANA DO TURISMO, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
ANEXO I
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO –
NATAL CAMINHO DAS ESTRELAS(MISSA DE
NATAL),
DE
ACORDO
COM
AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I

UNI
QTDE
D

UN

1

DIA

5

UN

1

Em caso de mau tempo e o evento não acontecer, será
pago somente o valor gasto para cobrir despesas de
deslocamento e instalação do serviço, limitados a
20% do valor total da menor proposta, desde que
devidamente comprovados.
Para os itens que preveem nova data, o valor limitado
aos 20% correspondem a cada transferência.
Para o item 06 deverá ser cotado por dia, caso a
programação não seja realizada toda a semana, será
pago somente os dias em que serão utilizados os
equipamentos.
Caso alguma programação seja cancelada será
avisado a empresa e realizado supressivo de contrato
sem ônus para o município.

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
e Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa
CONTRATADA: De Marchi Áudio e Vídeo Ltda
Me
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestação de serviços
de sonorização, projeção e iluminação, quando
necessário, para a realização de diversos eventos a
serem realizados durante o ano de 2019 no
município, de acordo com as especificações abaixo
e constantes no anexo I do contrato:
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DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO,
IMAGEM E CENÁRIO – 60 ANOS DO
MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA,
DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
ANEXO I
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - FESTA DO
TRABALHADOR,
DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor Presidente da Fundação de
Cultura e Arte de Carlos Barbosa
DE MARCHI ÁUDIO E VÍDEO
Contratado

VALMOR JOSÉ PEDROSO – ME
Contratado

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

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
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Em caso de mau tempo e o evento não acontecer,
será pago somente o valor gasto para cobrir
despesas de deslocamento e instalação do serviço,
limitados a 20% do valor total da menor proposta,
desde que devidamente comprovados.
Para os itens que preveem nova data, o valor
limitado aos 20% correspondem a cada
transferência.
Caso alguma programação seja cancelada será
avisado a empresa e realizado supressivo de
contrato sem ônus para o município.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: OM Zeladoria Ltda Epp
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação de empresa para prestação de serviço de
zeladoria e recepção a ser executado na Secretaria
Municipal da Assistência Social e Habitação.
As tarefas deverão ser executadas de segunda a
sexta-feira, das 08 horas às 12 horas e das 13h30min
às 17h30min.
Preferencialmente que o funcionário seja do sexo
masculino.
OBSERVAÇÕES:
1- Para a realização do serviço, a CONTRATADA,
designará, exclusivamente empregados seus,
devidamente
registrados,
assumindo
total
responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas e fiscais e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidente, indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o cumprimento
de todas as demais obrigações atinentes ao presente
certame.
2 – A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, estejam
trajados adequadamente, em ótimas condições de
apresentação e que portem crachá de identificação.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses, a partir de 11 de
março de 2019 até 10 de março de 2020.
VALOR: R$ 2.604,80 (dois mil, seiscentos e quatro
reais e oitenta centavos) mensais.
Carlos Barbosa, 08 de março de 2019.
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JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação
OM ZELADORIA LTDA EPP
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: PFG Poços Artesianos Ltda Me
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa especializada para perfuração de 1 (um)
poço artesiano a fim de suprir a demanda de água
potável na comunidade de São Luiz/Santa Luiza,
com colocação dos materiais e mão de obra
necessários.
A perfuração consiste na obra de sistema de
abastecimento de água com estudo técnico para
marcação do ponto onde será perfurado o poço,
licenciamento ambiental junto ao DRH/RS,
perfuração de poço artesiano com revestimento,
cimentação, teste de vazão, desinfecção, análise de
água padrão outorga e apresentação de perfil do
poço, suprir demanda das comunidades de São Luiz e
Santa Luiza.
A Contratada será responsável pela marcação e
licenciamento ambiental, sem custo adicional para o
Município, a qual deverá ser feita por geólogo, sendo
que o mesmo deverá emitir ART.
A bomba submersa deverá possuir garantia mínima
de 1 ano contra defeitos de fabricação.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar de 12 de
março de 2019 até 09 de junho de 2019.
VALOR: R$39.830,00 (trinta e nove mil, oitocentos
e trinta reais).
Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente
PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA ME
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa e
Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Henger Comércio e Serviços Ltda
OBJETO: O objeto do presente contrato é a
contratação de empresa para locação de gerador
conforme especificações e eventos abaixo:
LOTE 01 – Locação de um gerador para o Festival da
Canção 2019 de Carlos Barbosa que transcorrerá nos
dias 30 e 31 de Agosto de 2019, devendo estar
instalado até as 18h30min do dia 30 de agosto de
2019 sendo que o término está previsto para as
23h59min do dia 31 de agosto de 2019, conforme
especificações que seguem:
Equipamento: Gerador 115/100KWA silenciado,
dotado de um motor.

-Gerador para cargas deformantes, comandados por
um quadro de comando e transferência automáticos,
ou seja, caso falte energia o referido deverá ligar
automaticamente, fornecendo energia, sem a
necessidade de operador.
-O objeto contratado compreende remuneração de
locação no modo “stand by” e, caso necessário, hora
operada.
-Alimentação de combustível necessária para o
funcionamento do equipamento, devendo o
reabastecimento ser de responsabilidade da
Contratada, caso seja necessário.
Informações complementares:
a) Equipamento montado em contêiner silenciado
com tratamento acústico, apresentando nível de
ruido máximo de 85dB a 1,5m de distância;
b) Deverão estar inclusos na locação os acessórios e
seus periféricos até o local da instalação, além do
fornecimento de cabos elétricos de 95mm² x 30m,
necessários para a interligação dos equipamentos;
c) Fica a cargo da Contratada o transporte dos
equipamentos e seus periféricos até o local de
realização do evento, a ser indicado pela
Contratante, bem como a instalação dos mesmos;
d) Franquia de até 05 (cinco) horas caso seja
necessário o uso do equipamento, com combustível
incluso, sendo o valor deste item incluído no valor
da locação;
e) A contratada deverá disponibilizar profissional
eletricista habilitado a acompanhar os trabalhos e
manusear e/ou operar equipamentos e/ou
instalações que sejam necessárias à adequada e
segura instalação do equipamento;
f) Caso necessite de licença de algum órgão, a
Contratada deverá se responsabilizar pela mesma;
g) A Contratada deverá fornecer ART do
equipamento.
h) Caso a data de execução venha a sofrer alteração
por razões únicas e exclusivas da Organização, a
Contratada será devidamente comunicada, com um
prazo mínimo de 30 dias de antecedência à
realização deste.
LOTE 02 – Locação de um gerador para os festejos
dos 60 Anos do Município de Carlos Barbosa que
transcorrerá no dia 25 de setembro de 2019,
conforme especificações que seguem descritas:
Características do serviço:
-A locação do equipamento busca atender a
demanda de energia necessária para os
equipamentos de sonorização e iluminação a serem
utilizados no Aniversário do Município de Carlos
Barbosa, a realizar-se no dia 25 de setembro de
2019 devendo estar instalado até as 13h30min do
dia do evento, sendo que o término está previsto
para as 18h30min do mesmo dia.
-Equipamento: Gerador 115/100KWA silenciado,
dotado de um motor.
-Gerador para cargas deformantes, comandados por
um quadro de comando e transferência automáticos,
ou seja, caso falte energia o referido deverá ligar
automaticamente, fornecendo energia, sem a
necessidade de operador.
-O objeto contratado compreende remuneração de
locação no modo “stand by” e, caso necessário, hora
operada.
-Alimentação de combustível necessária para o
funcionamento do equipamento, devendo o
reabastecimento ser de responsabilidade da
Contratada, caso seja necessário.
Informações complementares:
a) Equipamento montado em contêiner silenciado
com tratamento acústico, apresentando nível de
ruido máximo de 85dB a 1,5m de distância;
b) Deverão estar inclusos na locação os acessórios e
seus periféricos até o local da instalação, além do
fornecimento de cabos elétricos de 95mm² x 50m,
necessários para a interligação dos equipamentos;

c) Fica a cargo da Contratada o transporte dos
equipamentos e seus periféricos até o local de
realização do evento, a ser indicado pela Contratante,
bem como a instalação dos mesmos;
d) Franquia de até 05 (cinco) horas caso seja
necessário o uso do equipamento, com combustível
incluso, sendo o valor deste item incluído no valor da
locação;
e) A contratada deverá disponibilizar profissional
eletricista habilitado a acompanhar os trabalhos e
manusear e/ou operar equipamentos e/ou instalações
que sejam necessárias à adequada e segura instalação
do equipamento;
f) Caso necessite de licença de algum órgão, a
Contratada deverá se responsabilizar pela mesma;
g) A Contratada deverá fornecer ART do
equipamento.
h) Em caso de condições climáticas desfavoráveis, o
evento será transferido para a Rua Coberta;
i) Se por razões únicas e exclusivas da Organização
do evento, o mesmo não vier a acontecer, será pago o
equivalente a 20% do valor contratado, a fim de
cobrir eventuais despesas de deslocamento, desde
que devidamente comprovadas.
LOTE 03 – Locação de um gerador para a encenação
da Paixão de Cristo que transcorrerá no dia 19 de
abril de 2019, nas ruas principais de Carlos Barbosa
até o Morro calvário, conforme especificações que
seguem descritas:
Características do serviço:
-A locação do equipamento busca atender a demanda
de energia necessária ao funcionamento dos
equipamentos de sonorização, iluminação e efeitos
para a encenação da Paixão de Cristo, a realizar-se
no dia 19 de abril de 2019 devendo estar instalado e
em funcionamento às 14h do dia da realização do
evento, sendo seu término previsto para as 22h.
-Equipamento: Gerador de 55/50KWA silenciado,
dotado de um motor.
-Gerador para cargas deformantes, comandados por
um quadro de comando e transferência automáticos,
ou seja, caso falte energia o referido deverá ligar
automaticamente, fornecendo energia, sem a
necessidade de operador.
-Alimentação de combustível necessária para o
funcionamento do equipamento, devendo o
reabastecimento ser de responsabilidade da
Contratada, caso seja necessário.
-Operação dos equipamentos durante um período de
até 08 horas, conforme o transcorrer e até o
encerramento das atividades.
Informações complementares:
a) Equipamento montado em container silenciado
com tratamento acústico, apresentando nível de ruido
máximo de 85dB a 1,5m de distância;
b) Deverão estar inclusos na locação os acessórios e
seus periféricos até o local da instalação, além do
fornecimento de cabos elétricos de 95mm² x 30m,
necessários para a interligação dos equipamentos;
c) Fica a cargo da Contratada o transporte dos
equipamentos e seus periféricos até o local de
realização do evento, a ser indicado pela Contratante,
bem como a instalação dos mesmos;
d) A contratada deverá disponibilizar profissional
eletricista habilitado a acompanhar os trabalhos e
manusear e/ou operar equipamentos e/ou instalações
que sejam necessárias à adequada e segura instalação
do equipamento;
f) Caso necessite de licença de algum órgão, a
Contratada deverá se responsabilizar pela mesma;
g) A Contratada deverá fornecer ART do
equipamento.
h) Caso a data de execução venha a sofrer alteração
por razões únicas e exclusivas da Organização, a
Contratada será devidamente comunicada, com um
prazo mínimo de 30 dias de antecedência à
realização deste.
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i) Em caso de mau tempo, e o evento não vier a
acontecer, será pago o equivalente a 20% do valor
contratado, a fim de cobrir eventuais despesas de
deslocamento, desde que devidamente comprovadas;
LOTE 04 – Locação de um grupo gerador de 180
KVA silenciado, dotado de um motor e gerador para
cargas deformantes, comandados por um quadro de
comando e transferência automáticos, ou seja, caso
faltar luz ele deve ligar automaticamente fornecendo
energia, sem necessidade de operador.
-O objeto contratado compreende remuneração de
locação stand by e, caso necessário, hora operada.
-O grupo gerador será utilizado durante a realização
do FestiQueijo 2019 e deverá ser instalado no Salão
Paroquial até 20/06/2019.
-O equipamento será disponibilizado com o tanque
cheio, devendo o reabastecimento ser de
responsabilidade da contratada, caso necessário.
Demais características da operação:
a) Equipamento montado em container silenciado
com tratamento acústico apresentando um nível de
ruído máximo de 85 DB(a) a 1,5 metros de distância,
regime de trabalho stand-by.
b) Deverá estar incluído na locação o custo do frete
do equipamento e seus periféricos até o local da
instalação, além do fornecimento dos cabos elétricos
de bitola de 95mm² x 25 metros, necessários para a
interligação dos equipamentos.
c) A empresa, no ato da instalação do equipamento
deverá passar orientações de funcionamento para os
eletricistas
da
prefeitura,
que
farão
o
manuseio/operação durante o período de realização
do Festiqueijo, de 28 de junho a 28 de julho de 2019,
no salão paroquial, localizado no centro da cidade.
d) Franquia de até 05 horas caso seja necessário o
uso do mesmo, com o combustível incluso, valor
deste item incluído no valor da locação.
e) O gerador deverá estar disponível no local a partir
do dia 20/06/2019 até 28/07/2019 e sua retirada
realizada no dia 29 de julho a 02 de agosto de 2019
podendo ter alterações de datas mediante aviso
prévio da administração.
f) Caso necessite de licença de algum órgão, a
empresa deverá se responsabilizar pela mesma; e a
empresa deverá fornecer ART do equipamento.
g) Ainda, para fins de contrato serão contratadas 50
horas de possível uso do gerador sendo estas pagas
somente se forem utilizadas.
LOTE 05 – Locação de dois geradores de energia,
sendo um de 180 KVA e outro de 115 KVA,
comandados por um quadro de comandos e
transferência automáticos, ou seja, caso faltar luz ele
deve ligar automaticamente fornecendo energia, sem
necessidade de operador.
-O objeto contratado compreende remuneração de
locação stand by e, caso necessário, hora operada.
OBS: O equipamento será disponibilizado com o
tanque cheio, devendo o reabastecimento ser de
responsabilidade da contratada, caso necessário.
Demais características da operação:
a) Os equipamentos devem ser montados nos
seguintes eventos:
Dia 23 de novembro de 2019 – ABERTURA DO
NATAL
Locação de UM GERADOR de energia, sendo de
180 KVA comandado por um quadro de comandos e
transferência automáticos, ou seja, caso faltar luz ele
deve ligar automaticamente fornecendo energia, sem
necessidade de operador. em contêiner silenciado
com tratamento acústico apresentando um nível de
ruído máximo de 85 DB(a) a 1,5 metros de distância,
regime de trabalho stand-by;
Obs.: os geradores devem ser instalados no dia
anterior ao evento e retirados somente no dia
posterior ao evento, em caso de chuva a abertura será
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transferida para o domingo, e assim o serviço
deverá ser prestado neste dia.

Diretor Presidente da Fundação de
Cultura e Arte de Carlos Barbosa

Dia 30 de novembro e 07 de dezembro de 2019 –
PARADAS DE NATAL
Locação de dois geradores de energia, sendo um de
180 KVA e outro de 115 KVA, comandados por um
quadro de comandos e transferência automáticos, ou
seja, caso faltar luz ele deve ligar automaticamente
fornecendo energia, sem necessidade de operador.
em contêiner silenciado com tratamento acústico
apresentando um nível de ruído máximo de 85
DB(a) a 1,5 metros de distância, regime de trabalho
stand-by;
Obs.: os geradores devem ser instalados no dia
anterior ao evento e retirados somente no dia
posterior ao evento, em caso de chuva as paradas
serão transferidas para o domingo seguinte de cada
data, e assim o serviço deverá ser prestado neste
dia.

HENGER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
Contratado

Dia 31 de dezembro 2019 e 01 de janeiro de 2020 –
SHOW DA VIRADA
Locação de UM GERADOR de energia, sendo de
180 KVA comandado por um quadro de comandos e
transferência automáticos, ou seja, caso faltar luz
ele deve ligar automaticamente fornecendo energia,
sem necessidade de operador.
em contêiner
silenciado com tratamento acústico apresentando
um nível de ruído máximo de 85 DB(a) a 1,5 metros
de distância, regime de trabalho stand-by;
Obs.: o Gerador deverá ser ligado no dia 30 de
dezembro para que esteja em pleno funcionamento
no dia 31 de dezembro e retirado no dia 02 de
janeiro de 2020.
b) Deverá estar incluído na locação o custo do frete
do equipamento e seus periféricos até o local da
instalação, além do fornecimento dos cabos
elétricos de bitola de 95mm² x 30 metros,
necessários para a interligação dos equipamentos;
c) A empresa, no ato da instalação do equipamento
deverá passar orientações de funcionamento para os
eletricistas
da
prefeitura,
que
farão
o
manuseio/operação;
d) Franquia de até 05 horas (independentemente de
qual gerador for necessário) caso seja necessário o
uso do mesmo, com o combustível incluso, valor
deste item incluído no valor da locação.;
f) Caso necessite de licença de algum órgão, a
empresa deverá se responsabilizar pela mesma; e a
empresa deverá fornecer ART do equipamento.
g) Ainda, para fins de contrato serão contratadas 50
horas de possível uso dos geradores somando todos
os eventos citados sendo estas pagas somente se
forem utilizadas.
OBSERVAÇÕES:
1- Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,
designará,
exclusivamente
empregados seus, devidamente registrados ,
assumindo
total
responsabilidade
pelo
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e
fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes
de acidente, indenizações, multas, seguros,
pagamentos a fornecedores diretos, normas de
saúde pública, assim como o cumprimento de todos
as demais obrigações atinentes ao presente certame.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 03 de
janeiro de 2020.
VALOR: R$ 25.330,00 (vinte e cinco mil,
trezentos e trinta reais).
Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio
CARLO DAYAN SANTAROSA

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Narciso A. Flesch Eireli
OBJETO: O presente contrato tem em seu
respectivo fundamento e finalidade a contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia de
infraestrutura para negócios de telecomunicações;
assessoria e consultoria em sistemas de
videomonitoramento
urbano
e
cercamento
eletrônico; redes de dados e comunicação;
tecnologia da informação; cidades digitais;
convênios com órgãos públicos; com a formulação
de projetos básicos, termos de referência, suporte
técnico, além da fiscalização da implantação dos
serviços descritos.
A contratação tem por objetivo assessoria,
consultoria e formulação de projetos básicos, termos
de referência, suporte técnico, além da fiscalização
da implantação dos serviços descritos no item acima,
a fim de possibilitar melhoria no sistema de
videomonitoramento urbano existente, aperfeiçoar o
sistema e ampliar o cercamento eletrônico,
cumprindo com as normas determinadas pela SSPRS, com o objetivo de proporcionar maior segurança
aos munícipes.
Apresentação dos serviços:
a) Os projetos deverão ser entregues em mídia
eletrônica, individual por modalidade, acompanhados
da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
devidamente quitada pela empresa vencedora do
certame;
b) Os custos de deslocamento, hospedagem e
alimentação estão inclusos no valor mensal do
contrato;
c) O trabalho presencial, na contratante, é limitado a
uma visita mensal, em turno completo;
d) Reuniões virtuais devem ser pré-agendadas;
e) Consultas podem ser realizadas por e-mail ou
contato telefônico;
f) As horas técnicas não excederão 10(dez)
horas/mês;
g) No valor mensal contratado estão inclusos
impostos e encargos sociais.
A empresa deve fornecer todos os meios mecânicos
que forem necessários ao desempenho da execução
dos serviços (material, ferramentas e equipamentos),
bem como, possuir em seu quadro de funcionários,
pessoal capacitado.
Para o desenvolvimento dos trabalhos a contratada
deverá contar com uma equipe de profissionais com
experiência no objeto do edital.
É responsabilidade da contratada refazer, às suas
expensas, os serviços executados em desacordo com
o estabelecido no Contrato, edital da licitação e
documentos anexos, bem como os serviços que
apresentarem defeitos de material ou vício, de acordo
com a legislação aplicável.
A contratada deverá proporcionar proteção coletiva
prevendo a adoção de medidas, sendo a única e
exclusiva responsável por qualquer sinistro.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 18 de
março de 2019 até 17 de março de 2020.
VALOR: R$ 1.980,00(um mil, novecentos e oitenta
reais) mensais.
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Carlos Barbosa, 13 de março de 2019.
GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário de Segurança e Trânsito
NARCISO A FLESCH EIRELI
Contratado

O Município subsidiará parcialmente o valor por
criança atendida, conforme estabelecido em Lei
Municipal 3.588/2018, sendo que o valor poderá
ser reajustado por Decreto.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 13 de
março de 2019 até 12 de março de 2020
VALOR: R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco
reais) por vaga.

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

Carlos Barbosa, 13 de março de 2019.
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e
Habitação
LÍBIA METZ
Contratado

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Artefatos de Concreto Fiorotto
Ltda.
OBJETO: É objeto desta licitação a aquisição de
tubos de concreto para manutenção de estradas
vicinais nas vias públicas do Município para o ano
de 2019, conforme especificações a seguir:
IT
E
M
01
02
03
04
05

DESCRIÇÃO
TUBO DE CONCRETO
ENCAIXE MF
TUBO DE CONCRETO
ENCAIXE MF
TUBO DE CONCRETO
ENCAIXE MF
TUBO DE CONCRETO
ENCAIXE MF
TUBO DE CONCRETO
ENCAIXE MF

UND

QUANTIDADE

PA1, DN 300,

UN

40

PA1, DN 400,

UN

40

PA1, DN 500,

UN

55

PA1, DN 600,

UN

55

PA1, DN 800,

UN

55

As medidas mencionadas poderão variar em até 10%
(dez por cento) para mais ou para menos, conforme
especificações de cada fabricante.
Os tubos deverão atender os requisitos de qualidade
especificados na Norma Técnica NBR 8890/2007.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 31 de
dezembro de 2019..
VALOR: R$ 27.232,00 (vinte e sete mil, duzentos e
trinta e dois reais).
Carlos Barbosa, 13 de março de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente
ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Libia Metz.
OBJETO: O presente Contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a contratação de empresa
para prestar serviço de vagas para creche noturna
para o atendimento de até 30 (trinta) crianças, de 06
(seis) meses a 04 (quatro) anos incompletos, com
atendimento das 15 horas às 07 horas, de segunda a
sexta-feira, de acordo com a Lei Municipal nº
3.588/2018. O transporte até a instituição, fraldas,
alimentação especial ou qualquer item pessoal da
criança fica a encargo dos pais ou responsáveis.
As inscrições serão definidas de acordo com a Lei
Municipal nº 3.588, de 13 de novembro de 2018.

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 ADITIVO CONTRATUAL
Nº 033/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Daival Paulo da Silva.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 25 de março de 2019 até
24 de março de 2020, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação do prazo,
será reajustado o valor pago, pela variação do IGPM negociado entre as partes de 5%, observado
arredondamentos, conforme tabela abaixo:
Serviço

Valor original do contrato

Valor atual

Enterro em gavetas;

R$ 200,00

R$ 235,00

R$ 350,00

R$ 411,00

e R$ 400,00

R$ 470,00

Enterrro em túmulo
Transferências
exumações.

meses, ou seja, a partir de 09 de março de 2019 até
08 de março de 2020, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação do prazo,
será reajustado o valor pago, pela variação do IGP-M
negociado entre as partes de 3,8%. O novo valor a
ser pago será de R$ 4,57 (quatro reais e cinquenta e
sete centavos), por quilômetro. Fica garantido valor
mínimo e fixo de R$ 115,04 para solicitações com
deslocamento de pouca quilometragem. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05
Carlos Barbosa, 08 de março de 2019.
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e
Habitação
VIAGGIOTUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA
LTDA
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 032/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Samed Serviços de Assistência
Médica Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado por 12 (dose) meses, ou seja de
15 de março de 2019 até 14 de março de 2020, na
forma da justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento. Fica acordada a
negociação entre as partes a manutenção do valor
pago mensalmente do presente contrato. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 08 de março de 2019.

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

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.

SAMED SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA
Contratada

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração
Credenciante
DAIVAL PAULO DA SILVA
Credenciado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 057/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:
Viaggiotur
Transportadora
Turística Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 109/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Serra Monitoramento 24 Horas
Ltda Me.
OBJETO: Fica alterada a denominação social,
passando
a
ser:
SERRA
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E PORTARIA
EIRELI. Fica alterada a Cláusula Primeira – Da
Finalidade e Objeto- alterando o horário da prestação
de serviços de zeladoria e recepção a ser executado
no Edifício Comercial Irene Regla. As tarefas

15

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

deverão ser executadas no período compreendido
entre às 07 horas e às 18 horas, sem fechar ao meio
dia, de segundas a sextas-feiras, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da alteração da

Cláusula Primeira, fica alterada a Cláusula
Segunda – do Preço, aditando-se o valor de R$
225,63 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e
três centavos), totalizando assim, o valor mensal de
R$ 2.481,93 (dois mil, quatrocentos e oitenta e um
reais e noventa e três centavos). As despesas
resultantes deste termo correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
ORGÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
Despesa: 11006/110049
Recurso: 1
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 14 de março de 2019.

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por mais 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 20 de março de
2019 até 18 de abril 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: 01

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado
RAQUEL DE ZORZI
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS

SERRA SERVIÇOS TERCERIZADOS DE
LIMPEZA E PORTARIA EIRELI
Contratada

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO DO
CONTRATO Nº 110/2018

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Engenharia Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - do
Preço, ficando acordada a supressão de R$
10.523,79 (dez mil, quinhentos e vinte e três reais e
setenta e nove centavos), sendo R$ 7.393,56 (sete
mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e
seis centavos) referente material e R$ 3.130,23
(três mil, cento e trinta reais e vinte e três centavos)
referente mão de obra, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
SUPRESSIVO: 01

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 192/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:
Polimata
Construtora
Terceirização,
Serviços
Ambientais
e
Telecomunicações Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por mais 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 05 de março de 2019
até 03 de abril 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: 02
Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2019.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
POLIMATA CONSTRUTORA TERCEIRIZAÇÃO,
SERVIÇOS AMBIENTAIS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contratada

Carlos Barbosa, 11 de março de 2019.
RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

TERMOS DE COLABORAÇÃO

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 028/2019

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

PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSCIP:
ABA – Associação Barbosense De
Atletismo
OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem
por objeto estabelecer as condições para a
execução de projeto com objetivo de incentivar a
prática de atletismo com auxílio de repasse para
realização de uma rústica e para viabilizar

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 045/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Engenharia Ltda

Carlos Barbosa, 08 de março de 2019.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

Carlos Barbosa, 14 de março de 2019.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio

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

financeiramente
a
participação
de
atletas
barbosenses em competições de atletismo em todo o
estado do Rio Grande do Sul.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses, a contar de 08 de
março de 2019

GIOVANI NICOLODI
Presidente da Associação Barbosense de Atletismo
– ABA
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 029/2019
PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSCIP: Sociedade Comunitária do Centro
Educativo Crescer
OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem
por objeto estabelecer as condições para a execução
de projeto 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.
Contempla também a 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.
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
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crianças por mês e nas oficinas de jornalismo
deverão ser atendidas 10 adolescentes por mês.
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.
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.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses, a contar de 14 de
março de 2019
Carlos Barbosa, 14 de março de 2019.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
VIVIANE GUZATTO
Presidente do Centro Educativo Crescer
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

Barbosa para o acompanhamento da execução dos
contratos administrativos abaixo relacionados:
CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
Nº
Contrato

027/2012

Representante

Taís Aimi

Agente Administrativo

197/2018

Adriano Rauschkolb

Chefe de Projetos

198/2018

Jaqueline
Dalcin

Zandonai

Coordenador de Projetos,
Convênios e Contratos
Intergovernamentais

199/2018

Jaqueline
Dalcin

Zandonai

201/2018

202/2018

Assessor Administrativo

003/2019

José Osmar Chies

Subprefeito

004/2019

Felipe Borsoi

Secretário da Agricultura e
Meio Ambiente

005/2019

Viviane Neis

Assessor Administrativo

005/2019

Maximino
Malabarba

Francisco

006/2019

Jaqueline
Dalcin

Zandonai

007/2019

Márcia Ongaratto Clunc

Tesoureiro

008/2019

Márcia Ongaratto Clunc

Tesoureiro

009/2019

Márcia Ongaratto Clunc

Tesoureiro

010/2019

Márcia Ongaratto Clunc

Tesoureiro

011/2019

Márcia Ongaratto Clunc

Tesoureiro

012/2019

Ana Paula Bach Lazaron

Nutricionista

013/2019

Ana Paula Bach Lazaron

Nutricionista

014/2019

Andréia Scaratti

Agente Administrativo

Agente Administrativo

Taís Aimi

Jaqueline
Dalcin

Viviane Neis

Cargo

094/2017

200/2018

003/2019

Zandonai

Rosilda C. Fachini

Ana Paula Bach Lazaron

Supervisor
Geral
Serviços Urbanos

de

Coordenador de Projetos,
Convênios e Contratos
Intergovernamentais

Coordenador de Projetos,
Convênios e Contratos
Intergovernamentais

Coordenador de Projetos,
Convênios e Contratos
Intergovernamentais

Supervisor da Política de
Habitação

Nutricionista

Ana Carolina Sbeghen
Loss

Coordenador da Educação

204/2018

Joice Kinzel

Supervisor de Eventos

205/2018

Joice Kinzel

Supervisor de Eventos

206/2018

Registela Ana Bassotto

Assessor
Desenvolvimento
Turístico

207/2018

Joice Kinzel

Supervisor de Eventos

015/2019

Andréia Scaratti

Agente Administrativo

208/2018

Joice Kinzel

Supervisor de Eventos

016/2019

Andréia Scaratti

Agente Administrativo

209/2018

Joice Kinzel

Supervisor de Eventos

017/2019

Andréia Scaratti

Agente Administrativo

210/2018

Fabiana Zarpelon Eltz

Coordenador de Recursos
Humanos

018/2019

Felipe Hahn da Silva

Supervisor Geral Técnico
Agropecuário

210/2018

Márcia Ongaratto Clunc

Tesoureiro

019/2019

Felipe Hahn da Silva

Supervisor Geral Técnico
Agropecuário

211/2018

Paola Groff

Assessor de Eventos

020/2019

Felipe Hahn da Silva

Supervisor Geral Técnico
Agropecuário

211/2018

Vanessa Campana

Assessor Administrativo
021/2019

Felipe Hahn da Silva

Supervisor Geral Técnico
Agropecuário

212/2018

Jaqueline
Dalcin

Zandonai

Coordenador de Projetos,
Convênios e Contratos
Intergovernamentais
022/2019

Felipe Hahn da Silva

Caffarate

Supervisor Geral Técnico
Agropecuário

213/2018

Arthur
Zuanazzi

214/2018

Maximino
Malabarba

Francisco

Supervisor
Geral
Serviços Urbanos

de

023/2019

Eduardo F. Schoenau

Engenheiro Civil

215/2018

Maximino
Malabarba

Francisco

Supervisor
Geral
Serviços Urbanos

de
024/2019

Felipe Borsoi

Secretário da Agricultura e
Meio Ambiente

216/2018

Maximino
Malabarba

Francisco

Supervisor
Geral
Serviços Urbanos

de
024/2019

Maximino
Malabarba

001/2019

Ari Benelli

Subprefeito

025/2019

Cátia Pradella

002/2019

Rui Bioen

Subprefeito

203/2018

de

PORTARIAS
PORTARIA Nº 937/2018
DESIGNA, a partir desta data, como responsáveis
pelas publicações realizadas no Diário Oficial do
Município de Carlos Barbosa, os servidores a seguir
relacionados:
Titular: Jaqueline Camillo, matrícula nº
1.627, Assessora dos Conselhos Municipais, lotada
no Gabinete do Prefeito;
1ª Suplente: Damires Scottá, matrícula nº
1.700, Assessora Administrativa, lotada na Secretaria
Municipal da Administração;
2ª Suplente: Fernanda Grolli, matrícula nº
1.531, Assessora Administrativa, lotada na Secretaria
Municipal de Projetos Públicos.
Fica revogada a portaria n.° 1.013, 09 de novembro
de 2017.
Carlos Barbosa, 26 de dezembro de 2018.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Supervisor de Projetos

PORTARIA Nº 198/2019
DESIGNA, a partir desta data, servidores
representantes do Executivo Municipal de Carlos

Francisco

Supervisor
Geral
Serviços Urbanos
Supervisor Geral de
Serviços de Regulação
SUS

de
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026/2019

Jaqueline
Dalcin

Zandonai

Coordenador de Projetos,
Convênios e Contratos
Intergovernamentais

tempo de serviço proporcional, na razão de 13/36
avos, percentual de 1,81, referente ao período
aquisitivo de 18/02/2018 a 06/03/2019, de acordo
com o art. 84 da Lei Municipal nº 682, de 1990.

de 2019 a 05 de junho de 2019, conforme o processo
administrativo n.º 978/2019.

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

027/2019

Ana Paula Bach Lazaron

Nutricionista

Carlos Barbosa, 06 de março de 2019.

028/2019

Ana Paula Bach Lazaron

Nutricionista

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

029/2019

Ana Paula Bach Lazaron

Nutricionista

PORTARIA Nº 204/2019

030/2019

Ana Paula Bach Lazaron

Nutricionista

031/2019

Ana Paula Bach Lazaron

Nutricionista

032/2019

Ana Paula Bach Lazaron

Nutricionista

033/2019

Jaqueline
Dalcin

Coordenador de Projetos,
Convênios e Contratos
Intergovernamentais

034/2019

Maximino
Malabarba

Zandonai

Francisco

Supervisor
Geral
Serviços Urbanos

de

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora
CLAUDIA
REJANE
MOTTIN
MULLER,
matrícula nº 386, professor de séries iniciais, tendo
sido investida em cargo de provimento efetivo, sem
interrupção, em 18 de fevereiro de 1994, em virtude
de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, sendo o período aquisitivo de
18 de fevereiro de 2014 a 18 de fevereiro de 2019,
nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de
05 de junho de 1990, tendo optado a servidora pela
transformação de 03 (três) meses em prêmio
assiduidade indenizados (01 parcela), cuja quitação
será efetuada na folha de pagamento do mês de
MARÇO de 2019, conforme o processo
administrativo nº 1028/2019.

Carlos Barbosa, 06 de março de 2019.

PORTARIA Nº 207/2019
CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor LOIVO
HAAS, Operador de Máquinas, matrícula nº 824,
tendo sido investido em cargo de provimento efetivo,
em 05 de janeiro de 2004, em virtude de ter
completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade, de 05 de janeiro de 2014 a 05 de janeiro
de 2019, nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº
682/90, tendo optado o servidor por 03 (três) meses
em licença, sendo 01 (um) mês no período de 06 de
março de 2019 a 05 de abril de 2019; 01 (um) mês
no período de 04 de março de 2020 a 03 de abril de
2020; e 01 (um) mês no período de 03 de março de
2021 a 02 de abril de 2021, conforme o processo
administrativo n.º 120/2019.
Carlos Barbosa, 06 de março de 2019.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 06 de março de 2019.
035/2019

Maximino
Malabarba

036/2019

Damires Scotta

037/2019

Maximino
Malabarba

038/2019

Francisco

Supervisor
Geral
Serviços Urbanos

de

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

Agente Administrativo

Supervisor
Geral
Serviços Urbanos

de

Assessor
Desenvolvimento
Turístico

de

Registela Ana Bassotto

038/2019

Adriane Pagliarini

Assessor Administrativo

039/2019

Felipe Borsoi

Secretário da Agricultura e
Meio Ambiente

040/2019

Felipe Borsoi

Secretário da Agricultura e
Meio Ambiente

041/2019

Fábio Chies

042/2019

Jaqueline
Dalcin

043/2019

Damires Scotta

Francisco

PORTARIA Nº 205/2019

Diretor de Modernização
e Inovação da Gestão

Zandonai

Coordenador de Projetos,
Convênios e Contratos
Intergovernamentais

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM
DE CARLOS BARBOSA, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com o que
estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da
Constituição
Federal,
CONCEDE
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO, a contar de 06/03/2019, à
servidora
CLÁUDIA
REJANE
MOTTIN
MULLER, CPF 424.961.870-68, matrícula 386,
identidade funcional 622, cargo de Professor Séries
Iniciais, nível 03, classe F, regime jurídico
estatutário, 25 horas semanais, com proventos
mensais integrais no valor de R$ 4.974,47 composto
das seguintes vantagens: Vencimento básico (classe
F, nível 3) - Lei Municipal nº 2133 de 2008; 40% de
adicional por tempo de serviço e 1,81% de adicional
por tempo de serviço proporcional – Lei Municipal
nº 682 de 1990, art. 84 a ser custeada por INST.
PREV. MUNICIPAL – CARLOS BARBOSA e seu
reajuste será efetivado pela paridade.

Agente Administrativo

Carlos Barbosa, 06 de março de 2019.
044/2019

Fabiano José Taufer

Secretário de educação

045/2019

Jaqueline
Dalcin

Coordenador de Projetos,
Convênios e Contratos
Intergovernamentais

Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.

PORTARIA Nº 208/2019
CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor
ALENCAR OLIVIO SOMAVILLA, Tecnólogo em
Construção Civil, matrícula nº 359, tendo sido
investido em cargo de provimento efetivo, em 06 de
janeiro de 1994, em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, de 06
de janeiro de 2014 a 06 de janeiro de 2019, nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, tendo
optado o servidor por 03 (três) meses em licença,
sendo 01 (um) mês no período de 06 de março de
2019 a 05 de abril de 2019; 01 (um) mês no período
de 24 de junho de 2019 a 23 de julho 2019; e 01
(um) mês no período de 05 de agosto de 2019 a 04 de
setembro de 2019; conforme o processo
administrativo n.º 61/2019.
Carlos Barbosa, 06 de março de 2019.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 209/2019
CONCEDE férias regulamentares, de 06 de março a
04 de abril de 2019, à servidora MONICA
ADRIANE SAUTHIER, Professor de Séries Iniciais,
matrícula nº 183, referente ao período aquisitivo de
04 de abril de 2018 a 03 de abril de 2019.
Carlos Barbosa, 06 de março de 2019.

Zandonai

Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 26 de fevereiro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 203/2019
CONCEDE, a partir do mês de MARÇO DE 2019, à
servidora CLAUDIA REJANE MOTTIN MULLER,
professor séries iniciais, matrícula 386, adicional por

PORTARIA Nº 206/2019
CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor
ALCIDES ROMIO, Operário, matrícula nº 526,
tendo sido investido em cargo de provimento
efetivo, em 07 de abril 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 11
de novembro de 2013 a 11 de novembro de 2018,
protelado por motivo de 97 (noventa e sete) dias de
licença saúde, segundo o que determina o art. 92-A.,
II, da Lei Municipal nº 682/90, passando o período
aquisitivo para 11 de novembro de 2013 a 16 de
fevereiro de 2019, tendo optado o servidor por 03
(três) meses em licença, no período de 06 de março

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 210/2019
DESIGNA, a partir desta data, Comissão para
compor a Diretoria Voluntária da 30ª edição do
Festiqueijo, formada pelos membros abaixo
relacionados:

-

Presidente: César Antônio Possamai
Vice-Presidente: Luiz César Girardi
Secretária: Jaqueline Bortolotto Cichelero
Diretor de Programação Cultural: Mateus Brites
Diretor de Compras: Cleonei Spada
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Diretor da Recepção: Volnei Carpaneda
Diretor de Infraestrutura: Aldo Parolin
Diretor de Almoxarifado: César Panis
Diretor de Serviços e Segurança: Valério Thums
Diretor Jurídico: Álisson De Nardin
Diretor Financeiro: José Carlos Custódio
Diretora de Marketing e Contratações: Jeneci
Mocellin
Diretora de Suprimentos: Maria Salete Lanzarin
Mersoni

CONCEDE, os dias 07 e 08 de março de 2019, à
servidora JOICE KINZEL, matrícula nº 1.409,
Supervisor de eventos, licença por motivo de
falecimento de sua avó, conforme artigo 111, inciso
I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 682, de 1990.
Carlos Barbosa, 07 de março de 2019.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 06 de março de 2019.

PORTARIA Nº 216/2019

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

DETERMINA a instauração de Processo
Administrativo Especial com a finalidade de apurar
os supostos danos ocasionados no automóvel
VW/Gol 1.0, placas IMN1610, os quais teriam
ocorrido por conta de serviço de roçada executada
pela municipalidade.

PORTARIA Nº 211/2019
CONCEDE férias regulamentares, de 06 de março a
04 de abril de 2019, ao servidor FERNANDO
CISLAGHI, técnico agrícola, matrícula nº 266,
referente ao período aquisitivo de 03 de dezembro de
2017 a 02 de dezembro de 2018.

DESIGNA a Comissão Permanente de Sindicância
e/ou Processo Administrativo, nos termos da
Portaria 137, de 04 de fevereiro de 2019, para
processar e concluir o feito.

Carlos Barbosa, 06 de março de 2019.
Carlos Barbosa, 07 de março de 2019.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

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

PORTARIA Nº 212/2019
PORTARIA Nº 217/2019
ENQUADRA, a partir desta data, o servidor
MAGNUS SALDANHA WALKER, matrícula 2.061,
cirurgião-dentista, como beneficiário de adicional de
insalubridade em grau máximo de 30% (trinta por
cento) sobre o padrão 08, classe A, do quadro de
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.
Carlos Barbosa, 06 de março de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 213/2019
EXONERA, a partir desta data, VIVIANE NEIS,
matrícula nº 1.669, do cargo em comissão de
ASSESSOR ADMINISTRATIVO, CC 03, lotada na
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente, conforme art. 36, inciso II, alínea “a” da
Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo
o dia 05 de março de 2019, o último dia trabalhado.

CONVOCA a professora abaixo relacionada para
trabalhar em Regime Suplementar de Trabalho,
conforme §§ 3º e 4º do artigo 24, da Lei Municipal
2.133, de 23 de janeiro de 2008, e concede
indenização por exercício em escola de difícil
acesso, de acordo com a Lei Municipal nº 2.133, de
23 de janeiro de 2008. Período da convocação: 07
de março a 20 de dezembro de 2019:
Nome

*M **R
at. .T.

Analice
Tressoldi

560

*Mat. - Matrícula
Difícil Acesso

18h

E.M.E.F
EMEFTI Santa
Luzia (15h)
Padre Pedro
Picolli (03h)

***
D.A.

Justificativa

30% Substituir a professora
Jaquelini Mara Agostini
Richetti, que assumiu
função gratificada de
direção.

**R.T. - Regime de Trabalho ***D.A. -

Carlos Barbosa, 07 de março de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 06 de março de 2019.

PORTARIA Nº 218/2019

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

CONCEDE, com efeito retroativo a 22 de fevereiro
de 2019, ABONO DE PERMANÊNCIA, em
conformidade com o Art. 40, § 19 da Emenda
Constitucional nº 41/2003, à servidora CLECI
BACCON CEMIN, matrícula nº 135, nascida 21 de
fevereiro de 1965, ocupante do cargo de Agente
Administrativo, conforme Portaria nº 106/1987,
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
regime estatutário, Lei Municipal nº 682/90, de 05
de junho de 1990 (Regime Jurídico Único), Padrão
G2.1, Classe G, da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990 (Plano de Carreira dos Servidores),
visto ter preenchido os requisitos para obtenção de
aposentadoria voluntária com base no Art. 3º, da
Emenda Constitucional nº 47/2005.

PORTARIA Nº 214/2019
NOMEIA, a partir desta data, VIVIANE NEIS,
matrícula n.º 1.669, para exercer as atribuições do
cargo em comissão de SUBPREFEITO DE
FORROMECO E SANTA LUIZA, lotada na
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente, com remuneração correspondente ao cargo
em comissão CC04, com carga horária semanal de 40
horas, do quadro de cargos e salários da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 06 de março de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 215/2019

Carlos Barbosa, 07 de março de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 219/2019
REMANEJA, com efeito retroativo a 11 de fevereiro
de 2019, concede e altera, a indenização pelo
exercício em escola de difícil acesso, proporcional
turnos cumpridos nas escolas, incidente sobre o
padrão de referência fixado no artigo 28, e, nos
termos do artigo 35 e 36, ambos da Lei Municipal nº
2.133, de 28 de janeiro de 2008, dos seguintes
professores:
*
M
at.

Nome

Da escola

Para a escola

Analice
Tressoldi

EMEF Salvador
56 Bordini(05h)
0 EMEFTI Santa
Luzia (15h)

EMEF Salvador
Bordini(10h)
EMEFTI Santa
Luzia (10h)

Claudia
Bortolini
Zanette

EMEF Padre Pedro
91 Piccoli (15h)
4 EMEF Prefeito José
Chies (05h)

EMEF Padre Pedro
Piccoli (20h)

**D.
**D.A
A.
. para
de

44%

48%

-

-

Denise Maria 40 EMEF Salvador
Feyh
5 Bordini (25h)

EMEFTI Santa
Luzia (25h)

70%

50%

Flavia
Royer

Haas 48 EMEF Prefeito José
5 Chies (25h)

EMEF Salvador
Bordini (25h)

-

70%

Janice
Veiga

Rott 18 EMEF Padre Pedro
81 Piccoli (20h)

EMEF Prefeito José
Chies (20h)

-

-

Marilda
Damiani
Baccon

38 EMEFTI Santa
1 Luzia (25h)

EMEF Prefeito José
Chies (25h)

50%

-

Melanea
Grosz Fascio

18 EMEI Aquarela
05 (25h)

EMEF Padre Pedro
Piccoli (25h)

-

-

Monica
Bragagnol
Dosso

38 EMEFTI Santa
9 Luzia (25h)

EMEF Nossa Sra.
Aparecida (25h)

50%

-

EMEI Toquinho de
Gente (25h)

-

-

70%

-

Natalia Coletti 18 EMEI Aquarela
Araldi
16 (25h)

Samara
da 17 EMEI São Sebastião EMEI Toquinho de
Silva Schmitz 75 (25h)
Gente (25h)

Tania Schafer

EMEF Prefeito José
17 Chies (15h)
93 EMEF Padre Pedro
Piccoli (05h)

EMEF Padre Pedro
Piccoli (20h)

-

-

Tatiane
Cristofoli

12 EMEF Padre Pedro
85 Piccoli (20h)

EMEFTI Santa
Luzia (25h)
EMEF Prefeito José
Chies (15h)

-

30%

*Mat. - matrícula **D.A. - difícil acesso
Carlos Barbosa, 07 de março de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 220/2019
NOMEIA, em substituição, membro para compor o
Conselho Municipal do Idoso – CMI, a pessoa a
seguir relacionada:
Representante da área de Geriatria – Hospital:
Titular: Elisangela Marques Accorsi, em substituição
a Jones Melere.
Carlos Barbosa, 08 de março de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 221/2019
CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor ROQUE
ANTONIO GIACOBBO, Motorista, matrícula nº
822, tendo sido investido em cargo de provimento
efetivo, em 05 de janeiro de 2004, em virtude de ter
completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade, de 05 de janeiro de 2014 a 05 de janeiro
de 2019, nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº
682/90, tendo optado o servidor pela transformação
de 03 (três) meses em prêmio assiduidade indenizado
(02 parcelas), cuja quitação será efetuada nas folhas
de pagamentos dos meses de MARÇO e ABRIL de
2019, conforme o processo administrativo n.º
1.225/2019.
Carlos Barbosa, 08 de março de 2019.
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Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 222/2019
CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor
DOMINGOS BRAZ CAPPELLARI, Operário,
matrícula nº 368, tendo sido investido em cargo de
provimento efetivo, em 01 de fevereiro de 1994, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, de 01 de fevereiro de 2014 a 01
de fevereiro de 2019, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682/90, tendo optado o servidor pela
transformação de 03 (três) meses em prêmio
assiduidade indenizado (em 01 parcela), cuja
quitação será efetuada na folha de pagamento do mês
de MARÇO de 2019, conforme o processo
administrativo n.º 1.071/2019.

Carlos Barbosa, 08 de março de 2019.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 248/2019

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

NOMEIA, a partir desta data, ELISETE REGINA
DO NASCIMENTO, para o cargo de PROFESSOR,
em caráter efetivo, regime estatutário, matrícula nº
2.066, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas
semanais, lotada na Secretaria Municipal da
Educação, para atuar junto a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Prefeito José Chies, tendo em
vista sua aprovação em concurso público para o
cargo de Professor Ensino Fundamental Séries
Inciais, conforme Edital de Abertura nº 001, de 26
de janeiro de 2015, classificando-se em 9º lugar,
Edital de Homologação nº 049, de 03 de julho de
2015. Perceberá remuneração correspondente a
Classe A, nível 02, da Lei Municipal nº 2.133, de 23
de janeiro de 2008, devendo cumprir estágio
probatório de 03 (três) anos.

PORTARIA Nº 223/2019

Carlos Barbosa, 12 de março de 2019.

CONCEDE prêmio assiduidade a servidora SONIA
MISTURINI RAMOS, Professor de Ciências,
matrícula nº 610, tendo sido investido em cargo de
provimento efetivo, em 24 de fevereiro de 1999, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, de 24 de fevereiro de 2014 a 24
de fevereiro de 2019, 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 (02 parcelas), cuja quitação
será efetuada nas folhas de pagamentos dos meses de
MARÇO e ABRIL de 2019, conforme o processo
administrativo n.º 1.150/2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 08 de março de 2019.

Carlos Barbosa, 08 de março de 2019.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 224/2019
CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor ANDRE
CHIES, Agente Administrativo, matrícula nº 601,
tendo sido investido em cargo de provimento efetivo,
em 21 de janeiro de 1999, em virtude de ter
completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade, de 21 de fevereiro de 2014 a 21 de
fevereiro de 2019, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682/90, 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
MARÇO de 2019, conforme o processo
administrativo n.º 1.172/2019.
Carlos Barbosa, 08 de março de 2019.
Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 225/2019
CONCEDE à servidora LAURA HELENA CORREA
CARLOTTO, Professor de Séries Iniciais, matrícula
nº 244, promoção para a Classe G do Plano de
Carreira dos Servidores Públicos Municipais,
referente ao período aquisitivo de fevereiro de 2014 a
fevereiro de 2019, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso VI, atendidos aos
requisitos previstos no art. 16, ambos da Lei
Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
promoção a partir do mês de MARÇO de 2019.

PODER LEGISLATIVO

ADITIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 002/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:
Comabe
Automação
de
Escritórios Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (meses),
ou seja, a partir de 10 de março de 2019 até 09 de
março de 2020, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento.
Em função da prorrogação do prazo, será reajustado
o valor pago, pela variação do IGP-M negociado
entre as partes de 5,00%. O novo valor a ser pago
será de R$ 189,00(cento e oitenta e nove reais)
mensais, sendo R$ 0,06(seis centavos) por página
monocromática, para a necessidade de impressões
excedentes o valor é de R$ 0,05 (cinco centavos)
por página. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 08 de março de 2019.

JAQUELINE CAMILLO:
83441085000
C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Caixa Economica
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