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LEIS
LEI Nº 3.634, DE 04 DE ABRIL DE 2019
Denomina "Avenida Arthur Danieli."
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:

Paragrafo único. O direito aos valores devidos ficam
condicionados à apresentação, pelo Servidor, do
comprovante de homologação da desistência do
processo judicial, desde que apresentado até 31 de
outubro de 2019, sendo que os pagamentos ocorrerão
até sessenta dias após a entrega da homologação da
desistência, respeitado o exercício financeiro vigente.
Art. 2° O Servidor que não protocolar a solicitação
de acordo extrajudicial até a data limite estipulada no
art. 1°, não poderá realizar em data posterior, mesmo
que de posse da homologação judicial de desistência.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 01 de abril de 2019.

Art. 1° Fica denominada “Avenida Arthur Danieli” o
trecho de estrada compreendido entre o acesso ao 15
da Boa Vista e acesso à Linha Trípoli, localizada no
Cinco da Boa Vista, nesta cidade.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
DECRETO Nº 3.388, DE 02 DE ABRIL DE 2019

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 04 de abril de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETOS
DECRETO Nº 3.387, DE 01 DE ABRIL DE 2019
Dispõem sobre o prazo final para
firmar acordo extrajudicial, pelos
servidores
públicos
municipais,
disposto nos termos do Decreto n.°
3.285, de 18 de maio 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.
DECRETA:
Art. 1° O Servidor que manifestar interesse de
realizar o acordo extrajudicial, objeto do Decreto nº
3.285/2018, mas que possui ação judicial sobre o
tema em andamento, poderá protocolar o pedido na
Administração Municipal até dia 30 de abril de 2019,
juntando, além dos documentos elencados no art.3º
do referido Decreto, cópia do pedido de desistência
da ação devidamente protocolada no Poder
Judiciário.

Abre crédito adicional 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 Nacional nº 4.320, de 17 de
março de 1.964, e pela Lei Municipal nº 3.593, de 18
de dezembro de 2018, DECRETA:
Art. 1.º Fica autorizada a abertura de crédito
adicional suplementar no Orçamento de 2019, Lei nº
3.593, de 18 de dezembro de 2018, no montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na rubrica abaixo
elencada, do Instituto de Previdência Municipal –
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Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 2 de abril de 2019.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.393, DE 05 DE ABRIL DE
2019
Convoca a 9ª Conferência Municipal
da Saúde.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 69, incisos VI,
VII,

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 047/2019
PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 043/2019
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 11 de Abril de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços de Trator Agrícola.
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

TIPO: Menor Preço lobal
DATA: 16 de Abril de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Prestação de Serviço de Limpeza das
Dependências do Salão Paroquial de Carlos
Barbosa, durante a Realização do 29º Festiqueijo.
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 047 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

Digitando o número 043 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

ATAS

Art. 1º Fica convocada a 9ª Conferência Municipal de
Saúde do Município para o dia 12 de abril de 2019.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 044/2019

ATA II DE SESSÃO DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 012/2019

Art. 2º A Conferência será realizada no Auditório do
Centro Municipal de Saúde Dr. Helmo Sebastião
Diello, sito à Rua Rui Barbosa, nº 90, Centro, nesta
cidade de Carlos Barbosa.

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 11 de Abril de 2019
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços de Retroescavadeira e Escavadeira
Hidráulica.

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e
dezenove, às quinze horas e trinta minutos, reuniramse a Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº 226/2018, com a finalidade de dar
prosseguimento ao Pregão Presencial nº 012/2019,
tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
SONORIZAÇÃO
PARA
EVENTOS
DO
MUNICÍPIO, 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.
A Pregoeira informa, baseada no parecer jurídico e
decisão da autoridade superior,
pelo chamamento das empresas participantes do
certame, que apresentaram proposta referente a estes
itens, para que compareçam dia dois de abril de dois
mil e dezenove, às quatorze horas em sessão pública,
afim de retomar a fase de lances dos objetos
constantes nos itens 03 e 05 do edital.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.

DECRETA:

Art. 3º O tema central da Conferência será:
“Democracia e Saúde”.
Art. 4º A Conferência será presidida pela
Coordenadora do Conselho Municipal da Saúde, Sra.
Elenice Bertoldo.
Art. 5º A Conferência Municipal de Saúde é o fórum
máximo de deliberação da política de saúde,
conforme dispõe a Lei Federal 8.142/1990.

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 044 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 045/2019

Carlos Barbosa, 05 de abril de 2019.

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 12 de Abril de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Material de Sinalização de
Trânsito.

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

EDITAIS
EDITAL Nº 031/2019 – PSS II
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA TORNA
PÚBLICO que realizará PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO E SELEÇÃO PÚBLICA para
compor banca para as funções de AUXILIAR DE
FARMÁCIA, AUXILIAR GERAL DE ESCOLA,
MÉDICO,
MÉDICO
GINECOLOGISTA
E
OBSTETRA, PROFESSOR DE GEOGRAFIA E
TÉCNICO EM ENFERMAGEM, sob regime
estatutário e em caráter temporário. Os salários
variam de R$ 1.750,00 a R$ 7.783,82, além de
adicional de insalubridade e de difícil acesso,
conforme o cargo e atividades desenvolvidas. As
INSCRIÇÕES serão feitas de forma presencial, de 1º
a 10 de abril de 2019, devendo o formulário de
inscrição e o currículo serem devidamente
preenchidos e entregues na Prefeitura Municipal de
Carlos Barbosa, no setor de Protocolo. Mais
informações e Edital na íntegra poderão ser obtidos
no Mural de Publicações da Prefeitura e no site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br, Município de Carlos
Barbosa/Serviços
Municipais/Contratações
Temporárias/Editais de PSS e SP, ou pelo telefone
(54) 3461-8815. Em 26 de março de 2019. Evandro
Zibetti – Prefeito Municipal.

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 045 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 046/2019
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 15 de Abril de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Serviços de Transporte
de Pessoas com Deficiência.
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 046 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

Sinara Kirch
Pregoeiro(a)
ATA III DE SESSÃO DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 012/2019
Aos dois dias do mês de abril 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 dar prosseguimento ao Pregão
Presencial nº 012/2019, tendo por objeto a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO, 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.Nenhuma empresa
convocada participou do certame, tendo a Pregoeira
decidido por classificar o segundo colocado para o
item 03 - LUCIANO DOS SANTOS MACHADO –
EVENTOS, com o preço final (ou negociado) de R$
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1.200,00 e para o item 05 - VALMOR JOSE
PEDROSO - ME, com o preço final (ou negociado)
de R$ 3.369,00.Adjudicam-se às empresas
vencedoras: VALMOR JOSE PEDROSO - ME, o
objeto constante no item 05 do edital e, LUCIANO
DOS SANTOS MACHADO – EVENTOS, o objeto
constante no item 03.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)
Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 024/2019
Ao primeiro dia do mês de abril 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
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMÁTICA E COMPONENTES 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: FVR SERVIÇOS E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELLI-ME,
neste
ato
representada pelo Sr. Tiago Liopi Carreras, RG nº
5105331234; R. TREGNAGO EIRELLI, neste ato
representada pelo Sr. Rodrigo Tregnago, RG nº
2025713948.
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 - FVR SERVIÇOS E
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 3.910,00;
para o item 02 - R. TREGNAGO EIRELLI, com o
preço final (ou negociado) de R$ 375,00; para o item
03 - R. TREGNAGO EIRELLI, com o preço final (ou
negociado) de R$ 11.880,00. 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: FVR SERVIÇOS E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELLI- ME e R. TREGNAGO
EIRELLI.Resta suspensa esta sessão para envio de
toda documentação relativa ao certame para o setor
de Tecnologia da Informação para análise do objeto.
Fica marcada sessão para retomada do processo para
o dia oito de abril de 2019, às quatorze horas, na sala
de licitações.Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes.

Leticia L. de Almeida
Pregoeiro(a)

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
Sheila Danieli
documentos de habilitação, objetivando a
Equipe de Apoio
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,
Nº 030/2019
DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS E VIAS
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e URBANAS,
DE
ESPORTES,
LAZER
E
dezenove, às quatorze horas, reuniram-se a JUVENTUDE, NO ARQUIVO PASSIVO E NA
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
Portaria nº 226/2018, com a finalidade de receber TRÂNSITO conforme descrito no item 01 do Edital,
propostas e documentos de habilitação, objetivando processando-se essa licitação nos termos da Lei
a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
DESTINAÇÃO FINAL (ATERRO SANITÁRIO) aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e
DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
descrito no item 01 do Edital, processando-se essa Participaram do certame as empresas: O & F
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, neste ato
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20 representada pelo Sr. Hecton Luiz Ribeiro de
de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da Oliveira, RG nº 8064989141; SERRA SERVIÇOS
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E PORTARIA
de 14 de dezembro de 2006.Participou do certame a EIRELLI, neste ato representada pela Sra. Carla
empresa:
CRVR
RIOGRANDENSE Franciele Garcia , RG nº 7102343287. Conferidos os
VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA, neste ato documentos apresentados para tanto, as empresas
representada pelo Sr. Edson Jose Sacomori Junior, participantes restaram credenciadas. Foram recebidos
RG nº 7062854539. Conferidos os documentos os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços e
apresentados para tanto, a empresa participante habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
restou-se credenciada.Foram recebidos os envelopes e tendo concluído que apresenta condições positivas
n. 01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto de classificação, eis que os preços ofertados
o envelope da proposta de preços, e tendo concluído situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
que apresenta condições positivas de classificação, idênticas condições de fornecimento, segundo a
eis que os preços ofertados situaram-se dentre pesquisa informativa que se realizou, a Pregoeira
aqueles vigentes no mercado para idênticas decidiu pela abertura do momento de lances
condições de fornecimento, segundo a pesquisa conforme planilha anexa.Encerrada a fase de lances,
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu e após oportunizado o exercício do benefício para
pela abertura do momento de lances conforme micro e pequenas empresas previsto na Lei
planilha anexa.Encerrada a fase de lances, e após Complementar 123/2006, foi declarado vencedor o
oportunizado o exercício do benefício para micro e seguinte licitante: para o item 01 - O & F
pequenas empresas previsto na Lei Complementar COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, com o preço
123/2006, foi declarado vencedor o seguinte final (ou negociado) de R$ 4.390,00. O relatório de
licitante: para o item 01 - CRVR RIOGRANDENSE lances ofertados para cada item encontra-se em
VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA, com o anexo, sendo rubricado por todos.Após a fase das
preço final (ou negociado) de R$ 731.880,00, valor propostas e lances foi aberto o envelope de número
anual. O relatório de lances ofertados para cada 02, referente a habilitação. A empresa O & F
item encontra-se em anexo, sendo rubricado por COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME apresentou o
todos.Após a fase das propostas e lances foi aberto documento de Regularidade Expedida pela
o envelope de número 02, referente a habilitação. Procuradoria Nacional da Fazenda, item 07.01.04 a,
Foi habilitada a empresa: CRVR RIOGRANDENSE do edital vencida. A mesma fica condicionada a
VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. O apresentação de nova documentação em 5 dias uteis,
documento do item 07.01.06 Qualificação Técnica conforme item 07.02 do edital.Foi concedido prazo
(letra g): não foi apresentado por ser parte para recurso, não havendo manifestação de
integrante do Certificado de Licenciamento do interposição do mesmo. Nada mais havendo a
Corpo de Bombeiros, por ser um condicionante para constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
a obtenção do certificado. Adjudica-se à empresa lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
vencedora:
CRVR
RIOGRANDENSE licitantes.
VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA, o objeto
Leticia L. de Almeida
constante no item 01 do edital.Foi concedido prazo
Pregoeiro(a)
para recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
Sheila Danieli
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
Equipe de Apoio
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitante. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
ATA II DE SESSÃO DE PREGÃO
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
PRESENCIAL Nº 033/2019
de apoio para posterior homologação.
Aos dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove,
às dezesseis horas, reuniu-se a Pregoeira, designada
Sinara Kirch
pela Portaria nº 226/2018, com a finalidade de dar
Pregoeira
andamento ao processo que tem por objetivo a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
Sheila Danieli
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
Equipe de Apoio
SERVIÇO DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,
PLANEJAMENTO,
SERVIÇOS
E
VIAS
Nº 033/2019
URBANAS,
DE
ESPORTES,
LAZER
E
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e JUVENTUDE, NO ARQUIVO PASSIVO E NA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, 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. Em
vista da empresa O&F COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME, ter sua habilitação condicionada a nova
apresentação de documento, relativo a sua
regularidade fiscal, a Pregoeira informa que recebeu
nesta data a certidão de Prova de regularidade
expedida pela Procuradoria Nacional da Fazenda
(Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União) válida da
licitante, restando a mesma HABILITADA no
certame. Adjudica-se para a licitante O&F
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME o objeto 01
do edital.Nada mais havendo a constar, foi encerrada
a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira. Encaminha-se o processo para a assessoria
jurídica para análise dos documentos para posterior
homologação.
Letícia L. Almeida
Pregoeira
ATA II DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 034/2019
Aos vinte e oito 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
E
CORRETIVA
DE
UM
ELEVADOR 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:
ELEVASYSTEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
ELEVADORES LTDA, neste ato representada pelo
Sr. Oscar Gonçalves Pereira Filho, RG nº
1073253039.
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 Pregoeira decidiu pela abertura do
momento
de
lances
conforme
planilha
anexa.Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
123/2006, foi declarado vencedor o seguinte licitante:
para o objeto do edital – ELEVASYSTEM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
232,00. 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:
ELEVASYSTEM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES
LTDA.Adjudica-se
à
empresa
vencedora:
ELEVASYSTEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
ELEVADORES LTDA, o objeto 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.

Ao primeiro dia do mês de abril 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 EPI’S (EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES
Sinara Kirch
PÚBLICOS MUNICIPAIS, conforme descrito no
Pregoeiro(a)
item 01 do Edital, processando-se essa licitação nos
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e
Vanessa R. Alnoch
do Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro
Equipe de Apoio
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL dezembro de 2006.Participou do certame a empresa:
PETTER COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP,
Nº 035/2019
neste ato representada pelo Sr. José Oldemar Petter,
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e RG nº 2024085661; NACIONAL SAFETY
dezenove, às quatorze horas, reuniram-se a EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME,
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela através da entrega de envelopes, sem que seu
Portaria nº 226/2018, com a finalidade de receber representante legal estivesse
presente, e,
propostas e documentos de habilitação, objetivando MASTERSUL
EQUIPAMENTOS
DE
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURANÇA LTDA – EPP, através da entrega de
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE envelopes, sem que seu representante legal estivesse
DESENTUPIDORA E LIMPEZA DE REDES presente. Conferidos os documentos apresentados
CLOACAIS conforme descrito no item 01 do para tanto, as empresas participantes restaram
Edital, processando-se essa licitação nos termos da credenciadas.Foram recebidos os envelopes n. 01 e
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, envelope da proposta de preços, e tendo concluído
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº que apresenta condições positivas de classificação,
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de eis que os preços ofertados situaram-se dentre
dezembro de 2006.Participou do certame a empresa: aqueles vigentes no mercado para idênticas
TREZE MEIA TREZE TRANSPORTES LTDA - condições de fornecimento, segundo a pesquisa
ME, neste ato representada pelo Sr. Olir Schmidt, informativa que se realizou, o Pregoeiro decidiu pela
RG nº 3039561349. Conferidos os documentos abertura do momento de lances conforme planilha
apresentados para tanto, a empresa participante anexa.Encerrada a fase de lances, e após
restou credenciada.Foram recebidos os envelopes n. oportunizado o exercício do benefício para micro e
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o pequenas empresas previsto na Lei Complementar
envelope da proposta de preços, e tendo concluído 123/2006, foram declarados vencedores os seguintes
que apresenta condições positivas de classificação, licitantes: para o item 01 – PETTER COMÉRCIO
eis que os preços ofertados situaram-se dentre DE EPI’S EIRELLI EPP, com o preço final (ou
aqueles vigentes no mercado para idênticas negociado) de R$ 30,48; para o item 02 – PETTER
condições de fornecimento, segundo a pesquisa COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP, com o preço
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu final (ou negociado) de R$ 30,48; para o item 03 –
pela abertura do momento de lances conforme PETTER COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP,
planilha anexa.Encerrada a fase de lances, e após com o preço final (ou negociado) de R$ 30,48; para
oportunizado o exercício do benefício para micro e o item 04 – PETTER COMÉRCIO DE EPI’S
pequenas empresas previsto na Lei Complementar EIRELLI EPP, com o preço final (ou negociado) de
123/2006, foi declarado vencedor o seguinte R$ 30,48; para o item 05 – PETTER COMÉRCIO
licitante: para o item 01 - TREZE MEIA TREZE DE EPI’S EIRELLI EPP, com o preço final (ou
TRANSPORTES LTDA - ME, com o preço final negociado) de R$ 30,48; para o item 06 – PETTER
(ou negociado) de R$ 80,00 por hora. O relatório de COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP, com o preço
lances ofertados para cada item encontra-se em final (ou negociado) de R$ 28,90; para o item 07 –
anexo, sendo rubricado por todos.Após a fase das PETTER COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP,
propostas e lances foi aberto o envelope de número com o preço final (ou negociado) de R$ 28,90; para
02, referente a habilitação. Foi habilitada a o item 08 – PETTER COMÉRCIO DE EPI’S
empresa: TREZE MEIA TREZE TRANSPORTES EIRELLI EPP, com o preço final (ou negociado) de
LTDA – ME. Adjudica-se à empresa vencedora: R$ 28,90; para o item 09 – PETTER COMÉRCIO
TREZE MEIA TREZE TRANSPORTES LTDA - DE EPI’S EIRELLI EPP, com o preço final (ou
ME, o objeto constante no item 01 do edital.Foi negociado) de R$ 80,00; para o item 10 – PETTER
concedido prazo para recurso, não havendo COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP, com o preço
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais final (ou negociado) de R$ 80,00; para o item 11 –
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão, PETTER COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP,
cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, com o preço final (ou negociado) de R$ 80,00; para
equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se à o item 12 – PETTER COMÉRCIO DE EPI’S
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos EIRELLI EPP, com o preço final (ou negociado) de
documentos e procedimentos adotados por mim R$ 80,00; para o item 13 – PETTER COMÉRCIO
pregoeira e equipe de apoio para posterior DE EPI’S EIRELLI EPP, com o preço final (ou
homologação.
negociado) de R$ 7,43; para o item 14 - PETTER
COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP, com o preço
Itacir Rasador
final (ou negociado) de R$ 5,89; para o item 15 –
Pregoeiro(a)
MASTERSUL
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA LTDA – EPP, com o preço final (ou
Diego Zarpelon
negociado) de R$ 58,00; para o item 16 – PETTER
Equipe de Apoio
COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 21,99; para o item 17 –
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PETTER COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP,
com o preço final (ou negociado) de R$ 21,99; para
Nº 036/2019
o item 18 – PETTER COMÉRCIO DE EPI’S
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EIRELLI EPP, com o preço final (ou negociado) de
R$ 6,94; para o item 19 – PETTER COMÉRCIO DE
EPI’S EIRELLI EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 41,90; para o item 20 – PETTER
COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 41,90; para o item 21 –
PETTER COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP, com
o preço final (ou negociado) de R$ 41,90; para o
item 22 - PETTER COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI
EPP, com o preço final (ou negociado) de R$ 41,90;
para o item 23 – PETTER COMÉRCIO DE EPI’S
EIRELLI EPP, com o preço final (ou negociado) de
R$ 41,90. O relatório de lances ofertados para cada
item encontra-se em anexo, sendo rubricado por
todos.Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação.
Foram habilitadas as empresas: MASTERSUL
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – EPP
e PETTER COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI
EPP.Adjudicam-se
às
empresas
vencedoras:
PETTER COMÉRCIO DE EPI’S EIRELLI EPP, os
objetos constante nos itens 01 a 14 e 16 a 23 do
edital; e, MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA – EPP, o objeto constante no
item 15 do edital.Foi concedido prazo para recurso,
não havendo manifestação de interposição do
mesmo. Nada mais havendo a constar, foi encerrada
a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para análise dos documentos e procedimentos
adotados por mim pregoeiro e equipe de apoio para
posterior homologação.
Itacir Rasador
Pregoeiro(a)
Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 037/2019
Aos dois dias do mês de abril 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 CONTRAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E
LICENÇA
DE
USO
DE
PROGRAMA
INFORMATIZADO-SOFTWARE
PARA
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA
DE INFORMÁTICA DA FOLHA DE PAGAMENTO
DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO
IPRAM, 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:
TECNOSWEB – TECNOLOGIA DE GESTÃO
LTDA, neste ato representada pelo Sr. Gilmar
Baldasso, RG nº 1009907443. 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 Pregoeira
decidiu pela abertura do momento de lances
conforme planilha anexa.Encerrada a fase de lances,
e após oportunizado o exercício do benefício para
micro e pequenas empresas previsto na Lei
Complementar 123/2006, foi declarado vencedor o

seguinte licitante: para o objeto da licitação TECNOSWEB – TECNOLOGIA DE GESTÃO
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
8.394,00.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: TECNOSWEB –
TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA.Adjudica-se à
empresa
vencedora:
TECNOSWEB
–
TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA, o objeto
constante no edital. Foi concedido prazo para
recurso, não havendo manifestação de interposição
do mesmo. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo
o processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação.
Sinara Kirch
Pregoeiro(a)
Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 039/2019
Aos três dias do mês de abril de dois mil e
dezenove, às quatorze horas, reuniram-se o
Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº 226/2018, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação, objetivando
a Aquisição de Mini Carregadeira e Capinadeira
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:
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES
CUMMINS S.A, neste ato representada pelo Sr.
Moacir Rodrigo Fritsch, RG nº 8091909641.
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 lote 01 - DISTRIBUIDORA
MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A,
com o preço final (ou negociado) de R$ 176.000,00.
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: DISTRIBUIDORA
MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS
S.A.Adjudica-se
à
empresa
vencedora:
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES
CUMMINS S.A, o objeto constante no lote 01 do
edital.Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada 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(a)
Diego Zarpelon
Equipe de Apoio

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Elevasystem Assistência Técnica
em Elevadores Ltda Me.
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a contratação de empresa
para prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva de um elevador marca SR, abrangendo
duas paradas, no Centro Municipal de Saúde,
localizado na Rua Rui Barbosa, 90, Centro, Carlos
Barbosa/RS, com os seguintes serviços:
a) Visita mensal ao Centro de Saúde para
manutenção preventiva do elevador;
b) Plantão 24 horas, sete dias por semana, inclusive
sábados, domingos e feriados;
c) Atendimento as chamadas efetuadas pela
contratante, quantas vezes forem necessárias sem
custo adicional para os mesmos.
d) Apresentar mensalmente à fiscalização do
contrato, os documentos fiscais e os respectivos
relatórios das atividades desenvolvidas no mês de
competência;
e) Comunicar à fiscalização de contrato, por escrito,
eventual anormalidade constatada na execução dos
serviços e prestar os devidos esclarecimentos;
f) Manter quadro de pessoal técnico qualificado para
a
realização
dos
serviços,
devidamente
uniformizados, com crachá de identificação da
empresa
e com os devidos equipamentos de higiene e
segurança do trabalho;
g) Transmitir aos seus profissionais as informações
necessárias à realização das atividades da
contratação;
A Contratada deverá possuir e se responsabilizar
pelos equipamentos e materiais necessários a
execução dos serviços.
A Contratada deverá disponibilizar, a partir da
assinatura do Contrato, suporte técnico via Internet
e/ou serviço telefônico, visando a agilizar os
chamados e atendimentos técnicos.
1- Manutenção Preventiva:
A manutenção preventiva deverá ser prestada
mensalmente, com fornecimento de todos os
equipamentos e materiais necessários à execução do
serviço.
Os procedimentos para manutenção preventiva
mensal do elevador conforme Norma ABNT NBR
16083/2012, deve contemplar a verificação mensal e
a execução dos serviços necessários à segurança dos
usuários, à prevenção de defeitos e ao funcionamento
eficiente.
2- Manutenção Corretiva:
Os seguintes prazos para atendimento, a contar da
solicitação, deverão ser observados:
a) Atendimento NORMAL: prazo máximo de 01
(uma) hora, para restabelecer o funcionamento do
elevador paralisado ou com funcionamento anormal;
b) Atendimento EMERGENCIAL: prazo máximo de
30 (trinta) minutos, em se tratando de situação
emergencial, como por exemplo, passageiro retido;
A manutenção corretiva deverá ser procedida
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mediante a substituição e/ou reparação, segundo
critérios técnicos, de componentes eletrônicos,
elétricos, mecânicos e hidráulicos, necessários à
recolocação do elevador em condições normais de
funcionamento.
Quando da necessidade de reposição/substituição de
peças, o fornecimento deverá ser de responsabilidade
da CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA
comunicar a necessidade (defeito, tipo de peça,
descrição)
e
aguardar
autorização
para
prosseguimento dos reparos.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de sua
assinatura, ou seja, de 03 de abril de 2019 até 02 de
abril de 2020.
VALOR: R$ 232,00(duzentos e trinta e dois reais)
mensais..
Carlos Barbosa, 03 de abril de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
ELEVASYSTEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
ELEVADORES LTDA ME
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

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

AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 200/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Posto de Combustíveis Fioi
D'noni Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, considerando a
política de reajustes de preços praticados pela
Petrobrás, e a manutenção dos preços de aquisição
de combustíveis, visto que há oferta de valores no
mercado local, conforme registro fotográfico,
assim consolidando os valores:
ITE
M
1

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA
COMUM
P/
VEICULOS
DA
SEDE
DO
MUNICÍPIO

UN
D

VALOR UNIT.

LT

R$ 4,4

Fica retificada o Termo Aditivo Nº 032, excluindose a cláusula segunda. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 33
Carlos Barbosa, 02 de abril de 2019.

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

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal da Administração

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 201/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Auto Posto São Sebastião Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes de preços praticados pela Petrobrás, e a
manutenção dos preços de aquisição de
combustíveis, visto que há oferta de valores no
mercado local, conforme registro fotográfico, assim
consolidando os valores:
ITE
M
1

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO

UN
D

VALOR UNIT.

LT

R$ 4,44

Fica retificada o Termo Aditivo Nº 032, excluindo-se
a cláusula segunda. As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 33
Carlos Barbosa, 02 de abril de 2019.

ADITIVOS CONTRATUAIS

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FIOI D'NONI LTDA
Contratada

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal da Administração

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 200/2014

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
Contratada

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

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

RAQUEL DOS SANTOS ZORZI
Agente Administrativa

ITE
M
1
2

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA
COMUM
P/
VEICULOS
DA
SEDE
DO
MUNICÍPIO
OLEO DIESEL P/CAMINHOES E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA
SEDE DO MUNICÍPIO

UN
D

VALOR UNIT.

LT

R$ 4,33

LT

R$ 3,58

Fica alterada a Cláusula Segunda – DO PRAZO –
alterando o período de abastecimento de cada posto,
da seguinte forma: do 1º dia até o último dia de cada
mês, ou seja, de 01 de março de 2019 até dia 31 de
março de 2019, conforme justificativa anexa, que faz
parte integrante do presente instrumento. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 32
Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2019.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 201/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Auto Posto São Sebastião Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, considerando a
política de reajustes de preços praticados pela
Petrobrás, e a manutenção dos preços de aquisição
de combustíveis, visto que há oferta de valores no
mercado local, conforme registro fotográfico,
assim consolidando os valores:
ITE
M
1
2

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO
OLEO DIESEL P/CAMINHOES E
MAQUINAS OPERATRIZES PARA
SEDE DO MUNICÍPIO

UN
D

VALOR UNIT.

LT

R$ 4,33

LT

R$ 3,58

Fica alterada a Cláusula Segunda – DO PRAZO –
alterando o período de abastecimento de cada posto,
da seguinte forma: do 1º dia até o último dia de cada
mês, ou seja, de 01 de março de 2019 até dia 31 de
março de 2019, conforme justificativa anexa, que
faz parte integrante do presente instrumento. As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 32

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FIOI D'NONI LTDA
Contratada

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2019.

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 204/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Comércio de Combustíveis Carlos
Barbosa – Epp.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes praticados pela Petrobrás, e a
manutenção dos preços de aquisição de
combustíveis, visto que há oferta de valores no
mercado local, conforme registro fotográfico, assim
consolidando os valores:
IT
E
M
1

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

UN
D

VALOR UNIT.

GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO

LT

R$ 4,44

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 26
Carlos Barbosa, 02 de abril de 2019.
RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal da Administração
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARLOS
BARBOSA – EPP
Contratada
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Secretária Municipal da Saúde
RAQUEL DOS SANTOS ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 042/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio e Serviços Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – Da
Finalidade e Objeto, acrescentando-se ao item 01 o
quantitativo de 01 (um) posto de trabalho, para
prestação de serviço de recepcionista, com 01(um)
funcionário(a), a partir do dia 01 de abril de 2019, na
forma da justificativa anexa, 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$ 2.614,66 (dois
mil seiscentos e catorze reais e sessenta e seis
centavos) mensais, perfazendo assim, o valor total do
contrato atualizado em R$ 25.967,26 (vinte e cinco
mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e seis
centavos), sendo R$ 20.917,28(vinte mil, novecentos
e dezessete reais e vinte e oito centavos) para o Item
01 e R$ 5.049,98(cinco mil, quarenta e nove reais e
noventa e oito centavos) para o Item 02. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05
Carlos Barbosa, 29 de março de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 043/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: MV Sistemas Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 12 (doze)
meses, ou seja de 04 de abril de 2019 até 03 de abril
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 7,61%. Desta forma, o novo valor a ser
pago corresponderá a R$ 16.141,50 (dezesseis mil,
cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos),
mensais. Para fins de empenho as dotações e valores
a serem utilizadas são as seguintes:
Órgão 009 – SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE
Despesa: 9558/95063
Recurso: 40
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

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

Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
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 04 de abril de
2019 até 03 de maio de 2019, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
do presente instrumento. As demais cláusulas e
CONTRATADA: Encopav Engenharia Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do condições do contrato original permanecem
contrato entabulado entre as partes por mais inalteradas.
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 073/2018

30(trinta) dias, a partir de 21 de março de 2019 a
19 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: 05

ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 03 de abril de 2019.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

POLIMATA CONSTRUTORA TERCEIRIZAÇÃO,
SERVIÇOS
AMBIENTAIS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contratada

ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
Contratado

RAQUEL DOS SANTOS ZORZI
Agente Administrativa

RAQUEL DOS SANTOS ZORZI
Agente Administrativa

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

Carlos Barbosa, 18 de março de 2019.

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

TERMOS DE COLABORAÇÃO

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 149/2018

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 033/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Global Med Serviços em Saúde
Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – da
Finalidade e Objeto, aditando em mais 12
(doze)horas de serviço ambulatorial de médico
ginecologista por mês, totalizando assim até 62
(sessenta e duas)horas mês, de serviço ambulatorial
de médico ginecologista, a partir de 01 de abril de
2019, na forma da justificativa anexa, 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 até R$ 1.680,00(um mil, seiscentos e oitenta
reais) por mês, totalizando o valor do contrato em
até 8.680,00 (oito mil, seiscentos e oitenta reais)
mensais, na forma da justificativa em anexo, que faz
parte integrante do presente instrumento. As demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 29 de março de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
Contratado

PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSCIP: Associação Braço Forte
OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem
por objeto estabelecer as condições para a execução
de projeto com objetivo de incentivar a prática da
modalidade de bocha com auxílio de repasse para
realização de competições de nível internacional
com aprovação das confederações oficiais da
modalidade.
VIGÊNCIA: 09 (nove) meses, a contar de 01 de
abril de 2019
Carlos Barbosa, 01 de abril de 2019.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
ANTONIO BRIANSINI
Associação Braço Forte
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

Carlos Barbosa, 02 de abril de 2019.

RAQUEL DOS SANTOS ZORZI
Agente Administrativa

PORTARIAS

LETÍCIA LUSANI

ÁLISSON DE NARDIN

PORTARIA Nº 284/2019
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CONCEDE férias regulamentares de 25 de março a
23 de abril de 2019, à servidora PAULA CAROLINE
ZAN CARRARD, turismóloga, matrícula nº 1.541,
referente ao período aquisitivo de 09 de setembro de
2017 a 08 de setembro de 2018.
Carlos Barbosa, 25 de março de 2019.
Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 291/2019
NOMEIA, a partir desta data, e em substituição, os
membros a seguir relacionados para comporem o
Conselho Consultivo da Fundação de Cultura e Arte
de Carlos Barbosa – PROARTE:

Carlos Barbosa, 27 de março de 2019.

ALTERA a Portaria nº 298/2017, de 1º de março de
2017, que concede prêmio assiduidade em licença à
servidora JULIANE JARETTA PIANEZZOLA,
matrícula n.º 1.281, Técnico em Enfermagem, a
pedido da servidora, sendo que o período da licença
de 1º a 30 de abril de 2019, passa para o período de
21 de junho a 20 de julho de 2019, conforme
Processo Administrativo nº 111/2017, sendo que os
demais termos da Portaria 298/2017 permanecem
inalterados.

Representante da Secretaria Municipal da Educação:
Maribel Bortolotto, em substituição a Ana Carolina
Sbeghen Loss;
Representante da Secretaria Municipal da
Administração: Letícia Cignachi, em substituição a
Daniel Francisco Scotta;
Representante dos Grupos de Corais: Marilene
Deitos Dalmás, em substituição a Marina Da Fré;
Representante da Associação Orquestra Municipal de
Carlos Barbosa: Jurandi Biff, em substituição a
Márcia Pegoraro Maggioni;
Representante da Associação dos Artesãos de Carlos
Barbosa: Elenita Santos Machado, em substituição a
Adriana Santos Angst;
Representante dos Grupos de Dança: Clarissa Vieira
Flores, em substituição a Anna Letícia Giacomelli.

Carlos Barbosa, 27 de março de 2019.

Carlos Barbosa, 29 de março de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

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

PORTARIA Nº 289/2019

PORTARIA Nº 292/2019

CONVOCA, os candidatos a seguir relacionadas
para comparecer na Coordenadoria de Recursos
Humanos, localizada na Prefeitura Municipal, Rua
Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS,
no prazo de dois dias, 29 de março e 1º de abril de
2019, podendo ser prorrogado por igual período a
critério da Administração Pública, com a
documentação
necessária
para
contratação
administrativa para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público, de acordo com a
Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.

AVERBA, para fins de cômputo de tempo de
contribuição na aposentadoria, o tempo de serviço
prestado pela servidora SANDRA MARIA DALCIN
GROTH, matrícula nº 604, conforme Certidão do
Instituto Nacional de Seguro Social:

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 285/2019
CONVOCA, os candidatos a seguir relacionadas para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 26 e 27 de março de 2019, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, com a documentação
necessária para contratação administrativa para
atender necessidade temporária de excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.
NOME

FUNÇÃO

RAQUEL MARIA GELMINI

AUXILIAR GERAL DE ESCOLA

JONATAN DIAS FURTADO
CARVALHO

AUXILIAR GERAL DE ESCOLA

Carlos Barbosa, 25 de março de 2019.
Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 286/2019
DESIGNA os servidores abaixo relacionados para
compor a COMISSÃO para realização de Processo
Seletivo Simplificado II/2019, Edital nº 031, de 26 de
março de 2019, com as atribuições de coordenar,
controlar e orientar todas as tarefas e decisões
relativas ao certame.
Servidor

Recursos Humanos desta Prefeitura, no horário de
expediente externo, das 8 horas às 12 horas e das
13h30min às 17h30min (fone 54.3461.8815). Dos
candidatos que apresentarem manifestação de
interesse da vaga, serão admitidos os que estiverem
melhor classificados, de acordo com o número de
vagas temporárias existentes.

Mat.

Cargo/Função

Sec.
Municipal

Andreia Scaratti

1.042

Agente Administrativo

Educação

Debora Corbellini

1.619

Agente Administrativo

Administra
ção

Maribel Bortolotto

1.020

Agente Administrativo

Educação

Rocheli Morellato
Rizzardo

196

Supervisor Geral de Atendimento
Especializado

Saúde

Viviane Gaspary
Ardanaz

711

Enfermeira

Saúde

Carlos Barbosa, 26 de março de 2019.
Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 287/2019
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Monitor de Creche do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital de Homologação nº 025/2015), para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 28 e 29 de março de 2019, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação administrativa para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público para
MONITOR DE CRECHE, de acordo com a Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990. Para
tanto, devem preencher MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE DE VAGA na Coordenadoria de

PORTARIA Nº 288/2019

NOME

FUNÇÃO

EMERSON EPP SCHULZ

MÉDICO

FELIPE BORGES DE OLIVEIRA

MÉDICO

Carlos Barbosa, 28 de março de 2019.
Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 290/2019
NOMEIA, a partir desta data, as pessoas a seguir
para comporem a Comissão Eleitoral Especial para
a condução do processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar, as quais se relaciona:
Representante das entidades que atendam
Crianças e Adolescentes devidamente registradas
no COMDICA de Carlos Barbosa:
Janete Battistello Faraco (APAE)
Representantes de Entidade Governamental:
Rodrigo Stradiotti, em substituição a Vera Rejane
Prestes dos Santos Martins.
Permanecem inalteradas as demais nomeações da
Portaria n.° 257, de 14 de março de 2019.
Carlos Barbosa, 28 de março de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,

Atividade Privada, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:
Tramontina SA Cutelaria
Período de 07/12/1983 a 31/12/1983
– total de 24 dias.
Tramontina SA Cutelaria
Período de 31/01/1984 a 01/03/1985
– total de 01 ano, 01 mês e 01 dia.
Farmácia São Pedro Ltda
Período de 01/12/1985 a 01/08/1986
– total de 08 meses e 01 dia.
Cooperativa Santa Clara Ltda
Período de 01/12/1986 a 18/07/1988
– total de 01 ano, 07 meses e 18 dias.
Dasper Materiais de Construção Ltda
Período de 01/11/1988 a 04/02/1989
– total de 03 meses e 04 dias.
Grendene SA
Período de 04/09/1989 a 26/04/1996
– total de 06 anos, 07 meses e 23 dias.
Supermercado MC Ltda
Período de 02/02/1998 a 09/02/1999
– total de 01 ano e 08 dias.
Total Geral: 4.154 dias, correspondendo a 11 anos,
04 meses e 19 dias.
Carlos Barbosa, 29 de março de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 293/2019
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CONCEDE, com efeito retroativo a 18 de março de
2019, ABONO DE PERMANÊNCIA, em
conformidade com o Art. 40, § 19 da Emenda
Constitucional nº 41/2003, à servidora LAURA
HELENA CORREA CARLOTTO, matrícula nº 244,
nascida 21 de julho de 1968, ocupante do cargo de
Professor Séries Inicias, conforme Portaria nº
58/1991, carga horária de 25 (vinte e cinco) horas
semanais, regime estatutário, Lei Municipal nº
682/90, de 05 de junho de 1990 (Regime Jurídico
Único), Classe G, Nível 3, Lei Municipal nº 2.133, de
23 de janeiro de 2008 (Plano de Carreira do
Magistério Público), visto ter preenchido os
requisitos para obtenção de aposentadoria voluntária
com base no 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, e § 5º, da
Constituição Federal, com redação da Emenda
Constitucional nº 41, DOU de 31 de dezembro de
2003.

2018.
Carlos Barbosa, 02 de abril de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PODER LEGISLATIVO

Carlos Barbosa, 29 de março de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 299/2019
DESIGNA, a contar de 04 de abril de 2019, os
servidores abaixo relacionados para comporem a
Comissão de Licitações do Município:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Paula Hoening, matricula n.° 1.550;
Nilce Dalmás Branchi, matricula n.° 148;
Daniel Augusto Schultz, matricula n.° 1.542;
Raquel dos Santos de Zorzi, matricula n.°
1.336;
Douglas Nazaré Cisco Francisco, matricula
n.° 1.421;
Reginara Cristina Aléssio, matricula n.°
1.124;
Sandra Cohsul, matrícula n.º 640;
Gilmara Rossi, matrícula n.º 1.852;
Viviane Neis, matrícula n.º 1.330;
Fernanda Becker Johann, matrícula n.º 1.969.

DESIGNA, a partir desta data, os servidores abaixo
relacionados como pregoeiros do Município:
Sinara Kirch, matricula n.° 1.333;
Itacir Rasador, matricula n.° 1.442;
Gerson Josemar Rauber, matricula n.° 1.512;
Reginara Cristina Aléssio, matricula n.°
1.124;
• Leticia Lando de Almeida, matricula n.°
1.839;
• Sandra Cohsul, matrícula n.º 640.
•
•
•
•

DESIGNA, a partir desta data, os servidores abaixo
relacionados para comporem as equipes de apoio aos
pregoeiros do Município:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanessa Reinstein Alnoch, matricula n.°
1.724;
Jaqueline Trubian Sachetto, matricula n.°
1.488;
Diego Zarpelon, matricula n.° 1.582;
Sheila Danieli, matrícula nº 1.522;
Fernanda Grolli, matrícula n.º 1.531;
Damires Scottá, matrícula nº 1.700;
Márcia Herpich, matrícula n.º 1.253;
Cristina Gedoz, matrícula n.º 1.505;
Mércia Joana Chies, matrícula n.º 863.

A convocação da Comissão de Licitações, pregoeiros
e equipe de apoio se dará na forma estabelecida pelo
Decreto nº 2.396/2010.
Fica revogada a portaria nº 226, de 04 de abril de
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