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DECRETOS

DECRETO Nº 3.386, DE 28 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 suplementar no Orçamento de
2019, Lei nº 3.593 de 18 de dezembro de 2018, no
montante  de  R$  4.304.750,00  (Quatro  milhões,
trezentos e quatro mil, setecentos e cinquenta reais)
as seguintes rubricas:

D

e

s

p

.

Or.Un.F.S

f. Prog. P/

A

Cate

gori

a

R

e

c

u

rs

o

Descrição Valor

 3

05

0

03.01.04.12

2.0030.2901

3.3.1.

9.0.92

1 DESPESAS DE 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES

7.000,00

 3

06

0

03.01.04.12

2.0030.2301

3.3.3.

9.0.40

1 SERV. TECNOLOGIA 

INFORM. COMUNIC.-

T.I.C.-PJ

200,00

 5

05

0

05.01.12.36

1.0050.2901

3.3.1.

9.0.92

20 DESPESAS DE 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES

21.000,00

 5

22

3

05.02.12.36

5.0052.1567

3.4.4.

9.0.51

20 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

50.000,00

 5

27

3

05.02.12.36

5.0051.2515

3.3.1.

9.0.94

31 INDENIZAÇÕES E 

RESTITUIÇÕES 

TRABALHISTAS

7.000,00

 6

01

4

06.01.26.78

2.0064.1607

3.4.4.

9.0.51

1 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

3.596.900,00

 7

01

4

07.01.20.60

6.0070.2801

3.3.3.

9.0.39

1 OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS- 

ESSOA JURÍDICA

20.000,00

 7

80

2

07.08.20.60

6.0078.2901

3.3.1.

9.0.16

1 OUTRAS DESPESAS 

VARIÁVEIS - P. CIVIL

5.000,00

 9

00

3

09.01.10.30

1.0090.2901

3.3.1.

9.0.34

40 OUTRAS DESPESAS 

DE PESSOAL - 

TERCEIRIZAÇÃO

14.000,00

 9

05

0

09.01.10.30

1.0090.2902

3.3.3.

9.0.30

40 MATERIAL DE 

CONSUMO

25.000,00

 9

20

0

09.02.10.30

2.0091.2901

3.3.1.

9.0.05

40 OUTROS BENEF. 

PREVID. 

SERVIDOR/MILITAR

10.000,00

 9

44

2

09.04.10.30

5.0093.2906

3.3.3.

9.0.39

40 OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

22.950,00

 9

55

2

09.05.10.12

2.0096.2909

3.3.3.

9.0.39

40 OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

33.600,00

 9

55

8

09.05.10.12

2.0096.2909

3.3.3.

9.0.40

40 SERV. TECNOLOGIA 

INFORM. COMUNIC.-

T.I.C.-PJ

133.800,00

 

10

01

3

10.01.11.33

3.0106.2106

3.3.1.

9.0.16

1 OUTRAS DESPESAS 

VARIÁVEIS - P. CIVIL

1.000,00

11

24

0

11.02.22.66

1.0116.1108

3.3.3.

9.0.30

1 MATERIAL DE 

CONSUMO

72.000,00

11

24

4

11.02.22.66

1.0116.1108

3.4.4.

9.0.52

1 EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

57.000,00

12

01

0

12.01.27.81

2.0122.1219

3.4.4.

9.0.51

1 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

225.800,00

15

05

3

15.01.13.39

2.0155.2550

3.3.3.

9.0.39

38

80

OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

2.500,00

TOTAL 4.304.750,00

Art.  2.º  O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto parte com o superávit financeiro do recurso
1/LIVRE no montante  de  R$ 3.822.700,00  e  parte
com a redução das seguintes rubricas:

Des

p.

Or.Un.F.Sf. 

Prog. P/A

Categori

a

Recurs

o

Descrição Valor

 30

01

03.01.04.122.0030

.2901

3.3.1.9.0.

11

1 VENCIMENTOS 

E VANT. FIXAS - 

P. CIVIL

7.000,00

 30

06

03.01.04.122.0030

.2301

3.3.3.9.0.

30

1 MATERIAL DE 

CONSUMO

200,00

 44

13

04.04.04.122.0044

.2404

3.3.3.9.0.

39

1 OUTROS 

SERVIÇOS DE 

TERCEIROS-

PESSOA 

JURÍDICA

72.950,00

 50

01

05.01.12.361.0050

.2901

3.3.1.9.0.

11

20 VENCIMENTOS 

E VANT. FIXAS - 

P. CIVIL

21.000,00

 52

71

05.02.12.365.0051

.2515

3.3.1.9.0.

11

31 VENCIMENTOS 

E VANT. FIXAS - 

7.000,00

SUMÁRIOSUMÁRIO

PODER EXECUTIVO
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P. CIVIL

 70

08

07.01.20.606.0070

.2801

3.3.3.9.0.

30

1 MATERIAL DE 

CONSUMO

20.000,00

 78

01

07.08.20.606.0078

.2901

3.3.1.9.0.

11

1 VENCIMENTOS 

E VANT. FIXAS - 

P. CIVIL

5.000,00

 90

01

09.01.10.301.0090

.2901

3.3.1.9.0.

11

40 VENCIMENTOS 

E VANT. FIXAS - 

P. CIVIL

25.000,00

 92

01

09.02.10.302.0091

.2901

3.3.1.9.0.

11

40 VENCIMENTOS 

E VANT. FIXAS - 

P. CIVIL

10.000,00

 93

61

09.03.10.303.0092

.2920

3.3.3.9.0.

32

40 MATERIAL, BEM

OU SERVIÇO 

P/DISTR. 

GRATUITA

47.600,00

 95

52

09.05.10.122.0096

.2909

3.3.3.9.0.

39

40 OUTROS 

SERVIÇOS DE 

TERCEIROS- 

ESSOA JURÍDICA

133.800,00

10

01

2

10.01.11.333.0106

.2106

3.3.1.9.0.

11

1 VENCIMENTOS 

E VANT. FIXAS - 

P. CIVIL

1.000,00

112

14

11.02.23.691.0110

.2109

3.4.4.9.0.

52

1 EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL 

PERMANENTE

129.000,00

15

04

0

15.01.13.392.0156

.3202

3.3.3.5.0.

43

38

80

SUBVENÇÕES 

SOCIAIS

2.500,00

TOTAL 482.050,00

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

Carlos Barbosa, 28 de março de 2019.

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.391, DE 05 DE ABRIL 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 suplementar no Orçamento de
2019, Lei nº 3.593 de 18 de dezembro de 2018, no
montante de R$ 1.213.563,56 (Um milhão, duzentos
e  treze  mil,  quinhentos  e  sessenta  e  três  reais  e
cinquenta e seis centavos) as seguintes rubricas:

Desp. Or.Un.F.Sf.

Prog. P/A

Categori

a

Recurso Descriçã

o

Valor

 2320 02.03.24.13

1.0022.200

4

3.3.3.

9.0.3

9

1 OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

1.000,00

 4413 04.04.04.12

2.0044.240

4

3.3.3.

9.0.3

9

1 OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

72.950,00

 6014 06.01.26.78

2.0064.160

7

3.4.4.

9.0.5

1

1 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

590.430,49

 7262 07.02.18.54

1.0087.182

0

3.3.3.

9.0.3

9

37

70

OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

347.483,07

 7264 07.02.18.54

1.0087.182

0

3.4.4.

9.0.5

2

37

70

EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

50.000,00

 8051 08.01.15.45

2.0083.270

3

3.3.3.

9.0.3

9

1 OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

2.800,00

 9638 09.06.10.30 3.4.4. 45 EQUIPAMENTOS E 80.000,00

1.0094.197

1

9.0.5

2

05 MATERIAL 

PERMANENTE

10426 10.04.16.48

2.0103.103

3

3.3.3.

9.0.3

2

1 MATERIAL, BEM 

OU SERVIÇO 

P/DISTR. GRATUITA

1.800,00

11317 11.03.23.69

5.0114.201

9

3.4.4.

9.0.5

1

1 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

20.000,00

12007 12.01.27.81

2.0120.211

2

3.4.4.

9.0.5

2

1 EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

5.000,00

12052 12.01.27.81

2.0122.212

0

3.3.3.

9.0.3

0

1 MATERIAL DE 

CONSUMO

18.000,00

12236 12.02.27.81

3.0123.211

9

3.3.3.

9.0.3

9

1 OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

22.000,00

13058 13.01.05.18

2.0132.200

7

3.4.4.

9.0.5

2

1 EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

2.100,00

TOTAL 1.213.563,56

Art.  2.º  O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto parte com o superávit financeiro do recurso
1/LIVRE  no  montante  de  R$  72.950,00,
3770/FAMMA no  montante  de  R$  397.483,07  e
4505/F-INVESTIMENTO  no  montante  de  R$
80.000,00  e  parte  com  a  redução  das  seguintes
rubricas:

Des

p.

Or.Un.F.Sf. 

Prog. P/A

Categori

a

Recur

so

Descrição Valor

200

8

02.01.04.12

2.0020.2201

3.4.4.9.0.

52

1 EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 

PERMANENTE

1.000,00

601

1

06.01.15.45

1.0060.1606

3.4.4.9.0.

51

1 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

8.100,00

601

7

06.01.17.51

2.0062.1610

3.4.4.9.0.

51

1 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

234.000,00

603

0

06.01.15.45

1.0061.1614

3.4.4.9.0.

51

1 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

216.000,00

806

0

08.01.15.45

2.0063.2714

3.3.3.9.0.

30

1 MATERIAL DE 

CONSUMO

2.800,00

104

31

10.04.16.48

2.0103.1033

3.3.3.9.0.

36

1 OUTROS SERVIÇOS

DE TERCEIROS - 

PESSOA FÍSICA

1.800,00

113

10

11.03.23.69

5.0114.2019

3.3.3.9.0.

30

1 MATERIAL DE 

CONSUMO

20.000,00

120

06

12.01.27.81

2.0120.2112

3.3.3.9.0.

39

1 OUTROS SERVIÇOS

DE TERCEIROS- 

ESSOA JURÍDICA

5.000,00

120

10

12.01.27.81

2.0122.1219

3.4.4.9.0.

51

1 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

162.330,49

120

75

12.01.27.81

2.0122.2016

3.4.4.9.0.

51

1 OBRAS E 

INSTALAÇÕES

5.000,00

122

35

12.02.27.81

3.0123.2119

3.3.3.9.0.

30

1 MATERIAL DE 

CONSUMO

5.000,00

133

12

13.03.25.75

2.0138.2706

3.3.3.9.0.

30

1 MATERIAL DE 

CONSUMO

2.100,00

TOTAL 663.130,49

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

Carlos Barbosa, 05 de abril de 2019.

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.395, DE 12 DE ABRIL DE 2019

Define  e  regulamenta  o  sorteio  e  a
premiação prevista na Lei Municipal
nº 3.610, 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 e conforme Lei Municipal nº 3.610, de
18 de dezembro de 2018 que “Fixa o desconto para

pagamento em cota única do IPTU 2019, estabelece
premiação a contribuintes e dá outras providências.”

DECRETA:

Art.  1º  Este  Decreto  regulamenta  o  sorteio  e  a
premiação prevista na Lei Municipal nº 3.610, de 18
de dezembro de 2018.

Art. 2º Os contribuintes que efetuarem o pagamento
da  cota  única  do  IPTU  2019  concorrerão  a  uma
motocicleta  125cc,  que será  sorteada no dia  25 de
setembro de 2019, junto às comemorações alusivas à
Emancipação Política do Município.

§  1º  Cada  número  de  inscrição  imobiliária
corresponderá a 01 (um) bilhete para o sorteio.

§  2º  Não  participarão  do  sorteio  as  inscrições
imobiliárias dos imóveis  cujo IPTU de 2019 tenha
sido objeto de:

I - Isenção prevista no art. 35 da Lei Municipal nº
2.310, de 16 de dezembro de 2009;

II  -  Redução  prevista  nos  art.  36  a  39  da  Lei
Municipal nº 2.310, de 16 de dezembro de 2009;

III  -  Não  incidência  prevista  no  art.  42  da  Lei
Municipal nº 2.310, de 16 de dezembro de 2009, em
pedido deferido ou sob análise, exceto se ocorrer o
pagamento do tributo no prazo estabelecido no art. 1º
desta Lei;

IV  -  Qualquer  procedimento  administrativo  ou
judicial que configure reclamação ou recurso contra
o  lançamento,  exceto  se  ocorrer  o  pagamento  do
tributo no prazo estabelecido no art. 1º desta Lei.

§  3º  Para  fins  do  disposto  neste  artigo  não  serão
consideradas  quaisquer  situações  de  suspensão  ou
interrupção  da  exigibilidade  do  crédito  tributário,
ficando  excluídas  do  sorteio  todas  as  inscrições
imobiliárias para as quais o IPTU de 2019 não tenha
sido extinto pelo pagamento na forma do art. 156, I
do Código Tributário Nacional até a data fixada no
art. 1º desta lei.

Art. 3º Após o pagamento do IPTU em cota única,
será emitido relatório com as inscrições imobiliárias
e seus respectivos bilhetes com o número de sorteio e
será  publicado  no  Portal  da  Transparência  do
Município para consulta pública.

Art.4º O sorteio do prêmio será realizado na data de
25  de  setembro  de  2019,  de  forma  eletrônica,
utilizando a plataforma gratuita da rede mundial de
computadores,  constante  no  link
www.sorteador.com.br,  durante  a  programação  do
Dia da Emancipação do Município.

Parágrafo  único.  Em  caso  de  impossibilidade  de
realizar  o  sorteio  no  dia  25  de  setembro,  serão
convocadas a imprensa e as demais instituições em
ato  público,  realizando  o  sorteio  em  local  e  data
agendada  com  3  dias  de  antecedência,  visando  à
lisura, à publicidade e à transparência do ato.
Art.  5º  O prêmio  será  entregue  ao  proprietário  do
imóvel, cuja inscrição imobiliária foi sorteada e que
comprovar  a  titularidade  mediante  a  apresentação
dos seguintes documentos: 

I – Documento de identidade com foto e cadastro de
pessoa física, se pessoa física, ou, se pessoa jurídica,
cadastro nacional de pessoa jurídica, ato constitutivo
e documento de identidade com foto e cadastro de
pessoa física de seu representante;

II – Comprovante de endereço;

III  –  Guia  ou  comprovante  de  pagamento  com  a

https://leismunicipais.com.br/a/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2009/231/2310/lei-ordinaria-n-2310-2009-estabelece-o-codigo-tributario-municipal-consolida-a-legislacao-tributaria-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2009/231/2310/lei-ordinaria-n-2310-2009-estabelece-o-codigo-tributario-municipal-consolida-a-legislacao-tributaria-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2009/231/2310/lei-ordinaria-n-2310-2009-estabelece-o-codigo-tributario-municipal-consolida-a-legislacao-tributaria-e-da-outras-providencias
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informação da inscrição imobiliária do IPTU 2019;

IV –  Matrícula  do  imóvel  atualizada  emitida  pelo
Registro de Imóveis da Comarca de Carlos Barbosa
há menos de 90 (noventa) dias da data do protocolo a
que se refere o artigo 6º.

§1º Sendo diferente o contribuinte do IPTU do titular
do  imóvel  conforme consta  no  documento  referido
no  inciso  IV deste  artigo,  será  aceito  contrato  de
compra e venda ou de cessão com firma reconhecida
ou autenticidade na forma da lei, tendo por possuidor.

§  2º  Falecido  o  titular  do  imóvel  indicado  no
documento  referido  no  inciso  III  deste  artigo,  terá
direito  ao  prêmio  o  inventariante,  o  cônjuge  ou
filhos,  desde  que  devidamente  comprovada  a
situação. 

§ 3º No caso de imóvel com instituição de usufruto,
fará jus ao prêmio o usufrutuário. 

§4º A prova da propriedade a que se refere este artigo
será  feita  levando  em  consideração  a  data  do
pagamento da cota única do IPTU relativo à inscrição
imobiliária sorteada.

Art. 6º O vencedor deve protocolar a solicitação para
retirada  do  prêmio  junto  a  Prefeitura  de  Carlos
Barbosa, na Rua Assis Brasil, nº 11, no prazo de até
30 (trinta) dias após a data do sorteio, sob pena de
perder o direito.

Art.  7º  O prêmio será  entregue  ao titular,  em data
agendada pelo município, em até 30 (trinta) dias da
data do protocolo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 12 de abril de 2019.

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

EDITAIS

EDITAL Nº 34/2019, DE 16 DE ABRIL DE 2019

Torna  público  a  abertura  de
inscrições  para  participação  no
evento “Barbosa Kerbbierfest”.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas  atribuições
legais,  TORNA PÚBLICO a abertura das inscrições
para  os  interessados  em  participar  do  evento
“Barbosa  Kerbbierfest”,  edição  2019,  que  será
realizado no dia 11 de maio de 2019, no horário das
8h  às  21h,  no  Parque  da  Estação.  Em  caso  de
condições  climáticas  desfavoráveis,  o  evento  será
transferido para a Rua Coberta, no mesmo horário e
local.

Os expositores CERVEJEIROS interessados poderão
realizar  sua inscrição nos dias 25 e 26 de abril  do
corrente ano, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30,
junto  à  Secretaria  de  Desenvolvimento,  Turístico,
Indústria  e  Comércio.  Poderão  habilitar-se  ate  06
(seis)  empresários do ramo da produção de cerveja
artesanal,  sendo  que  as  vagas  serão  preenchidas
preferencialmente  por  empresas  barbosenses.  Fica
estabelecido  como  segundo  critério,  a  ordem
cronológica das inscrições.

Neste  evento,  também  poderão  se  inscrever,  no
mesmo  período  acima  citado,  04  (quatro)
expositores de COMIDA TÍPICA ALEMÃ. Poderão
habilitar-se os empresários do ramo da gastronomia
(bares,  restaurantes,  pizzarias,  cafés,  padarias  e
afins), ficando a critério da Secretaria organizadora
a  aprovação  do  cardápio  de  cada  expositor.  As
vagas  serão  preenchidas  preferencialmente  por
empresas  barbosenses.  Fica  estabelecido  como
segundo  critério,  a  ordem  cronológica  das
inscrições.

Cada expositor  (cervejeiro e  de gastronomia)  terá
que  providenciar  sua  própria  estrutura,  ficando
responsável, também, pela colocação e pela retirada
da mesma,  respeitando a  metragem de 3m x 3m,
aproximadamente,  bem  como  os  horários  e  local
determinados  pela  Secretaria  para  montagem  e
desmontagem  do  evento.  Ainda,  os  expositores
inscritos deverão oferecer  opção de pagamento aos
consumidores  com  máquina  de  cartão  de
débito/crédito. 

A inscrição será efetivada mediante apresentação da
seguinte documentação:

* PESSOA JURÍDICA:
Cópias:  CNPJ  (Cadastro  Nacional  da  Pessoa
Jurídica);  Alvará de Localização;  Alvará Sanitário
Atual; Contrato Social.

Mais  detalhes serão definidos em reunião,  após o
período de inscrições, mediante registro de atas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
(54) 3433-2194.

Carlos Barbosa, 16 de abril de 2019. 

Evandro Zibetti, 
Prefeito de Carlos Barbosa

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 053/2019

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 25 de Abril de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Camisetas.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando  o  número  053  no  campo  “nº  da
licitação”  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 054/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 26 de Abril de 2019
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação de Serviço De Zeladoria E
Recepção.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do

link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o número 054 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N° 005/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 15 de Maio de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Contratação de Empresa para Execução
de  Obra  de  Pavimentação  Asfáltica,  Drenagem
Pluvial  e  Sinalização  da  Ciclovia  no Bairro  Ponte
Seca.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o número 005 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Concorrência Pública.

ATAS

ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 038/2019

Aos  doze  dias  do  mês  de  abril  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 e
instalação de câmeras de monitoramento para escolas
municipais  de educação infantil,  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:  MONITORA  BENTO  EIRELI  -  EPP,
neste  ato  representada  pelo  Sr.  Luis  Gustavo
Zandonai, RG nº 4059506371; DECOL & LOVISON
LTDA - ME, neste ato representada pelo Sr. Daniel
Paulo  Decol,  RG  nº  6095201957;  CANAL  &
GROTH LTDA, neste ato representada pelo Sr. Alex
Canal,  RG nº 2060617517; VCG – TECNOLOGIA
EM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI,  neste
ato representada pelo Sr. Venor Carlos Gomes, RG nº
8010943804;  CONTEL  –  SEGURANÇA
ELETRÔNICA  24  HS  LTDA  -  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Cristiano  Bertol,  RG  nº
6044041538;  A  BATISTA  MONITORAMENTOS,
SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - ME, deixou
envelopes.  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, constatou-se que a
empresa  A  BATISTA  MONITORAMENTOS,
SEGURANÇA E  VIGILANCIA LTDA –  ME  não
descreveu  a  marca  e  o  modelo  dos  itens  cotados,
estando  em  desacordo  com  o  edital.  As  demais
empresas  apresentaram  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
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http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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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 01 - VCG – TECNOLOGIA
EM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  135.000,00.  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 VCG – TECNOLOGIA EM SEGURANÇA
PATRIMONIAL EIRELI.Foi  concedido  prazo  para
recurso.  As  empresas  CONTEL  –  SEGURANÇA
ELETRÔNICA  24  HS,  MONITORA  BENTO
EIRELI – EPP e DECOL & LOVISON LTDA - ME
manifestam  interposição  à  empresa  VCG  –
TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL
EIRELI,  referente ao rack, nobreak e fonte que não
atendem  aos  requisitos  mínimos  estabelecidos  no
edital. Ainda as empresas CONTEL – SEGURANÇA
ELETRÔNICA  24  HS,  MONITORA  BENTO
EIRELI – EPP, DECOL & LOVISON LTDA - ME e
CANAL  &  GROTH  LTDA  manifestam  que  a
empresa VCG – TECNOLOGIA EM SEGURANÇA
PATRIMONIAL  EIRELI,  apresentou  em  sua
proposta  de preço dois  modelos para o item 04.  O
representante da empresa  CONTEL – SEGURANÇA
ELETRÔNICA  24  HS,  solicitou  para  que  fosse
registrado  que  o  representante  da  empresa  VCG –
TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL
EIRELI  o  ofendeu.  Registra-se  que  houve
animosidade  entre  os  representantes  das  empresas
CONTEL – SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HS e
VCG  –  TECNOLOGIA  EM  SEGURANÇA
PATRIMONIAL EIRELI.Resta suspensa esta sessão
para envio de toda documentação relativa ao certame
para o setor
de Tecnologia da Informação para análise técnica do
objeto.Após encaminha-se à Assessoria Jurídica todo
o  processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e equipe
de apoio. Nada mais havendo a constar, foi encerrada
a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes.

Itacir Rasador
Pregoeiro(a)

Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 043/2019

Aos  onze  dias  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
299/2019, com a finalidade de receber propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TRATOR
AGRÍCOLA 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:  ANDRÉ
BORTOLINI  EIRELI  ME,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  André  Bortolini,  RG  nº  1065619429.
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  item 01  -  ANDRÉ BORTOLINI
EIRELI ME com o preço final (ou negociado) de
R$  130,00.  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:  ANDRÉ
BORTOLINI EIRELI ME. Para efeitos de maiores
esclarecimentos requer-se que o licitante apresente
uma  declaração  em  que  conste  as  especificações
técnicas  da  roçadeira  hidráulica.Adjudica-se  à
empresa vencedora: ANDRÉ BORTOLINI EIRELI
ME, o  objeto  constante  no item 01 do  edital.Foi
concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação  de  interposição  do  mesmo.  Nada
mais  havendo a  constar,  foi  encerrada  a  presente
sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  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 EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 044/2019

Aos  onze  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  299/2019, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação, objetivando
a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
RETROESCAVADEIRA  E  ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA 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:  TERRAPLENAGEM  CHESINI  LTDA-
EPP,  neste  ato  representada  pela  Sra.  Tatiana
Chesini  Camillo,  RG  nº  7087689944;  IVS
TERRAPLANAGEM LTDA, neste ato representada
pelo Sr. Ilar VrielinK, RG nº 3024115424; MADE
WAGNER  COMÉRCIO  E  TERRAPLENAGEM
LTDA-ME, neste ato representada pelo Sr. Richard
Wagner,  RG  nº  6076275483;  MANOEL ANDRÉ
KAFER-  ME,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Manoel  André  Kafer,  RG  nº  8056489944.
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  -  MADE
WAGNER  COMÉRCIO  E  TERRAPLENAGEM

LTDA-ME, com o preço final (ou negociado) de R$
104,50;  para  o  item  02  -  TERRAPLENAGEM
CHESINI  LTDA-EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  149,00.  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:  MADE  WAGNER  COMÉRCIO  E
TERRAPLENAGEM  LTDA-ME  e
TERRAPLENAGEM  CHESINI  LTDA-
EPP.Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  MADE
WAGNER  COMÉRCIO  E  TERRAPLENAGEM
LTDA-ME, o objeto constante no item 01 do edital;
TERRAPLENAGEM  CHESINI  LTDA-  EPP,  o
objeto constante no item 02 do edital.Foi concedido
prazo  para  recurso,  não  havendo  manifestação  de
interposição  do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada 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 EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 045/2019

Aos  doze  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
299/2019,  com a finalidade de receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO
DE 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.Participaram do certame as empresas: JARDEL
JACOBS  PEREIRA DA SILVA -  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Helio  Nascimento   De
Andrade  ,  RG  nº   63135976;  JULCIMAR
GABOARDI -  ME, neste ato representada pelo Sr.
Rudinei Constante de Oliveira, RG nº 1076050441;
SUPERTINTAS  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE
TINTAS  LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Rudinei Constante de Oliveira, RG nº 1076050441;
ROSALEN  FABRICAÇÃO  DE  TINTAS  E
QUÍMICOS  EM  GERAL  LTDA-  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Andre  Sartori,  RG  nº
9070209474; PSICOARTES PAINÉIS LTDA - ME,
neste  ato  representada  pelo  Sr.  Enoír  Francisco
Baldin,  RG  nº  1033385491;  COMERCIAL
DIFERMAQ  LTDA-  EPP,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Ivanor  Bertoldi,  RG  nº  3070453571;
REFLETTO SINALIZAÇÃO E TERMOPLÁSTICO
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Adriano
Gubert Martins, RG nº 1034882793; MERCASSERA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, neste
ato  representada  pela  Sra.  Barbara  Kloss  Teixeira,
RG nº 6099435536; ISIS PERUZZO DA SILVEIRA
PLACAS,  neste  ato  representada  pela  Sra.  Isis
Peruzzo da Silveira, RG nº 7070935081; SINASC –
SINALIZAÇÃO   E  CONSTRUÇÃO  DE
RODOVIAS LTDA, neste ato representada pela Sra.
Marta  Rejane  Marques  raupp,  RG nº  8096318475;
WILLIAN  PABLO  LAMPERTI  –  ME,  através  da
entrega  de  envelopes,  sem  que  seu  representante
legal estivesse presente, e, INDÚSTRIA DE TINTAS
CHARRUA  EIRELI,   através  da  entrega  de
envelopes, sem que seu representante legal estivesse
presente.  Conferidos  os  documentos  apresentados
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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  -  JARDEL  JACOBS
PEREIRA DA SILVA - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  174,00;  para  o  item  02  -
SUPERTINTAS  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE
TINTAS LTDA, com o preço final (ou negociado) de
R$  176,50;  para  o  item  03  -  SUPERTINTAS
INDUSTRIA E  COMERCIO  DE  TINTAS  LTDA
com o preço final (ou negociado) de R$ 169,80; para
o item 04 - ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS
E QUÍMICOS EM GERAL LTDA- ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 178,00; para o item 05 -
ROSALEN  FABRICAÇÃO  DE  TINTAS  E
QUÍMICOS EM GERAL LTDA - ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 132,00; para o item 06 -
ROSALEN  FABRICAÇÃO  DE  TINTAS  E
QUÍMICOS EM GERAL LTDA- ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 4,30 o Kg; para o item 07
- ISIS PERUZZO DA SILVEIRA PLACAS, com o
preço final (ou negociado) de R$ 13,95; para o item
08 –SINASC – SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE  RODOVIAS  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  11,50;  para  o  item  09  -  ISIS
PERUZZO DA SILVEIRA PLACAS,  com o  preço
final (ou negociado) de R$ 50,00; para o item 10 -
ISIS  PERUZZO  DA SILVEIRA PLACAS,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 50,00; para o item
11 -  JULCIMAR GABOARDI -  ME com o  preço
final (ou negociado) de R$ 61,00; para o item 12 -
JULCIMAR GABOARDI -  ME, com o preço final
(ou negociado)  de R$ 15,00;  para  o item 13 -ISIS
PERUZZO DA SILVEIRA PLACAS,  com o  preço
final  (ou  negociado)  de  R$  36,00.  O  relatório  de
lances  ofertados  para  cada  item  encontra-se  em
anexo, sendo rubricado por todos. Os representantes
legais das empresas PSICOARTES PAINÉIS LTDA
–  ME  e  MERCASSERA  MATERIAIS  PARA
CONSTRUÇÃO  EIRELI  se  retiraram  do  certame
antes do final da fase de lances. A empresa SINASC
–  SINALIZAÇÃO  E  CONSTRUÇÃO  DE
RODOVIAS LTDA solicitou desclassificação para o
item 07, sendo retomada a fase de lances.Após a fase
das  propostas  e  lances  foi  aberto  o  envelope  de
número 02, referente a habilitação. Foram habilitadas
as  empresas:  JARDEL  JACOBS  PEREIRA  DA
SILVA  –  ME,  SUPERTINTAS  INDUSTRIA  E
COMERCIO  DE  TINTAS  LTDA,  ROSALEN
FABRICAÇÃO  DE  TINTAS  E  QUÍMICOS  EM
GERAL LTDA – ME, SINASC – SINALIZAÇÃO E
CONSTRUÇÃO  DE  RODOVIAS  LTDA,  ISIS
PERUZZO DA SILVEIRA PLACAS e JULCIMAR
GABOARDI  –  ME.Adjudicam-se  às  empresas
vencedoras: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
–  ME,  o  objeto  constante  no  item  01  do  edital;
SUPERTINTAS  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE
TINTAS LTDA, os objetos constante nos itens 02 e
03  do  edital;  ROSALEN  FABRICAÇÃO  DE
TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL LTDA – ME, os
objetos  constante  nos  itens  04,  05  e  06  do  edital;
SINASC – SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS LTDA, o objeto constante no item 08 do
edital; ISIS PERUZZO DA SILVEIRA PLACAS, os
objetos constante nos itens 07, 09,10 e 13 do edital;
e,  JULCIMAR  GABOARDI  –  ME,  os  objetos
constante nos itens 11 e 12 do edital. O representante
legal da empresa COMERCIAL DIFERMAQ LTDA-
EPP se retirou antes da leitura da Ata.Foi concedido

prazo  para  recurso,  não  havendo manifestação  de
interposição  do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo
o  processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos  adotados  por  mim  pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Leticia L. Almeida
Pregoeiro(a)

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 046/2019

Aos  quinze  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
299/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
TRANSPORTE  DE  PESSOAS  COM
DEFICIÊNCIA 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: J.  BULEGON & CIA LTDA, neste ato
representada  pelo  Sr.  João  Bulegon,  RG  nº
12R2034946;  JOSÉ  CARLOS  PRESTES  DOS
SANTOS,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  José
Carlos  Prestes  dos  Santos,  RG  nº  9022979216.
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,  foi  declarado  vencedor  o  seguinte
licitante:  para  o  item  01  -  JOSÉ  CARLOS
PRESTES DOS SANTOS,  com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  1,90.  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.  A  empresa  JOSÉ
CARLOS PRESTES DOS SANTOS apresentou o
documento de Regularidade Expedida pela Fazenda
Municipal,  item 07.01.04  c,  do  edital  vencida.  A
mesma fica  condicionada  a  apresentação  de  nova
documentação em 5 dias uteis, conforme item 07.02
do  edital.Foi  concedido  prazo  para  recurso,  não
havendo manifestação  de  interposição  do  mesmo.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes.

Leticia L. de Almeida
Pregoeiro(a)

Sheila Danieli
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 047/2019

Aos dezesseis dias 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
299/2019,  com a finalidade de receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  LIMPEZA DAS
DEPENDÊNCIAS  DO  SALÃO  PAROQUIAL DE
CARLOS  BARBOSA,  DURANTE  A
REALIZAÇÃO  DO  30º  FESTIQUEIJO, 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: O & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
neste ato representada pelo Sr. Hecton Luiz Ribeiro
de Oliveira, RG nº 8064989141; O. M. ZELADORIA
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Neri
Centenaro, RG nº 2036813109; SERRA SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS  DE  LIMPEZA  E  PORTARIA
EIRELI,  neste  ato  representada  pela  Sra.  Simone
Thums Facchini, RG nº 5060612602. Conferidos os
documentos  apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes restaram credenciadas.Foram recebidos
os  envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
e tendo concluído que apresenta condições positivas
de  classificação,  eis  que  os  preços  ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas  condições  de  fornecimento,  segundo  a
pesquisa  informativa  que  se  realizou,  o Pregoeiro
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa.Encerrada a fase de lances,
e  após  oportunizado o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado vencedor  o
seguinte licitante: para o objeto da licitação - SERRA
SERVIÇOS  TERCEIRIZADOS  DE  LIMPEZA  E
PORTARIA  EIRELI,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de R$ 72.800,00.  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:
SERRA  SERVIÇOS  TERCEIRIZADOS  DE
LIMPEZA  E  PORTARIA  EIRELI.Adjudica-se  à
empresa  vencedora:  SERRA  SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS  DE  LIMPEZA  E  PORTARIA
EIRELI, 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 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

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tecnosweb  –  Tecnologia  de
Gestão Ltda.
OBJETO: O presente Contrato tem seu respectivo
fundamento  e  finalidade  a  contração  de  empresa
especializada para  Implantação  e  manutenção  do
sistema de informática de folha de pagamento, dos
cadastros dos servidores do Instituto de Previdência
Municipal  –  IPRAM,  para  controle  de  até  1.000
servidores  ativos,  aposentados  e  pensionistas  e,
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devendo  compreender  e  apresentas  as  seguintes
características/funcionalidades: 

1.Gerar  cálculos  semanais,  quinzenais,  mensais,
adiantamentos e suplementares;

2.Gerar horas com integração, férias e rescisão;

3.Controlar o vale-transporte, dependentes para IR e
SF, e pensão judicial controlando seus beneficiários;

4.Contabilizar  a  folha  e  as  provisões  com  os
encargos;

5.Disponibilizar os valores da folha, provisões para
13º salário, férias e seus encargos, para empenho e
contabilização;

6.Permitir  a  montagem  da  tabela  de  eventos
completa, parametrizada pelo usuário; 

7.Calcular  a  folha  de  pagamento  complementar
apurando  as  diferenças  para  pagamento  como
adiantamento ou como diferença complementar,  na
folha normal seguinte;

8.Processar  a  geração  de  envelopes,  cheques,
líquidos,  créditos  bancários  e  líquidos  de  pensão
judicial;

9.Permitir a Geração de Relatórios:

10.Relação  de  cálculo  de  Folha  de  Pagamento,
Imposto de Renda, INSS (relação e
GRPS),  FGTS(RE  e  GR),  CAGED,  relação  de
líquidos  relações  bancárias  (geração  em  disquetes
e/ou fax/modem), cartões ponto ou etiquetas, RAIZ,
DIRF, Informe de Rendimentos, (podem ser gerados
em disquetes se necessário);

11.Controlar e calcular a correção, juros e multas de
contribuições e impostos federais em atraso;

12.Calcular  e  emitir  avisos  e  recibos  de  férias
normais, coletivas e programadas;

13.Possuir Gerador de Relatórios Permitindo:

14.Alterar,  incluir  e  excluir  qualquer  campo
disponível nos arquivos;

15.Criar  regras,  cálculos  e  relatórios  pelo  próprio
usuário;

16.Tratar  os  afastamentos  e  faltas  nos  períodos
aquisitivos;

17.Apurar  médias  e  permitir  o  pagamento  do  13º
salário no adiantamento de férias; 

18.Calcular  rescisões  normais  e  complementares
com  emissão  de  aviso  prévio,  recibo  e
demonstrativo;

19.Processar  a  grade  de  efetividade,  certidão  por
tempo de serviço (aposentadoria de estatutários);

20.Emitir  a  tabela  de  salários  em  valor  ou
coeficiente;

21.Emitir  todos  os  documentos  admissionais
(Contrato de Trabalho e Experiência),
(declarações  e  modelos  criados  pelo  próprio
usuário);

22.Declarações  e  Fichas  Dependentes  IR  e  SF,
Termos de Responsabilidade; 

23.Controlar  automaticamente  o  desconto  mensal
da pensão judicial; 

24.Controlar dois ou mais Contratos de servidores
para  apuração  de  impostos  e  contribuições  (com
checagem  do  teto  máximo,  percentuais  e
abatimentos);

25.Gerar a ficha-registro em meio eletrônico com o
histórico funcional;

26.Permitir  cálculos  parciais  por  filiais,
departamentos,  determinados  cargos,  sindicatos,
vínculos,  situações,  somente  colaboradores
selecionados ou por limite de valor;

27.Permitir  a  importação  de  todos  os  cadastros  e
eventos  gerados  por  outros  sistemas  e  exporta
dados  para  outros  sistemas:  bancos,  IPERGS,
associação, outros, definidos pelo usuário;

28.Controlar  o  saldo  das  contas  individuais  do
FGTS, com cálculo da multa de 40 % nas rescisões
de Contrato e atualiza os saques emitindo extratos
com os saldos de cada empregado;

29.Manter  e  controlar  os  históricos  de  salários,
promoções,  estabilidades  (com  emissão  de
relatórios  de  estágio  probatório)  e  transferências
entre  secretarias,  afastamentos,  alterações  de
cargos, horários e tempo de serviço;

30.Manter  o  cadastro  de  índices  para  atualização
das médias, cálculo de contribuições e impostos em
atraso;

31.Possui gerador de relatórios, de fácil operação,
permitindo definir formulários pré-impressos;

32.Permitir  a  inclusão  de  novos  campos  nos
cadastros  definidos  pelo  usuário,  para  serem
utilizados  nas  regras  especiais  e  gerador  de
relatórios;

33.Possuir  Help  on-line  para  todos  os  campos  e
menus;

34.Permitir a visualização de relatórios em vídeo,
para  conferência,  com  opção  ou  não  para
impressão;

35.Permitir  a  adaptação  do  sistema  a  qualquer
ambiente de Departamento de Pessoal através dos
módulos de regras complementares de cálculo;

36.Possibilitar  o  dimensionamento  do  sistema  de
acordo com a necessidade de o usuário utilizar ou
não,  determinadas  rotinas  existentes  (vale-
transporte,  dependentes,  tabelas  salariais,  etc.),
inibindo  dos  menus  as  não  utilizadas  e  se
autoadaptando  para  tratar  a  informação  fora  da
rotina;

37.Gerar  automaticamente  as  horas  a  partir  dos
horários  e  escalas  cadastrados,  integrando
afastamentos  (admissões,  férias,  licenças,  faltas,
rescisões, etc.);

38.Permitir  a  emissão  de  relatórios  e  gerar
disquetes legais (FGTS, Caged, etc.) de cálculos de
meses anteriores, refazer automaticamente cálculos
do mês e ainda informar eventos e simular cálculos
futuros;

39.Possibilitar  a  informação  dos  eventos  para  os
cálculos  (proventos/descontos)  sob  3  formas:
Individual, Coletiva e Fixa.

40.Controlar  o  tempo de  serviço  para  anuidades  e
classes, com desconto de afastamento e acréscimo de
tempo averbado;

41.Possibilitar,  em  todos  os  relatórios,  o  usuário
determinar as totalizações e as quebras de páginas,
bem como a classificação de emissão desejada;

42.Permitir definir cálculos particulares criados pelo
usuário através de um módulo de regras;

43.Permitir  cadastrar  os  usuários  com  delimitação
das  atividades  (suprimindo  do  menu  as  não
permitidas)  e  dos  locais  dos  organogramas
permitidos;  ·Controlar  Portarias  por  Servidor,  para
Aposentadoria:

44.Permitir  a  emissão  por  tipo:  FG,  afastamentos,
portarias de nomeação, etc.

45.Processar  e  controlar  todos  os  cálculos  (férias,
13º  Salário,  rescisões,  provisões  e  encargos)  com
aplicação  de  médias  (Horas  extras,  comissões,
demais adicionais conforme legislação);

46.Emitir  a relação de contribuições ao INSS e os
respectivos  requerimentos  de  aposentadorias,
auxílio-doença, CAT; 

47.Gerar os seguintes relatórios Legais: 
a)Relação da folha de pagamento;

Imposto de renda (relação e Darf);
INSS (relação e GRPS);
FGTS (RE e GR);
Cartão Ponto;
Etiquetas;
Ficha Financeira;
Extrato de contribuição FAPS, com informações
do servidor e da Municipalidade;
Relatório  com  base  do  FAPS,  parte  da
Municipalidade e do servidor.

48.Disponibilizar as seguintes regras específicas:
-Regra  específica  para  calcular  o  anuênio  dos
servidores  verificando  na  Ficha  Básica  de  cada
servidor  a  data  base  para  o  cálculo,  verificando
posteriormente  determinados  afastamentos  para  ser
descontado  ou  não  na  regra  para  o  cálculo,
proporcionalizando no cálculo mensal,  férias e  13º
salário;
-Regra para calcular o valor referente ao desconto da
previdência  do  município  proporcionalizando  no
cálculo mensal, férias e 13º salário. Verificação nesta
mesma regra para algum caso específico de servidor
que tem outra base de cálculo não sendo o salário
mensal do servidor. Nesta mesma regra verificar se
os  servidores  são  aposentados  ou  pensionistas
buscando outra base de cálculo;
-Regra para proporcionalizar no pagamento de férias
e 13º salário, se está recebendo no dia;
-Regra Vale-refeição de acordo com a lei Municipal;
-Regra para calcular FPS, quando em licença;
-Regra  para  tratamento  e  auxílio-doença  de
familiares;
-Regra para cálculo salário-família de estatutário;
-Regra para lançar  descontos  diversos,  nos  recibos
de férias;
-Regra para proporcionalizar o valor dos Faps no 13º
salário, quando afastado mais de 15 dias no mês no
caso de auxílio  doença e acidente de trabalho, para
achar o avo de Direito;

49.Disponibilizar  e  gerar  os  seguintes  relatórios
específicos/gerências:
-Relação  de  contribuições  para  o  fundo  de
aposentadoria, com remuneração e desconto mensal
de cada funcionário. 
-Relação  de  contribuição  do  Faps,  para
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aposentadoria, por período;
-Relação mensal bases Fundo de aposentadoria, com
participação do Servidor;
-Parte da entidade, amortização, conforme percentual
liberado  pela  atuário;  -Arquivo  txt,  retorno  para
integração  com  Banrisul  do  Cartão  Banrisul  e
consignado;
-Arquivo txt, remessa para integração com Banrisul
do Cartão Banrisul e
Consignado;
-Arquivo TXT, para integração com a contabilidade,
de acordo com os padrões contábeis na contabilidade
pública(orçamento);
-Relação de valores integrados na contabilização por
quebra por setor, Secretaria;
-Relação de salários por faixas, definido em tela;
-Relatórios contábeis, para tesouraria com valores de
receitas  da  folha,  por  Setor,  com  valores
discriminados por receita, com extenso a recolher;
-Relatórios de integração de líquidos da folha, com
CEF, Banrisul e Banco do Brasil;
-Relação  de  empregados,  ativos,  inativos  e
pensionistas  para  Atuário,  conforme  lay-out
solicitado, com valores do mês;
-Arquivo e relação do Cartão Refeisul/Banrisul;
-Relação de anuênios (previsão de mudança);
-Relação cargos e salários, por classe e nível;
-Relação de portaria de nomeações com descrição
-Relação de Inativos com isenção de IRRF, no caso
de doença grave;
-Relação  de  férias  (avisos,  documentos)  com
descrição padronizada para Prefeitura/IPRAM;
-Relação  de  férias  (avisos,  documentos)  com
descrição padronizada para Prefeitura/Câmara;
-Extrato de lançamentos fixos, quando com data de
início e fim do recebimento;
-Relação de Vale  Alimentação,  com quantidades e
valor de vales por dia útil;
-Certidão Tempo de Serviço;
-Grade Efetividade;
-Relação  de  funcionários  com  insalubridade  com
data de início e fim;
-Extrato  registro  individualizado  das  contribuições
do Fundo;
-Ficha registro Padrão do Município;
-Relação  de  cálculo  analítica,  para  fiscalização  da
previdência;
-Relação de emissão de férias completo ou somente
1/3;
-Relação contábil de férias completo ou somente 1/3
de férias;
-Relação históricos de situações,  com dias de cada
situação, pelo período Solicitado;
-Relação  históricos,  de  cargos,  escala,  horários,
local, adicionais, estabilidade;
-Relação históricos salários e sua evolução a partir
de uma data ou um valor;
-Relações especificas vale  transporte;
-Relação  arquivo  para  fiscalização  da  previdência
(Manad versão 1.0.0.2);
-Relação dependentes, para IRRF e salário família;
-Recibos para pensão judicial;
-Modelos  envelopes  de  pagamento,  em  formulário
A4;
-Relação e emissão de cheques bancários;
-Etiquetas com dados cadastrais,  rescisões e férias,
para carteira profissional;
-Etiquetas para cartão ponto;
-Relatório  modelos  específicos  para  prefeituras  de
rescisão;
-Relatórios  GRCS,  para  pagamentos  de  guias
sindicais;
-Relação  de  envelopes  de  pagamento  padronizado
com lay-out da Prefeitura/Câmara;
-Arquivos  padrão  TCE,  dos  cadastros,  ficha
financeira e históricos;
-Relação descanso 05 dias por assiduidade;
-Relação Prêmio Assiduidade;

-Relação Bimestrais para o TCE;
-Relação para Eventos da ficha financeira;
-Relação para exportar plano de saúde em planilha
Excell;
-Relação  para  listar  em  Terminais  -  Banrisul  e
Banco do Brasil;
-Relação por Faixas Salariais para o TCE.

50.Programas Auxiliares:
-Disponibilizar  um  conjunto  de  programas  para
facilitar  a  obtenção,  digitação,  manipulação  e
geração de informações referentes aos funcionários
e autônomos, para posterior integração à folha de
pagamento:  Valores  de  telefones  devidos,  diárias,
eventos  e  efetividades  dos  funcionários,  e  o
controle de recibos de pagamento a autônomos;

51.Principais operações e funções:
-Cadastros principais:
-Cadastro  de  Funcionários  e  Terceiros  (Pessoa
Física  e  Pessoa  Jurídica),  compossibilidade  de
importação de dados da Folha de Pagamento.
-Controle de Diárias
-Controlar as diárias realizadas pelos funcionários,
realizando  inclusões,  alterações  e  exclusões,  com
posterior  envio  à  folha  de  pagamento  para
relatórios legais. -Possibilitar imprimir listagem de
diárias e de autorizações, bem como pesquisas por
funcionário, competência e data de envio à folha.
-Controle de RPAs – Física e Jurídica
-Controlar os Recibos de Pagamento a Autônomo,
tanto  pessoa  física  quanto  pessoa  jurídica  –
inclusão,  alteração,  exclusão  e  posterior  gravação
de  arquivo  a  ser  exportado  para  a  folha  de
pagamento.  Também  permitir  a  pesquisa  por
número de RPA, terceiro,  competência,  e  data  de
envio à folha.
-Controle de Eventos
-Digitar  eventos  para  os  funcionários  –  inclusão,
alteração,  exclusão,  e  posterior  envio  à  folha.
Permitir  pesquisas  por  funcionário,  competência,
evento, data de digitação e data de envio à folha,
com possibilidade de listagem para conferência.
Controle de Efetividades
-Digitar efetividades para o funcionário, com datas
de início e fim, e dias de atestado correspondente, e
posterior  envio  de  arquivo  à  folha.  Permitir
pesquisa por funcionário, situação e datas iniciais e
finais da efetividade.
-Módulo Convênio - deverá oferecer um conjunto
de  programas  para  facilitar  o  tratamento  das
informações  referentes  aos  empréstimos
consignados  realizados  pelos  funcionários  nos
bancos conveniados, integrando-os com a folha de
pagamento.
-Principais operações e funções:

52.Cadastros principais
-Cadastro de Funcionários - importados a partir dos
dados vindos no arquivo bancário.  Conta  com os
dados  necessários  para  a  consignação:  Empresa,
matrícula, CPF e nome do funcionário.
-Cadastro de Bancos - cadastro dos bancos em que
serão realizadas asconsignações;
-Cadastro de Convênios - cada banco poderá ter um
ou mais convênioscadastrados. Os dados referentes
aos  códigos  de  convênio  serão  fornecidos  pelo
banco.
-Cadastro de Tipos de Ocorrências - as ocorrências
em  que  uma  consignaçãopoderá  ser  enquadrada.
Também serão fornecidas pelo banco.

53.MÓDULO x CONTABILIDADE
-Integração para a apuração dos valores das verbas
devidas para a geração automática dos documentos
de  empenho,  conforme  parametrização  a  ser
personalizada  para  cada  usuário  seguindo  os
critérios vigentes em cada situação. 

- A Contratada deverá dispor, durante o horário de
expediente  da  CONTRATANTE,  técnicos  das
devidas  áreas,  para  o  pronto  atendimento  e/ou
encaminhamento  das  soluções  de  problemas
relacionados a manutenção do software.
-A  Contratada  deverá  atender  aos  chamados
técnicos,  até  no  máximo  08  (oito)  horas  após  o
registro dos mesmos.
-A  Contratada  deverá  manter  empresa,  com
assistência  técnica  independente  da  sede  ou
domicilio da Contratada,  até 50 (cinquenta) km da
sede
deste  Município  de  Carlos  Barbosa,  e  deverá  ser
comprovado até a assinatura do Contrato.
VIGÊNCIA:  12(doze)  meses,  a  contar  de  05  de
abril de 2019 até 04 de abril de 2020.
VALOR: R$  685,00(seiscentos  e  oitenta  e  cinco
reais)mensais e R$ 82,00 (oitenta e dois reais) a hora
extratécnica e R$ 92,00 (noventa e dois reais) a hora
de programação extra.

Carlos Barbosa, 05 de abril de 2019.

NILCE DALMÁS BRANCHI 
Presidente do Instituto de Previdência Municipal –

IPRAM

TECNOSWEB – TECNOLOGIA DE GESTÃO
LTDA

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Distribuidora  Meridional  de
Motores Cummins S/A.
OBJETO: É  objeto  deste  a  aquisição  de
minicarregadeira  e  implemento,  capinadeira,  para
serem utilizadas na limpeza de ruas com calçamento
e  asfalto,  nos  parques,  escolas  e  áreas  verdes  do
município, conforme descrição a seguir:

ITEM  01  –  MINI  CARREGADEIRA
HIDRÁULICA, com as seguintes características:

 Motor diesel com no mínimo 55 HP de 
potência;

 Cabinada com ar condicionado frio/quente;
 Capacidade de carga de tombamento mínimo

de 1.680kg
 Capacidade de carga operacional mínima de 

850Kg;
 Capacidade de elevação mínima de 

2,900mm;
 Equipada com caçamba de capacidade 

mínima de carga de 0,30m³;
 A máquina tem que ser compatível com os 

equipamentos operacionais do item 02 deste 
edital.

 Acesso ao operador deverá ser através de 
uma porta lateral, para melhor acesso ao 
operador;

 Vazão hidráulica de no mínimo 60 
litros/minuto;

 Pressão hidráulica nos engates de acessórios 
de no mínimo 220 BAR;

 Engates rápidos com sistema de alívio de 
pressão;

 Cabine do operador com proteção 
ROPS&FOPS, com assento ajustável;

 Sistema automático de desligamento do 
motor e do sistema hidráulico;
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 Com freio de estacionamento;
 Conexão elétrica para gerenciar acessórios;
 Sistema de controle de operação através de 

pedais e/ou alavancas, originais de fábrica;
 Com espelhos externos retrovisores 

instalados;
 Com giroled ou giroflex instalado na parte 

superior da cabine;
 Catálogo do fornecedor em português;
 Garantia de 1(um) ano.

ITEM  02  –  CAPINADEIRA,  para  limpeza  de
calçamento e asfalto, com largura de 60 cm, com 40
cabos de aço (cabos estes de 3/4” de espessura, com
350 mm de comprimento, prensados e com conector
que  fixa  o  cabo,  por  meio  de  prensa,  e  na  outra
extremidade a fixação no implemento é através de
parafuso  sextavado),  com  motor  hidráulico  com
segurança contra  impacto,  com quatro posições  de
ajustes  frontas  e  ajustes  de ângulo  da  capinadeira,
compatível com a mini-carregadeira objeto 01 deste
edital. Garantia de 1(um) ano.
VIGÊNCIA: A partir da data de 15 de abril de 2019
até 14 de abril de 2020.
VALOR: R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais)..

Carlos Barbosa, 11 de abril de 2019.

FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES
CUMMINS S/A

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 076/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: S  E  F  INDUSTRIA
METALURGICA LTDA ME.
OBJETO: Constitui  objeto da  presente  licitação  a
contratação  de  empresa  para  execução  de  obra  de
cobertura da quadra do Centro Educativo Crescer –
CEC,  localizado  na  Rua  Antônio  Prado,  nº  373,
bairro  Navegantes,  Carlos  Barbosa/RS,  com
colocação de mão de obra, materiais e equipamentos
necessários. Todos os materiais e/ou equipamentos a
serem empregados na obra deverão ser de qualidade
certificada, compatíveis com os respectivos serviços,
devendo  atender  as  especificações  técnicas.  A
remoção de entulhos ficará a cargo da Contratada. Os
serviços  deverão  ser  executados conforme Projeto,
Cronograma  e  Memorial  Descritivo  anexo  a  este
Contrato.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a partir da emissão
da Ordem de serviço.
VALOR: R$ 179.673,29 (cento e setenta e nove mil,
seiscentos  e  setenta  e  três  reais  e  vinte  e  nove
centavos).

Carlos Barbosa, 15 de abril de 2019.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
 Secretária Municipal da Assistência Social e

Habitação

S E F INDUSTRIA METALURGICA 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

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 010/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Biasotto & Cia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  03  (três)
meses, ou seja, a partir de 01 de maio de 2019 até
31 de julho de 2019, ou até que se encerre o novo
processo  licitatório,  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: 09

Carlos Barbosa, 16 de abril de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio

Ambiente

BIASOTTO & CIA LTDA
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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 158/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Inter Construtora Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado a vigência do contrato
por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, de 30 de
abril de 2019 a 27 de agosto de 2019, na forma da
justificativa  anexa,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 07

Carlos Barbosa, 15 de abril de 2019.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

INTER CONSTRUTORA 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

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 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 042/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio e Serviços Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, a partir de 17 de abril de 2019 até 16 de abril
de  2020,  conforme justificativa  em anexo,  que faz
parte integrante do presente instrumento. Em função
da  prorrogação  do  prazo,  será  reajustado  o  valor
pago mensalmente, pelo índice do IGP-M negociado
entre as partes de, 00%. Desta forma, o novo valor a
ser pago será de:

ITE
M

DESCRIÇÃO DO OBJETO
VALOR

MENSAL

    01
Prestação de serviço de recepcionista (total de 08postos)
para atendimento na Secretaria Municipal da Saúde,  de
acordo  com as  especificações  constantes  no  Anexo  VI
deste Edital.

R$
16.700,00

 
    02

Prestação de serviço de telefonista (total de 02 postos) na
Secretaria  Municipal  da  Saúde,  de  acordo  com  as
especificações constantes no Anexo VI deste Edital.

R$
4.580,00

VALOR TOTAL MENSAL R$ 

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

Carlos Barbosa, 17 de abril de 2019.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 029/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
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CONTRATADA: Salto Ventoso Viagens e Turismo
Ltda Epp.
OBJETO: Fica reajustado,  o  valor  pago,  pela
variação do IGP-M negociado entre as partes de 5%,
a  partir  de  15  de  abril  de  2019,  na  forma  da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente instrumento, desta forma o novo valor a ser
pago corresponderá:
ITEM  4  -  ROTEIRO:  CARLOS  BARBOSA  /
NOVA  PRATA  -  NOVA  PRATA  /  CARLOS
BARBOSA-RS.

ITE
M

RO
TEI
RO

Valor por
viagem -

Veículo até
06

passageiros

Valor por
viagem -
Van até

15
passageir

os

Valor por
viagem -
Micro-

onibus até
22

passageiros

Valor por
viagem -

Ônibus até
42

passageiros

VALOR
MÁXIMO

TOTAL DO
ITEM – R$ 

04
CB/
NP

R$ 420,00 R$ 525,00 R$630,00 R$ 840,00 R$ 2.415,00

Fica retificada o Termo Aditivo Nº 001, excluindo-se
a cláusula segunda. As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 15 de abril de 2019.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

SALTO VENTOSO VIAGENS E TURISMO LTDA
EPP.

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 073/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Encopav Engenharia Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais
30(trinta) dias, a partir de 20 de abril de 2019 a 19 de
maio de 2019,  na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 06

Carlos Barbosa, 12 de abril de 2019.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
Contratado

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 085/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Città Informática Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, de 02 de maio de 2019 até 01 de maio
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%. Desta forma, o novo valor a ser pago
corresponderá a R$ 619,50 (seiscentos e dezenove
reais  e  cinquenta  centavos),  mensais.  As  demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 17 de abril de 2019.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretária Municipal da Fazenda

CITTÀ INFORMÁTICA LTDA
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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 112/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda 
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  mais  60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 16 de abril  de
2019  até  14  de  junho  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: 04

Carlos Barbosa, 11 de abril de 2019.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

SIMONAGGIO & CIA LTDA
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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 157/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda 
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  mais  60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 23 de abril de
2019  até  21  de  junho  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: 04

Carlos Barbosa, 11 de abril de 2019.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

SIMONAGGIO & CIA LTDA
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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 189/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Associação  Dr.  Bartholomeu
Tacchini – Hospital São Roque 
OBJETO: Fica  alterada  a  CLÁUSULA
PRIMEIRA – DO OBJETO,  Item 5 incluindo os
Procedimentos  Ambulatoriais  Especiais,  com
descrição e valores relacionados conforme segue, na
forma  de  justificativa  em  anexo  que  faz  parte
integrante do presente instrumento.

Código(
BPA)

Descrição Valor

      - Ultrassonografia  Transvaginal
Obstétrica (1º trimestre)

R$ 95,00

      - Ultrassonografia Morfológico   R$
155,00

      - Ultrassonografia  de  Órgãos
Superficiais

 R$ 78,00

Fica alterada a alínea ‘c’, do mesmo item, passando a
vigorar com a seguinte redação:
 c)  Para os Procedimentos Ambulatoriais  Especiais
relacionados, serão utilizados os preços definidos na
Tabela  de  Procedimentos  e  Valores,  sendo  os
quantitativos apresentados no Boletim de Produção
Ambulatorial – BPA e, para aqueles procedimentos
cujo código SUS é para atendimento hospitalar, não
permitindo  apresentação  em BPA,  ou  para  aqueles
que  não  possuem  código  definido  na  Tabela
Unificada  de  Procedimentos  e  OPM  do  SUS  –
SIGTAP, será apresentada, pelo Hospital, para fins de
faturamento,  relação  dos  atendimentos  prestados,
devidamente  comprovados.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 25 de março de 2019.

 EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

LETÍCIA LUSANI
Secretário Municipal da Saúde

ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI
– HOSPITAL SÃO ROQUE

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 192/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Polimata  Construtora
Terceirização,  Serviços  Ambientais  e
Telecomunicações Ltda 
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço,  ficando acordada a adição de R$ 22.995,80
(vinte e dois mil, novecentos e noventa e cinco  reais
e oitenta centavos), sendo R$ 15.849,02 (quinze mil,
oitocentos e quarenta e nove reais e dois centavos)
referente a material e R$ 7.146,78 (sete mil, cento e
quarenta  e  seis  reais  e  setenta  e  oito  centavos)
referentes  a  mão  de  obra,  conforme  planilha  e
justificativa  anexa,  que  faz  parte  integrante  do
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presente  instrumento.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 04

Carlos Barbosa, 15 de abril de 2019.

 FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

POLIMATA CONSTRUTORA TERCEIRIZAÇÃO,
SERVIÇOS AMBIENTAIS E

TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 006/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Cooperativa de Crédito, Poupança
e Investimento de Carlos Barbosa – Sicredi Serrana
RS
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais  30
(trinta) dias, a partir de 21 de abril de 2019 a 20 de
maio de 2019, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 15 de abril de 2019.

 GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA –

SICREDI SERRANA RS
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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 023/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  mais  60
(sessenta) dias, ou seja, para o objeto 02 – a contar
de 28 de maio de 2019 até 26 de julho de 2019, e
para o objeto 03 – a contar de 28 de abril de 2019 a
26 de junho 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

Carlos Barbosa, 15 de abril de 2019.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado

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 072/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Luciano dos Santos Machado –
Eventos
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre  as  partes,  por  08 (oito)
meses, ou seja, a partir de 01 de maio de 2019 até
31 de dezembro 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

Carlos Barbosa, 16 de abril de 2019.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento

Turístico, Indústria e Comércio

LUCIANO DOS SANTOS MACHADO –
EVENTOS
Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

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

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 038/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Associação  Dr.  Bartholomeu
Tacchini.
OBJETO: Fica  alterada a  Cláusula  Primeira-  Da
Finalidade e Objeto ficando acordada a supressão
de 25% dos serviços de lavanderia para lavagem de
roupas provenientes dos serviços de saúde, a contar
de  15  de  abril  de  2019.  Sendo assim,  a  previsão
total será de até 262,50 kg de roupa limpa por mês.
Pode-se,  excepcionalmente,  exceder  a  quantidade
mensal,  porém limitando-se  a  previsão anual  (até
3.150 kg), conforme justificativa em anexo, que faz
parte  integrante  do  presente  instrumento. Em
função  da  alteração  da  Cláusula  Primeira,  fica
alterada  a  Cláusula  Segunda  –  do  Preço,
suprimindo-se  o  valor  de  R$  1.144,50  (um  mil,
cento  e  quarenta  e  quatro  reais  e  cinquenta
centavos)mensais, desta forma, o valor mensal a ser
pago será de até R$ 3.433,50(três mil, quatrocentos
e  trinta  e  três  reais  e  cinquenta  centavos),
totalizando o valor de até R$ 41.202,00(quarenta e
um  mil,  duzentos  e  dois  reais)  ano,  conforme
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente  instrumento.  Para  fins  de  empenho,  a
dotação a ser utilizada será:
Órgão  009  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA
SAÚDE
Despesa: 9061/90169
Recurso: 4500
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.
SUPRESSIVO: 01

Carlos Barbosa, 11 de abril de 2019.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI
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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 345/2019

ALTERA a Portaria nº 206, de 06 de março de 2019,
que  concede  prêmio  assiduidade  em  licença  ao
servidor  ALCIDES  ROMIO,  matrícula  nº  526,
Operário, a pedido do servidor, alterando a concessão
de 03 (três) meses em licença no período de 06 de
março a 05 de junho de 2019, para 02 (dois) meses
em licença no período de 06 de março a 05 de maio
de  2019  e  01  (um)  mês  indenizado  (uma  parcela)
cuja quitação será efetuada na folha de pagamento do
mês  de  ABRIL  de  2019,  conforme  Processo
Administrativo nº 978/2019.

Carlos Barbosa, 08 de abril de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 349/2019

DETERMINA  o  encerramento  da  Sindicância
Administrativa Investigatória, Processo nº 5.134, de
28 de agosto de 2018, nos termos do Art. 158, §4º, I,
da Lei Municipal nº 682/1990, e o apensamento da
presente ao Processo de Sindicância Administrativa
Disciplinar  que será  aberto em relação  à  servidora
Miriam Cini de Campos.

Carlos Barbosa, 08 de abril de 2019.

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

PORTARIA Nº 351/2019

CONCEDE, com efeito retroativo a 26 de março de
2019,  ABONO  DE  PERMANÊNCIA,  em
conformidade  com  o  Art.  40,  §  19  da  Emenda
Constitucional  nº  41/2003, à  servidora  ROCHELI
MORELLATO  RIZZARDO,  matrícula  nº  196,
nascida 28 de janeiro de 1965, ocupante do cargo de
Assistente  Social,  conforme  Portaria  nº  93/1989,
carga  horária  de  40  (quarenta)  horas  semanais,
regime estatutário, Lei Municipal nº 682/90, de 05 de
junho  de  1990  (Regime  Jurídico  Único),  Padrão
G3.2, 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.

Carlos Barbosa, 08 de abril de 2019.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 352/2019

ENQUADRA,  a  partir  desta  data,  a  servidora
NATALIA BASEGGIO, matrícula nº 2.075, médico,
como beneficiária de adicional de insalubridade em
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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, 08 de abril de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 353/2019

DETERMINA  o  arquivamento  de  Processo
Administrativo Especial nº 5.904, de 17 de outubro
de 2017.

Carlos Barbosa, 09 de abril de 2019.

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

PORTARIA Nº 354/2019

DETERMINAR  o  ressarcimento  dos  valores
despendidos pelo Município ao Sr. Jaqueson Roque
de  França,  de  acordo  com  os  termos  a  seguir
dispostos:

- VALOR DEVIDO: R$ 487,65, referente ao valor
despendido  com  o  pagamento  da  infração  por
não portar documento obrigatório no interior do
veículo  Micro  Volare,  ano  2005,  placa  IMX
0239,  da  Secretaria  da  Saúde, a  ser  corrigido
monetariamente pelo IGPM a contar da data do
desembolso  pelo  Município  –  05  de  agosto  de
2011 (art. 305 do Código Municipal Tributário);

- PRAZO PARA PAGAMENTO: 20 dias, a contar
data da ciência pelo servidor desta Portaria; 

- ACRÉSCIMOS  APÓS  O  VENCIMENTO:
correção  monetária,  juros  e  multa  moratória,
conforme Código Tributário Municipal, art. 305.

Art.  2.º  Determinar  o arquivamento da Sindicância
Administrativa Disciplinar.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 09 de abril de 2019.

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

PORTARIA Nº 355/2019

APLICAR  a  penalidade  disciplinar  de
ADVERTÊNCIA  ao  servidor  Maicon  Mineiro,
investido no cargo de Motorista, matrícula nº 1.794,
com fundamento no artigo 136, I, da Lei Municipal
nº  682/1990, por infração ao contido nos arts.  126,
incisos I e III, da referida Lei.

Art.  2.º  Determinar  o arquivamento da Sindicância
Administrativa Disciplinar.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 09 de abril de 2019.

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

PORTARIA Nº 356/2019

APLICAR  a  penalidade  disciplinar  de
ADVERTÊNCIA  ao  servidor  Eloir  Luiz  Werner,
investido  no  cargo  de  Operador  de  Máquina,  na
função gratificada de Assessor Especial à época dos

fatos, matrícula nº 385,  com fundamento no artigo
136, I, da Lei Municipal nº  682/1990, por infração
ao  contido  nos  arts.  126,  incisos  I,  III  e  VII  da
referida Lei.

Art. 2.º Determinar o arquivamento da Sindicância
Administrativa Disciplinar.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 09 de abril de 2019.

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

PORTARIA Nº 357/2019

CONVOCA,  a  candidata  JANICE  KERBER
HECKLER,  integrante  da  relação  final  de
classificação do IV Processo Seletivo de Estagiários
para  o  Município  de  Carlos  Barbosa/RS  (Edital
Complementar nº 04/2018 – Homologa a Relação
Final de Classificação e Homologação do Processo
Seletivo),  para  comparecer  na  Coordenadoria  de
Recursos  Humanos,  localizada  na  Prefeitura
Municipal,  Rua  Assis  Brasil,  11,  Centro,  Carlos
Barbosa/RS, no horário de expediente externo, das
8 horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min,
no prazo de 02 (dois) dias, 10 e 11 de abril de 2019,
a fim de manifestar interesse em vaga de estágio na
área de Ensino Superior em Ciências Contábeis.

Carlos Barbosa, 09 de abril de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 358/2019

DESIGNA, a partir desta data, o servidor CLOVIS
DEMARCHI,  Auxiliar  de  Topógrafo,  matrícula  nº
211,  para  compor  a  Comissão  de  Avaliação  do
Estágio  Probatório,  e  concede  gratificação  pelo
exercício  de  atividade  de  natureza  especial,  nos
termos do artigo 19-A, da Lei Municipal n.º 685, de
26 de junho de 1990, e Decreto n.º 2.579, de 02 de
janeiro de 2012.

Carlos Barbosa, 10 de abril de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 368/2019

NOMEIA,  como  membros  para  comporem  o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente  –  COMDICA,  as  pessoas  abaixo
relacionadas:

Representantes da Classe Patronal – Associação
do  Comércio,  Indústria  e  Serviços  de  Carlos
Barbosa (ACI):
Titular: Géssica Grolli, em substituição a Anderson
Colognese.
Suplente:  Eduardo  Specht,  em  substituição  a
Géssica Grolli.

Carlos Barbosa, 10 de abril de 2019.

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

PORTARIA Nº 369/2019

ENQUADRA,  a  partir  desta  data,  os  servidores
abaixo  relacionados,  como  beneficiários  de
adicional de insalubridade sobre o padrão 08, classe
A, do quadro de cargos e salários da Lei Municipal

nº 685, de 26 de junho de 1990:

Nome Matríc
ula

Cargo Insalubrid
ade

Emerson Epp Schulz 2019 Médico 30%

Eva Senai Ferreira Vidal 1954 Técnico em Enfermagem 30%

Shana Fátima Jordon 2076 Técnico em Enfermagem 30%

Carlos Barbosa, 10 de abril de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 370/2019

CONVOCA,  os  candidatos  relacionados  no  anexo
desta  portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados  para  o  cargo  de  Professor  Educação
Infantil  do  Concurso  Público  e  Processo  Seletivo
Público 2015 (Edital de Homologação nº 043/2015),
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,  11  e  12  de  abril  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  PROFESSOR  EDUCAÇÃO
INFANTIL, 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  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.

Carlos Barbosa, 10 de abril de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 371/2019

CONCEDE,  a  partir  do  mês  de  ABRIL de  2019,
alteração  de  nível  à  servidora  CARLA MORARI
CHIES,  matrícula  nº  749,  Professor  de  Séries
Iniciais,  tendo  em  vista  a  conclusão  do  curso  de
Licenciatura em Ciências e  conclusão do curso de
Pós Graduação Lato Sensu – Neuropsicopedagogia
e Educação Especial Inclusiva, passando a perceber
remuneração correspondente ao nível 3 na linha de
habilitação do magistério, nos termos do artigo 17 da
Lei Municipal 2.133, de 23 de janeiro de 2008. 

Carlos Barbosa, 10 de abril de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 372/2019

CONCEDE,  a  partir  do  mês  de  ABRIL de  2019,
alteração de nível à servidora MAIARA PATZLAFF,
matrícula  nº  2.070,  Professor  de  Séries  Iniciais,
tendo  em  vista  a  conclusão  do  curso  de  Pós
Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia Clínica e
Institucional, passando  a  perceber  remuneração
correspondente ao nível 3 na linha de habilitação do
magistério, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal
2.133, de 23 de janeiro de 2008. 

Carlos Barbosa, 10 de abril de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.
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PORTARIA Nº 373/2019

DESIGNA, membros  para  comporem  o  Conselho
Municipal do Meio Ambiente – COMAM, as pessoas
a seguir relacionadas:

Representantes  da  Secretaria  Municipal  da
Saúde: 
Titular: Paulo Rogério Poegere
Suplente: Vinícius Fleck Silveira, em substituição a 
Cristiane Camillo.

Carlos Barbosa, 10 de abril de 2019.

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

PORTARIA Nº 374/2019

CONVOCA,  os  candidatos  relacionados  no  anexo
desta  portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados  para  o  cargo  de  Enfermeiro  do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital  de  Homologação  nº  017/2015),  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,  11  e  12  de  abril  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
ENFERMEIRO, 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  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.

Carlos Barbosa, 10 de abril de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 379/2019

CONCEDE férias regulamentares, de 12 de abril a 11
de  maio  de  2019,  à  servidora  DAIANE  CHIES
BELLAVER, Técnico em Enfermagem, matrícula nº
1511, referente ao período aquisitivo de 13 de maio
de 2017 a 12 de maio de 2018.

Carlos Barbosa, 12 de abril de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 380/2019

CONVOCA  os  estudantes  de  Ensino  Médio,
relacionados na lista anexa do Edital Complementar
nº 04/2018 de 04 de junho de 2018, do PS IV/2018 e
Edital Complementar nº 04/2018 de 30 de novembro
de 2018,  do PS V/2018,  e,  anexo I  dessa  Portaria,
para  comparecerem na  Coordenadoria  de  Recursos
Humanos,  localizada  na  Prefeitura  Municipal,  Rua
Assis  Brasil,  11,  Centro,  Carlos  Barbosa/RS,  no
prazo de 02 (dois) dias, 15 e 16 de abril de 2019, para
manifestar interesse em vagas de estágio, sendo para
as Subprefeituras de Arcoverde e Santo Antônio de
Castro,  interior,  Carlos  Barbosa.  Para  tanto,  devem
preencher MANIFESTAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE
VAGA PARA ESTÁGIO, constante no anexo II dessa
Portaria,  e  protocolarem  sua  entrega  na
Coordenadoria  de  Recursos  Humanos  desta

Prefeitura,  no  horário  das  08:00  às  12:00  e  das
13:30  às  17:30.  Dos  estudantes  que  protocolarem
manifestação de aceitação da vaga, será firmado o
Termo  de  Compromisso  de  Estágio  com  os
estudantes  que  estiverem melhor  classificados,  de
acordo com o Edital Complementar nº 04/2018, de
04  de  junho  de  2018  e,  Edital  Complementar  nº
04/2018,  de  31  de  outubro  de  2018,
respectivamente.

CONFORME  previsto  no  item  6.7  do  Edital  de
Abertura nº 001/2018, de 03 de maio de 2018, PS
IV/2018, e, Edital de Abertura nº 001/2018, de 31
de  outubro  de  2018,  PS  V/2018,  não  havendo
manifestações de  aceitação para vagas  de estágios
dos estudantes  convocados pela  presente  Portaria,
serão  aceitos  currículos  de  estudantes  do  Ensino
Médio,  modelo  constante  no  anexo  III  dessa
Portaria. Os currículos deverão ser entregues junto
com o histórico  escolar  unificado,  exceto  para  os
estudantes  que  estão  no  primeiro  ano  do  Ensino
Médio,  os  quais  deverão  entregar  junto  com  o
currículo  um  Atestado  de  Frequência.  Os
documentos  deverão  ser  entregues  na
Coordenadoria de Recursos Humanos no prazo de
02  (dois)  dias,  17  e  18  de  abril  de  2019,  para
preenchimento  exclusivo  das  vagas  citadas.
Decorrido  o prazo  de entrega  serão  analisados os
currículos entregues, sendo que o critério de seleção
será conforme o disposto do item 4.1 dos Editais de
Abertura nº 001/2018, de 03 de maio de 2018 e nº
001/2018, de 31 de outubro de 2018.

Carlos Barbosa, 12 de abril de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 381/2019

ENQUADRA,  a  partir  desta  data,  a  servidora
NATHALIA  GUDOLLE  GOMES,  matrícula  nº
2.077,  cirurgião-dentista,  como  beneficiária  de
adicional de insalubridade em grau máximo de 30%
(trinta por cento) sobre o padrão 08, classe A, do
quadro  de  cargos  e  salários  da  Lei  Municipal  nº
685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 12 de abril de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 382/2019

CONVOCA, os  candidatos  relacionados no anexo
desta  portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados  para  o  cargo  de  Professor  Ensino
Fundamental Séries Finais – Língua Portuguesa do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital  de  Homologação  nº  047/2015),  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,  15 e 16 de abril  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  PROFESSOR  ENSINO
FUNDAMENTAL – LÍNGUA PORTUGUESA, 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  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.

Carlos Barbosa, 12 de abril de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

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