
MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA – RIO GRANDE DO SULMUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA – RIO GRANDE DO SUL
Edição 221 – Data 24/05/2019 – Página 1/11 – Instituído pela Lei Municipal nº 3.084, de 03 de setembro de 2014Edição 221 – Data 24/05/2019 – Página 1/11 – Instituído pela Lei Municipal nº 3.084, de 03 de setembro de 2014

PODER EXECUTIVO............................................1
Leis............................................................................1
Lei nº 3.650, de 22 de Maio de 2019.........................1
Lei nº 3.651, de 22 de Maio de 2019.........................2
Decretos....................................................................3
Decreto nº 3.399, de 30 de Abril de 2019..................3
Decreto nº 3.403, de 17 de Maio de 2019..................3
Decreto nº 3.406, de 23 de Maio de 2019..................3
Concorrência Pública..............................................3
Edital de Concorrência Pública n° 007/2019.............3
Pregão Presencial.....................................................3
Edital de Pregão Presencial n° 081/2019...................3
Edital de Pregão Presencial n° 082/2019...................3
Edital de Pregão Presencial n° 083/2019...................3
Edital de Pregão Presencial n° 084/2019...................3
Atas...........................................................................3
Ata de Sessão de Pregão Presencial nº 059/2019......3
Ata de Sessão de Pregão Presencial nº 064/2019......4
Ata de Sessão de Pregão Presencial nº 065/2019......4
Ata de Sessão de Pregão Presencial nº 067/2019......4
Ata de Sessão de Pregão Presencial nº 068/2019......4
Ata de Sessão de Pregão Presencial nº 069/2019......5
Ata de Sessão de Pregão Presencial nº 070/2019......5
Ata de Sessão de Pregão Presencial nº 071/2019......5
Ata de Sessão de Pregão Presencial nº 072/2019......5
Contratos..................................................................6
Extrato do Contrato nº 091/2019...............................6
Extrato do Contrato nº 092/2019...............................6
Extrato do Contrato nº 093/2019...............................6
Extrato do Contrato nº 094/2019...............................6
Extrato do Contrato nº 095/2019...............................7
Extrato do Contrato nº 096/2019...............................7
Extrato do Contrato nº 097/2019...............................7
Aditivos Contratuais...............................................7
Extrato do Aditivo Contratual nº 100/2014...............7
Extrato do Aditivo Contratual nº 101/2014...............7
Extrato do Aditivo Contratual nº 102/2014...............8
Extrato do Aditivo Contratual nº 200/2014...............8
Extrato do Aditivo Contratual nº 201/2014...............8
Extrato do Aditivo Contratual nº 205/2014...............8
Extrato do Aditivo Contratual nº 072/2015...............8
Extrato do Aditivo Contratual nº 119/2015...............8
Extrato do Aditivo Contratual nº 086/2017...............9
Extrato do Aditivo Contratual nº 006/2018...............9
Extrato do Aditivo Contratual nº 175/2018...............9
Extrato do Aditivo Contratual nº 187/2018...............9
Extrato do Aditivo Contratual nº 021/2019...............9
Extrato do Aditivo Contratual nº 044/2019...............9
Extrato do Aditivo Contratual nº 046/2019...............9
Portarias.................................................................10
Portaria nº 461/2019................................................10
Portaria nº 462/2019................................................10
Portaria nº 463/2019................................................10
Portaria nº 464/2019................................................10
Portaria nº 465/2019................................................10
Portaria nº 466/2019................................................10
Portaria nº 467/2019................................................10

Portaria nº 468/2019................................................10
Portaria nº 469/2019................................................10
Portaria nº 470/2019................................................10
Portaria nº 471/2019................................................10
Portaria nº 472/2019................................................10
Portaria nº 473/2019................................................11
Portaria nº 474/2019................................................11
Portaria nº 475/2019................................................11
Portaria nº 476/2019................................................11
Portaria nº 477/2019................................................11
Portaria nº 478/2019................................................11
PODER LEGISLATIVO.......................................11

LEIS

LEI Nº 3.650, DE 22 DE MAIO DE 2019

Altera  dispositivos  da  Lei  Municipal  nº
1.682,  de  10  de  setembro  de  2003  e  dá
outras providências.

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

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou  e  eu,  em  cumprimento  ao  que  dispõe  o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  O  “caput” do  art.  1º  da  Lei  Municipal  nº
1.682, de 10 de setembro de 2003, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  1º  É  o  Poder  Executivo
autorizado  a  conceder  subvenção
alimentícia  de  participação
facultativa aos servidores municipais
ativos,  agentes  políticos,
emergenciais  e  temporários,  que  se
destinará  ao  pagamento  parcial  de
uma refeição por dia útil do mês.”

Art. 2º O art. 4º da lei Municipal nº 1.682, de 10 de
setembro  de 2003,  passa  a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art. 4º A utilização do benefício em
desconformidade com os ditames da
presente lei acarretará na cobrança do
valor  integral  da  subvenção
alimentícia, em dobro, a cada dia em
que for utilizado de forma incorreta,
sem  prejuízo  de  instauração  de
procedimento  administrativo  nos
casos  em  que  verificado  pelo
Sindicato  dos  Servidores  Públicos
Municipais  de  Carlos  Barbosa

(SINDISPUB)  flagrante  indício  de
abuso e/ou má-fé do servidor. 

§1º.  O indício  de abuso e/ou má-fé
do servidor é atestado a partir da 5ª
(quinta) quota utilizada em dobro, a
cada  período,  ou  quando  for
constatado  que  a  cada  período,
consecutivamente,  o  servidor,
reiteradamente,  utilizar  as  quotas
indevidamente,  com  qualquer
número de utilização indevida.

§2º. Nos casos em que verificada de
plano  a  má-fé  do  servidor,  o
benefício deverá ser suspenso por até
30  (trinta)  dias,  podendo,  ainda,  tal
suspensão  ser  postergada  até  a  data
da  decisão  do  processo
administrativo.” 

Art. 3º O art. 5º da Lei Municipal nº 1.682, de 10 de
setembro  de 2003,  passa  a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art.  5º  O  valor  unitário  da
subvenção alimentícia é de R$ 15,00
(quinze reais).”

Art. 4º O art. 6º da Lei Municipal nº 1.682, de 10 de
setembro  de 2003,  passa  a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art.  6º  Fica  o  Poder  Executivo
autorizado a firmar convênio com o
Sindicato  dos  Servidores  Públicos
Municipais  de  Carlos  Barbosa
(SINDISPUB)  a  fim  de  que  o
Município  repasse  os  custos  da
subvenção  alimentícia  e  esse,  em
contrapartida,  administrará  a
celebração  de  contratos  com  os
restaurantes  e  estabelecimentos  do
gênero  alimentício  devidamente
credenciados.”

Art. 5º Revogam-se as leis municipais nº 2.163, de 03
de junho de 2008 e Lei nº 3.518, de 25 de abril de
2018.

Art.  6º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, com seus efeitos a partir de 17 de junho
de 2019.

Carlos Barbosa, 22 de maio de 2019. 
60º de Emancipação.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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LEI Nº 3.651, DE 22 DE MAIO DE 2019

Cria  cargo  de  provimento  efetivo  na
categoria  funcional  de  Agente
Administrativo e altera a Lei n.º 3.212, de
19 de agosto de 2015.

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

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou  e  eu,  em  cumprimento  ao  que  dispõe  o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Dá nova redação ao art. 3º, da Lei n.º3.212, de
19 de agosto de 2015, e cria, no Quadro de Cargos de
Provimento efetivo, a categoria funcional de Agente
Administrativo com o respectivo cargo e padrão de
vencimentos  e  altera  o  padrão  de  vencimento  da
categoria funcional de Técnico Legislativo de Nível
Superior.

“Art.3º. O Quadro dos Cargos de Provimento efetivo
é  integrado  pelas  seguintes  categorias  funcionais,
com  os  respectivos  cargos  e  padrões  de
vencimentos:”

DENOMINAÇÃO DA
CATEGORIA FUNCIONAL

N.º DE
CARGOS

PADRÃO DE
VENCIMENTO

Agente Administrativo 01 01

Técnico Legislativo de Nível Superior 01 02

Art. 2º Altera os quadros constantes nos incisos I e II,
do art. 21, da Lei n.º 3.212, de 19 de agosto de 2015,
que passam a ter a seguinte redação:

“Art. 21 - 
...

I – Dos Cargos de provimento efetivo

Padrã
o

Classe
A

(R$)

Classe
B

(R$)

Classe
C

(R$)

Classe
D

(R$)

Classe
E

(R$)

Classe
F

(R$)

Classe
G

(R$)

Classe
H

(R$)

01 3.073,
04

3.226,
69

3.388,
02

3.557,
42

3.735,
29

3.922,
05

4.118,
15

4.324,
05

02 5.297,
64

5.562,
52

5.840,
64

6.132,
67

6.439,
30

6.761,
26

7.099,
32

7.454,
28

II – Dos cargos em comissão:

Padrão Valor (R$)

CC01 2.666,00

CC02 5.740,77

CC03 6.581,00

Art.3º Altera o Anexo I, da Lei n.º 3.212, de 19 de
agosto de 2015, que passa a ter a seguinte redação:

“ANEXO I

CATEGORIA  FUNCIONAL:  TÉCNICO
LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR (Lei nº 3.023,
de 11 de março de 2014)

PADRÃO DE VENCIMENTO: 02

ATRIBUIÇÕES:
……….

CATEGORIA  FUNCIONAL:  AGENTE
ADMINISTRATIVO

PADRÃO DE VENCIMENTO: 01

ATRIBUIÇÕES: 
a)  Descrição  Sintética:  executar  atividades

relacionadas  com  serviços  envolvendo  digitação,
digitalização,  registro,  organização,  controle  e
arquivo  de  documentos;  atender  ao  público  em
geral,  externo  e  interno;  proceder  a  aquisição,
guarda  e  distribuição  de  material;  executar
trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação
das leis e normas administrativas; instruir processos
administrativos e legislativos.
b) Descrição Analítica: atender ao público em geral;
operar  aparelhos  telefônicos;  examinar,  instruir  e
dar  andamento  aos  processos  legislativos e
administrativos;  elaborar  e  redigir  pareceres  e
informações;  redigir  expedientes  administrativos,
tais como: memorandos, cartas, ofícios, boletins de
informações  cadastrais,  relatórios,  certidões,
declarações, portarias, decretos; revisar,  quanto ao
aspecto  redacional,  ordens  de  serviço,  instruções,
comunicações  internas,  exposições  de  motivos,
projetos  de  lei,  projetos  de  resolução,  indicações,
pedidos de informações, requerimentos, minutas de
decreto, e-mail, dentre outros; alimentar sistemas e
programas  eletrônicos  de  dados  e  informações;
atualizar  cadastro  com  a  conferência  de  boletins
relativos  às  reformas,  aumentos,  demolições  e
alterações em geral, relativo às construções; efetuar
ou  orientar  o  recebimento,  conferência,
armazenagem e conservação de materiais e outros
suprimentos, mantendo atualizados os registros de
estoque;  fazer  ou  orientar  levantamentos  de  bens
patrimoniais;  operar  com  terminais  eletrônicos  e
equipamentos de microfilmagem; receber, registrar
e controlar a entrada e saída de processos em geral;
selecionar,  classificar,  cadastrar  e  arquivar
documentos em geral; elaborar e organizar fichários
e arquivos necessários para o controle dos serviços;
receber  e  entregar  processos  e  correspondências;
providenciar  os  serviços  de  fotocópias  de
documentos em geral;  participar de comissões em
geral,  secretariando  ou  servindo  como  membro;
solicitar  material  de  consumo  e  permanente;
preparar a emissão de guias; processar os registros
ponto  de  servidores;  calcular  remunerações,
vantagens financeiras e descontos determinados por
lei e demais serviços relacionados à vida funcional
de servidores e agentes políticos; receber e analisar
prestações de contas; auxiliar na elaboração de Leis
Orçamentárias  (Plano  Plurianual,  Diretrizes
Orçamentárias e Orçamento Anual); realizar coletas
de preços e de materiais que possam ser adquiridos
em processo licitatório, bem como de consertos em
móveis e equipamentos; auxiliar os técnicos durante
a implantação de novas normas e rotinas; proceder a
conferência dos trabalhos executados;  proceder os
levantamentos e registros necessários à elaboração
de  relatórios  mensais;  secretariar  comissões
permanentes  e  especiais;  receber,  protocolar,
preparar,  organizar  e controlar  prazos relativos ao
processo legislativo em geral; secretariar reuniões,
audiências  públicas  e  sessões  legislativas,  quando
necessário;  arquivar  e  organizar  documentos  e
legislação  municipal;  compilar  as  revogações  e
alterações  de  leis  e  dispositivos,  fazendo  as
necessárias  anotações;  realizar  tarefas  afins.  O
ocupante  deste  cargo  fica  autorizado  a  conduzir
veículos  do  Poder  Legislativo,  na  execução  dos
serviços inerentes ao cargo.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.

b)  Especial:  o  exercício  do  cargo  poderá  exigir
atendimento ao público.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) Idade: mínima de 18 anos.

b) Instrução: Ensino Médio completo.

c) Habilitação para condução de veículos, categoria
“B”, da Carteira Nacional de Habilitação.”

Art.  4º  As despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão
por conta de dotação orçamentária própria.

Art.5º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 22 de maio de 2019. 
60º de Emancipação.

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

DECRETOS

DECRETO Nº 3.399, DE 30 DE ABRIL DE 2019

Retifica  o  preâmbulo  do  Decreto
Municipal nº 3.370, de 30 de janeiro de
2019.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas  atribuições
legais  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei  Orgânica
Municipal, DECRETA:

Art.  1º  Fica  retificado  o  preâmbulo  do  Decreto
Municipal nº 3.370, de 30 de janeiro de 2019, o qual
passa a vigorar com a seguinte redação:

“O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul,  no uso de suas  atribuições
legais  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei  Orgânica
Municipal,  pela  Lei  Nacional  nº  4.320,  de  17  de
março de 1.964, e pela Lei Municipal nº 3.593, de 18
de dezembro de 2.018, DECRETA:”.

Art. 2.º Os demais dispositivos do Decreto nº 3.370,
de 30 de janeiro de 2019, ficam inalterados.

Art.  3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de janeiro
de 2019.

Carlos Barbosa, 30 de abril de 2019

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.403, DE 17 DE MAIO DE 2019

Declara de interesse público o evento
2ª MULTIFEIRA.

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

Decreta:

Art. 1º É declarado de interesse público o evento 2ª
MULTIFEIRA, a ser realizado no período de 06 à 15
de setembro de 2019.

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

Carlos Barbosa, 17 de maio de 2019.

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

DECRETO Nº 3.406, DE 23 DE MAIO DE 2019

Regulamenta  o  Festival  da  Canção
2019 de Carlos Barbosa. 
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O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio  Grande  do  Sul,  no uso  de  suas  atribuições
legais,  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei  Orgânica
Municipal, 

Decreta:

Art.  1º  Ficam  definidas  as  normas  do  Festival  da
Canção  2019,  conforme  regulamento  constante  no
anexo único deste decreto.

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

Carlos Barbosa, 23 de maio de 2019.

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N° 007/2019

TIPO: Menor Preço Global
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação  de  Empresa  para Locação,
Manutenção  e  Higienização  de  320  (Trezentos  e
Vinte)  Contentores  de  Resíduos,  Fabricados  em
Polietileno  de  Alta  Densidade  (Phde),  Equipados
com  Dispositivos  para  Coleta  Mecanizada,  sendo
160 (Cento e Sessenta) na Cor Amarela e 160 (Cento
e Sessenta) na Cor Verde
LOCAL: Centro Administrativo Municipal

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 007 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Concorrência Pública.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 081/2019

TIPO: Menor Preço
DATA: 31 de Maio de 2019
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO:  Aquisição  de  Portões  de  Estrutura  em
Cano de Ferro.

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 082/2019

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 03 de Junho de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Material de Expediente.

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 083/2019

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 03 de Junho de 2019
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO:  Aquisição  de  Equipamentos  de
Informática  para  a  Câmara  Municipal  de
Vereadores.

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 084/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 04 de Junho de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Contratação de Empresa Especializada
em Serviços de Eletricista

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

ATAS

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 059/2019

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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
SERVIÇO  DE  MÁQUINA  ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA  E  TRATOR  DE  ESTEIRA
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  Camilo,  RG  nº   7087689944;  IVS
TERRAPLANAGEM  LTDA  –  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Ilar  Vrielink,  RG  nº
3024115424.  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  lote  01  -  IVS
TERRAPLANAGEM  LTDA –  ME,  com  o  preço
final (ou negociado) de R$ 56.880,00. O relatório de
lances  ofertados  para  cada  item  encontra-se  em
anexo,  sendo  rubricado  por  todos.Após  a  fase  das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
02, referente a habilitação. Foi habilitada a empresa:
IVS TERRAPLANAGEM LTDA – ME.Adjudica-se
à  empresa  vencedora:  IVS  TERRAPLANAGEM
LTDA –  ME,  o  objeto  constante  no  lote  01 do
edital.Foi concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe
de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e  procedimentos  adotados  por  mim  pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Sinara Kirch
Pregoeira

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 064/2019

Aos dezesseis  dias  do mês de  maio  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  ABRIGO  DE  PARADA  DE
ÔNIBUS 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:
ELIZANDRA  MACIOROSKI  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Paulo  Clovis  Nunes,  RG  nº
262458688;  S  e  F  INDUSTRIA METALURGICA
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Claudemir
Royer  Toniolo,  RG nº  8041257869.  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  -  ELIZANDRA
MACIOROSKI  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2.800,00.  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:
ELIZANDRA  MACIOROSKI  ME.Adjudica-se  à
empresa  vencedora:  ELIZANDRA MACIOROSKI
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,
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cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe
de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e  procedimentos  adotados  por  mim  pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Leticia L. de Almeida
Pregoeiro(a)

Sheila Danieli
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 065/2019

Aos dezesseis  dias  do  mês  de  maio  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  SERVIÇO  DE  REFORMA E  MANUTENÇÃO
EM 16 PARQUES, 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
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Hecton  Luiz  Ribeiro  de
Oliveira, RG nº 8064989141; SERVY’S SERVIÇOS
DE  LIMPEZA LTDA EPP,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Josimar  Kroth,  RG  nº  7105574557.
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  objeto  da  licitação  -  SERVY’S
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 35.750,00. 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:
SERVY’S  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA  LTDA
EPP.Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  SERVY’S
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP, o objeto do
edital.Foi concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe
de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e  procedimentos  adotados  por  mim  pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Leticia L. Almeida
Pregoeiro(a)

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 067/2019

Aos dezessete  dias  do  mês  de  maio  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 serviço de
locação  de  estruturas  para  o  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:  ORGANIZE  LTDA  EPP,  neste  ato
representada pelo Sr. Everton Lara Schaumloeffel,
RG  nº  6053918212;  CONCI  TURISMO  E
EVENTOS LTDA, neste ato representada pelo Sr.
Geison Cioato, RG nº 1054515182. 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  -  CONCI  TURISMO E
EVENTOS  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 40.800,00. 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:CONCI  TURISMO  E  EVENTOS
LTDA.Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  CONCI
TURISMO E EVENTOS LTDA, o objeto constante
no  item  01  do  edital.As  empresas  participantes
CONCI  TURISMO  E  EVENTOS  LTDA  e
ORGANIZE  LTDA  EPP,  desejam  manifestar  o
interesse em sugerir que o preço calculado para o
presente item nas próximas licitações seja feito por
média e não pelo menor preço, para que haja maior
participação de empresas na disputa e maior justiça
quanto ao valor calculado.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)

Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 068/2019

Aos  vinte  dias  do  mês  de  maio  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 CABOS DE AÇO E ESCOVAS
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:  CAPINADEIRA GAÚCHA LTDA ME,

neste ato representada pelo Sr. Michel Compagnoni
Batalha,  RG  nº  4067319949;  VLK
STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS EPP, neste ato
representada pelo Sr. Giuliano Martins Brites, RG nº
1055062606.  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  -  CAPINADEIRA
GAÚCHA  LTDA  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  28,50;  para  o  item  02  -  VLK
STRAZZABOSCO  TRATORPEÇAS  EPP,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 41,50; para o item
03 - VLK STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS EPP,
com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$  34,50.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: CAPINADEIRA
GAÚCHA LTDA ME  e VLK  STRAZZABOSCO
TRATORPEÇAS  EPP.Adjudicam-se  às  empresas
vencedoras: CAPINADEIRA GAÚCHA LTDA ME,
o  objeto  constante  no  item  01  do  edital;  e,  VLK
STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS EPP, os objetos
constante nos itens 02 e 03 do edital.Foi concedido
prazo  para  recurso,  não  havendo  manifestação  de
interposição  do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação.

Leticia L. Almeida
Pregoeiro(a)

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 069/2019

Aos  vinte  dias  do  mês  de  maio  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
AQUISIÇÃO DE AREIA FINA 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: TRANSPORTE E COMÉRCIO FACHINI
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.   Fabiano
Fachini,  RG  nº  1060604988;  WILLIAM  KAFER
ME, neste ato representada pelo Sr. William Kafer,
RG nº 9085447077; BONALUME MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO  EIRELLI,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Rogerio  Bonalume,  RG  nº  9067960501.
Conferidos os documentos apresentados para tanto,
as  empresas  participantes  restaram
credenciadas.Foram recebidos os envelopes n. 01 e
02,  proposta  de  preços  e  habilitação.  Aberto  o
envelope da proposta de preços,  e tendo concluído
que  apresenta  condições  positivas  de  classificação,
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eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições  de  fornecimento,  segundo  a  pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
abertura  do  momento  de  lances  conforme  planilha
anexa.Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas  empresas  previsto  na  Lei  Complementar
123/2006,  foi  declarado  vencedor  o  seguinte
licitante:  para  o  item  01  -  BONALUME
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI, com o
preço final (ou negociado) de R$ 80,00. 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:
BONALUME  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO
EIRELLI.Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
BONALUME  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO
EIRELLI, 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 pela Pregoeira, equipe
de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e  procedimentos  adotados  por  mim  pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Sinara Kirch
Pregoeiro(a)

Sheila Danieli
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 070/2019

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e
dezenove, às 09:00 horas, reuniram-se o 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  de  Serviços  de  Sonorização  para  o
FestiQueijo e para olimpíada colonial do 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.Participou do certame a empresa DE MARCHI
AUDIO E VIDEO LTDA, neste ato representada pelo
Sr.  Rudinei  De  Marchi,  RG  nº   4052240514.
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  Pregoeira
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa.Encerrada a fase de lances,
e  após  oportunizado  o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado  vencedor  o
seguinte licitante: Para o objeto 01 - DE MARCHI
AUDIO  E  VIDEO  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$ 24.000,00;  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: DE
MARCHI  AUDIO  E  VIDEO  LTDA.Adjudica-se  à
empresa vencedora: DE MARCHI AUDIO E VIDEO
LTDA,  o  objeto  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)

Marcia Herpich
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 071/2019

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e
dezenove, às catorze 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 serviço de
garçons,  churrasqueiros  e  cozinheiros  para  o  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.M. ZELADORIA LTDA EPP, neste ato
representada pelo Sr.  Jeronimo Augusto Rosa dos
Santos, RG nº 4035280728 e O & F COMÉRCIO E
SERVIÇOS  LTDA -  ME,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Hecton  Luiz  Ribeiro  de  Oliveira,  RG nº
8064989141.  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  –  O  &  F
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA -  ME,  com  o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  127.900,00.  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:  O & F COMÉRCIO E
SERVIÇOS  LTDA -  ME.Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  O  &  F  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS
LTDA –  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 pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-
se à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Leticia L. de Almeida
Pregoeiro(a)

Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 072/2019

Aos 22 dias do mês de maio 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  gerais  para  auxílio  no
almoxarifado do 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  a
empresa: O & F Comércio e Serviços Ltda., neste ato
representada  pelo  Sr.  Hecton  Luiz  Ribeiro  de
Oliveira,  RG  nº  8064989141.  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: O & F Comércio e Serviços Ltda.,
com o preço final (ou negociado) de R$ 28.054,00. 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:  O & F Comércio e Serviços
Ltda.Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  O  &  F
Comércio  e  Serviços  Ltda.,  o  objeto  do  edital.Foi
concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada 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

Fernanda Grolli
Equipe de Apoio

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 091/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Imply  Rental  Locação  de
Equipamentos e Serviços Ltda
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para prestação do seguinte serviço:

IT
EM

DESCRIÇÃO

1.a Serviço técnico profissional  de  bilheteria  e
controle de acesso para o 30º Festiqueijo –
locação de infraestrutura de equipamentos e
sistemas (Hardware e Software), instalação e
acompanhamento  técnico  operacional  p/  o
controle de acessos de pessoas, fornecimento
de ingressos, bem como o fornecimento de
credenciais,  crachás  e  venda  de  ingressos
pela  internet  p/  o  FESTIQUEIJO,  que
ocorrerá  de  28  de  junho  a  28  de  julho  de
2019. Conforme condições estabelecidas no
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Anexo VI(do Edital).

1.b Credencial excedente a quantidade de 850

1.c Ingresso excedente a quantidade de 45.000

1.d Crachá excedente a quantidade de 50

1.e Taxa de comissão para venda WEB (Público
em Geral)

OBSERVAÇÕES:
1 – Para a realização dos serviços, a CONTRATADA
designará,  exclusivamente,  empregados  seus,
devidamente  registrados,  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as
obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidentes e indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o cumprimento
de todas  as  demais  obrigações  atinentes  a  presente
licitação.
1.1  –  É  de  inteira  responsabilidade  da  empresa
contratada,  o  pagamento  do  repouso  remunerado a
seus funcionários, conforme lei vigente.
2  –  A  Contratada  deverá  respeitar  o  horário  de
trabalho de acordo com o limite  legal  previsto em
convenção coletiva de trabalho da categoria, devendo
a contratada realizar a escala de funcionários para os
dias que forem necessário maior período.
3 – A CONTRATADA se obriga a  exigir  que seus
empregados,  durante  o  período  que  permanecerem
nas  dependências  da  CONTRATANTE,  trajem
uniformes  adequados,  completos  e  em  ótimas
condições  de  apresentação,  portem  crachá  de
identificação emitido pela CONTRATANTE.
4  –  A CONTRATADA,  15  (quinze)  dias  antes  do
início do evento, deverá fornecer à CONTRATANTE
uma lista onde constará o nome completo das pessoas
que trabalharão no evento, a fim de que haja tempo
para a confecção dos crachás, sob pena de multa de
5%  do  valor  do  contrato  caso  não  atendida  essa
disposição;
4.1  –  Em  caso  de  substituição  de  empregado,  por
qualquer motivo, deverá a CONTRATADA informar
imediatamente  à  CONTRATANTE  o  nome  do
substituto.
5 – Serão fornecidas refeições   (no refeitório),  para
os  integrantes  da  equipe  que  estiverem  atuando
conforme especificado (item 1.a). 
5.1  –  Fica  expressamente  proibido  a  equipe  que
estiver atuando se servir no buffet (mesas centrais) e
nos estandes das empresas expositoras.
6 – Também caberá à CONTRATADA providenciar
alojamento  a  sua  equipe,  ficando  expressamente
proibido, para tanto, utilizar as dependências do local
onde será realizado o evento.
7 – Poderão ocorrer alterações de datas e horários a
critério  da  diretoria  e  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  Turístico,  Indústria  e  Comércio,
sendo que serão comunicados à Contratada com 48
horas de antecedência.
VIGÊNCIA: A partir de  sua assinatura, ou seja, 17
de maio de 2019 até dia 28 de julho de 2019.

Carlos Barbosa, 17 de maio de 2019.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento, Turístico,

Indústria e Comércio

IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS LTDA

Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 092/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Geraldo  Farina  &  Filhos
Produções Artísticas Ltda
OBJETO: É  objeto  deste  a  contratação  de
apresentação  artística  para  o  30º
Festiqueijo/2019,  nas  datas  e  horários
especificados abaixo:

Data Horá
rio

Atração Duraç
ão

VAL
OR
R$

28/06
/2019

21h Farina Brothers 1h30m
in

2.500
,00

05/07
/2019

21h Beatles no Acordeon 1h30m
in

7.000
,00

A CONTRATADA se responsabiliza por todas as
despesas decorrentes com estadia, hospedagem e
transporte dos integrantes dos grupos.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura do contrato até
o dia 05 de julho de 2019.
VALOR:  R$  9.500,00  (nove  mil  e  quinhentos
reais).

Carlos Barbosa, 17 de maio de 2019.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento,

Turístico, Indústria e Comércio

GERALDO FARINA & FILHOS PRODUÇÕES
ARTISTICAS LTDA

Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 093/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Barbarela  Promoções  e
Sonorizações Ltda.
OBJETO: É  objeto  deste  a  contratação  de
apresentação artística para o 30º Festiqueijo/2019,
na data e horário especificado abaixo:

Data Horário Atração Duraçã
o

VALOR
R$

30/06/
2019

13h Barbarella 1h30mi
n

4.000,00

A CONTRATADA se  responsabiliza  por  todas  as
despesas  decorrentes  com  estadia,  hospedagem  e
transporte dos integrantes dos grupos.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura do contrato até
o dia 30 de junho de 2019.
VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Carlos Barbosa, 17 de maio de 2019.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento,

Turístico, Indústria e Comércio

BARBARELA PROMOÇÕES E SONORIZAÇÕES
LTDA

Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 094/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Serra  Serviços  Terceirizados  de
Limpeza e Portaria Eireli.
OBJETO: O  objeto  do  presente  contrato  é  a
contratação de empresa para  prestação de serviços
de  zeladoria  e  recepção  onde  funcionam  as
Secretarias Municipais da Administração, Educação,
Planejamento, Serviços e Vias Urbanas, Segurança e
Trânsito,  Esportes,  Lazer e  Juventude e o Arquivo
Passivo.
As  tarefas  deverão  ser  executadas  de  segunda  a
sexta-feira, das 07 horas e 45 minutos às 12 horas e
15 minutos e das 13 horas e 15 minutos às 17 horas e
45 minutos, na portaria do prédio sito a Rua Buarque
de Macedo, 3211, 1º, 2º e 3º Subsolos e em torno do
imóvel,
A  empresa  deverá  disponibilizar  um  profissional
capacitado para o posto de trabalho.
Para  a  realização  do  serviço,  a  CONTRATADA,
designará,  exclusivamente  empregado  seu,
devidamente  registrado,  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as
obrigações  trabalhistas  e  fiscais  e  previdenciárias,
inclusive  as  decorrentes  de  acidente,  indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas  de  saúde  pública,  assim  como  o
cumprimento  de  todas  as  demais  obrigações
atinentes ao presente certame.
A  CONTRATADA  se  obriga  a  exigir  que  seu
empregado,  durante  o  período  que  permanecerem
nas  dependências  da  CONTRATANTE,  esteja
trajado  adequadamente,  em  ótimas  condições  de
apresentação e que porte crachá de identificação.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses, a partir de 20 de maio
de 2019 até 19 de maio de 2020.
VALOR:  R$  2.850,00  (dois  mil,  oitocentos  e
cinquenta reais) mensais.

Carlos Barbosa, 17 de maio de 2019.

SERRA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE
LIMPEZA E PORTARIA EIRELI

Contratado

ROBERTO DA-FRÉ
Secretário Municipal da Administração

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

FERNANDO DE MARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, 

Serviços e Vias Urbanas

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 095/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Lisa Eventos e Exposições Ltda.
OBJETO: É  objeto  deste  a  contratação  de
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apresentação  artística  para  o  30º  Festiqueijo/2019,
nas datas e horários especificados abaixo:

Data Horá
rio

Atração Dura
ção

VAL
OR
R$

13/07
/2019

16h1
5m

Los Fabulosos 
Capellaris

1h30
min

1.200,
00

20/07
/2019

14h Long John 1h30
min

1.400,
00

21/07
/2019

13h Fabiano Feltrin - Elvis 1h30
min

3.800,
00

A CONTRATADA se  responsabiliza  por  todas  as
despesas  decorrentes  com  estadia,  hospedagem  e
transporte dos integrantes dos grupos.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura do contrato até o
dia 21 de julho de 2019.
VALOR:  R$  6.400,00  (seis  mil  e  quatrocentos
reais).

Carlos Barbosa, 17 de maio de 2019.

JENECI MOCELLIN
Sec. Mun. do Desenvolvimento Turístico, Comércio

e Indústria

LISA EVENTOS E EXPOSIÇÕES LTDA
Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 096/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Francisco Bretanha Lopes Tort.
OBJETO: É  objeto  deste  a  contratação  de
apresentação  artística  para  o  30º  Festiqueijo/2019,
na data e horário especificado abaixo:

Data Horári
o

Atração Duraçã
o

VAL
OR
R$

19/07/
2019

21h Império da Lã 1h30mi
n

6.500,
00

A CONTRATADA se  responsabiliza  por  todas  as
despesas  decorrentes  com  estadia,  hospedagem  e
transporte dos integrantes dos grupos.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura do contrato até o
dia 19 de julho de 2019.
VALOR: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2019.

JENECI MOCELLIN
Sec. Mun. do Desenvolvimento Turístico, Comércio

e Indústria

FRANCISCO BRETANHA LOPES TORT
Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 097/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Renova Terraplanagem Ltda Me.
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade, a contratação de empresa
para  prestação  de  serviços  de  terraplanagem  na
estrada  fundos  do  Britador  Municipal,  em  uma
extensão de 180 metros. Os  serviços  deverão ser
executados conforme  Projeto,  Cronograma  e
Memorial Descritivo, constantes em anexo.
VIGÊNCIA:  60  (sessenta)  dias,  a  partir  da
emissão da Ordem de Serviço.
VALOR:  R$  94.979,94  (noventa  e  quatro  mil,
novecentos  e  setenta  e  nove  reais  e  noventa  e
quatro centavos).

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal Da Agricultura e Meio

Ambiente

RENOVA TERRAPLANAGEM LTDA
Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

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

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 100/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Laboratório de Análises Clínicas
Regis A. M. Noal Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  01  (um)
mês, ou seja, a partir de 02 de junho de 2019 até 01
de julho de 2019, ou até a finalização de Processo
Licitatório, na forma da justificativa em anexo, que
faz parte integrante do presente instrumento. Fica
acordada a negociação entre as partes a manutenção
do valor pago mensalmente. As partes renunciam de
todo e qualquer direito de pleitear a qualquer tempo
da  contratação  reposição  dos  valores  ora
negociados,  tendo o valor  acordado como justo e
suficiente para remuneração do objeto, sendo este o
valor-base  para  os  futuros  reajustamentos  e
eventuais reequilíbrios de fatos que vierem a surgir
a  partir  da  presente  data.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 06

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
REGIS A. M. NOAL 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 101/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Laboratório  Santa  Cecília  Ltda
Epp.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  01  (um)
mês, ou seja, a partir de 02 de junho de 2019 até 01
de julho de 2019, ou até a finalização de Processo
Licitatório, na forma da justificativa em anexo, que
faz  parte  integrante  do  presente  instrumento. Fica
acordada a negociação entre as partes a manutenção
do valor pago mensalmente. As partes renunciam de
todo e qualquer direito de pleitear a qualquer tempo
da contratação reposição dos valores ora negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para
os  futuros  reajustamentos  e  eventuais  reequilíbrios
de fatos que vierem a surgir a partir da presente data.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 07

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

LABORATÓRIO SANTA CECÍLIA 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 102/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Laboratório de Análises Clínicas
Casagrande Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  01  (um)
mês, ou seja, a partir de 02 de junho de 2019 até 01
de julho de 2019, ou até a finalização de Processo
Licitatório, na forma da justificativa em anexo, que
faz  parte  integrante  do  presente  instrumento. Fica
acordada a negociação entre as partes a manutenção
do valor pago mensalmente. As partes renunciam de
todo e qualquer direito de pleitear a qualquer tempo
da contratação reposição dos valores ora negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para
os  futuros  reajustamentos  e  eventuais  reequilíbrios
de fatos que vierem a surgir a partir da presente data.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 06

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CASAGRANDE 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
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EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 200/2014

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

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UND VALOR UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEÍCULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,70

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 36

Carlos Barbosa, 20 de maio de 2019.

ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Administração

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FIOI D'NONI 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 201/2014

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

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UND VALOR UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,70

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 36

Carlos Barbosa, 20 de maio de 2019.

ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Administração

AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO 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 205/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Abastecedora Ponte Seca Ltda.
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, considerando a política

de reajustes de preços praticados pela Petrobrás, e a
manutenção  dos  preços  de  aquisição  de
combustíveis,  visto  que  há  oferta  de  valores  no
mercado  local,  conforme  registro  fotográfico,
assim consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERI-
AL

UN
D

VALOR UNIT.

1
GASOLINA  COMUM  P/
VEICULOS  DA  SEDE  DO
MUNICÍPIO 

LT R$ 4,70

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

Carlos Barbosa, 20 de maio de 2019.

ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Administração

ABASTECEDORA PONTE SECA 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 072/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Mil  –  Assessoria  e  Consultoria
Contábil e Empresarial Ltda – Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais  12
(doze) meses, ou seja, a partir de 02 de junho de
2019  até  01  de  junho  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$
4.526,48 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais
e  quarenta  e  oito  centavos)  mensal. As  demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2019.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

MIL – ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA – ME

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 119/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Construtora LF Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais  30
(trinta) dias, ou seja, de 25 de maio até 23 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: 16

Carlos Barbosa, 17 de maio de 2019.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

 CONSTRUTORA LF 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 086/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: PSJ Banco de Dados Ltda Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de junho de 2019 até
31 de maio de 2020,  na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. Em função da prorrogação do prazo do
contrato, será reajustado o valor pago, pela variação
do  IGP-M,  negociado  entre  as  partes  de  5,00%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$ 729,39 (setecentos e vinte e nove reais e trinta e
nove  centavos)  mensais.  As  demais  cláusulas  do
contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2019.

ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal de Administração

PSJ BANCO DE DADOS 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 006/2018

CONTRATANTE: Fundação de Cultura e Arte de
Carlos Barbosa – PROARTE
CONTRATADA: Centro  de  Estudos  para  a
Administração Pública Editora Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de junho de 2019 até
31 de maio de 2020,  na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  Fica  acordada  a  negociação  entre  as
partes a manutenção do valor pago mensalmente do
presente  contrato  de  R$  1.400,00(um  mil  e
quatrocentos reais). As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 21 de maio de 2019.

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor da Fundação da Cultura

 e Arte de Carlos Barbosa

CENTRO DE ESTUDOS PARA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EDITORA LTDA

Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
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Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 175/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: A  Batista  Monitoramentos,
Segurança e Vigilância Ltda – Me.
OBJETO: Fica  alterada a Cláusula Primeira  – Da
Finalidade e  Objeto,  ficando acordada a  adição de
monitoramento 24 horas na EMEF Leonel de Moura
Brizola a contar de 20 de maio de 2019, na forma da
justificativa em anexo,  que faz  parte  integrante  do
presente instrumento. Em função da adição do item
acima fica alterada a Cláusula Segunda – Do Preço,
ficando acordada a  adição de R$ 200,00 (duzentos
reais)  por  mês,  totalizando  assim  o  valor  final  do
contrato de R$ 2.285,00 (dois mil, duzentos e oitenta
e  cinco  reais)  por  mês. As  demais  cláusulas  do
contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 16 de maio de 2019.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

A BATISTA MONITORAMENTOS, SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA LTDA – ME

Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 187/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Construtora Kafer Ltda.
OBJETO: Fica  alterado,  na  forma da  justificativa
em  anexo,  as  redações  das  Cláusulas  do  Contrato
supracitado, onde se lê:

 …
Faixa 1,5 fica alterado para Faixa 2B
Faixa 2, Fica alterado para Faixa 2A

…
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 22 de maio de 2019.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
 Secretaria Municipal de Assistência Social e

Habitação

CONSTRUTORA KAFER 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 021/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Sergio Canal.
OBJETO: Fica  alterada a Cláusula Primeira  – Da

Finalidade e Objeto, aditando em até 59 horas  de
serviços  de  máquinas  para  silagem  –  Área  04  –
Região  da  Subprefeitura  da  sede  do  Município,
totalizando  assim  até  759  horas,  na  forma  da
justificativa  anexa,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento. Em função  da  alteração  da
Cláusula Primeira, fica alterada a Cláusula Segunda
– do Preço, aditando-se o valor de até R$ 6.962,00
(seis  mil,  novecentos  e  sessenta  e  dois  reais)
totalizando  assim  o  valor  do  contrato  em  R$
89.562,00 (oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta
e dois reais). As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 22 de maio de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura 

e Meio Ambiente

SERGIO CANAL 
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 044/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Construtora  e  Incorporadora
Fiorotto Ltda.
OBJETO: Fica alterada ainda, a Cláusula Terceira,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“(...)
As despesas de energia elétrica e condomínio serão
suportada pelo MUNICÍPIO, mediante apresentação
de  fatura  individualizada,  relativas  ao  período
locatício. Todas  as  demais  despesas  do  imóvel,
inclusive  tributos  são  de  responsabilidade  do
proprietário. 
(...)” 
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 17 de maio de 2019.

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

ROBERTO DA-FRÉ
Secretário Municipal da Administração

FERNANDO DEMARCHI
 Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e

Juventude

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
FIOROTTO LTDA

Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 046/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: JIL Construções Ltda Me.
OBJETO: Fica  retificada o Termo Aditivo Nº 01,
alterando onde se lê:

...
a contar de 06 de maio de 2019 até 04 de junho de
2019, altera-se para a contar de 05 de maio de 2019
até 03 de junho de 2019.

…
Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  Do  Preço,
ficando acordada a adição de R$1.193,56 (um mil,
cento  e  noventa  e  três  reais  e  cinquenta  e  seis
centavos),  sendo  R$  835,61(oitocentos  e  trinta  e
cinco  reais  e  sessenta  e  um  centavos)  referente  a
material  e  R$  357,95(trezentos  e  cinquenta  e  sete
reais e noventa e cinco centavos) referentes a mão de
obra. As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 22 de maio de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

JIL CONSTRUÇÕES LTDA ME
Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 461/2019

ENQUADRA,  a  partir  desta  data,  o  servidor
MAURO ANDRE SILVA DOS SANTOS, matrícula
nº 2.080, Operador de Máquinas, como beneficiário
de adicional de insalubridade em grau médio de 20%
(vinte  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, 13 de maio de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 462/2019

CONCEDE, com efeito retroativo ao dia 12 de maio
de  2019,  prêmio  assiduidade  à  servidora  DAIANE
CHIES  BELLAVER,  Técnico  em  Enfermagem,
matrícula n.º 1.511, tendo sido investida em cargo de
provimento  efetivo  em  13  de  maio  de  2013,  em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, de 13 de maio de 2013 a 13 de
maio  de  2018,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal nº 682/90, tendo optado o servidor por 03
(três) meses em licença, no período de 12 de maio de
2019 a 11 de agosto de 2019, conforme o processo
administrativo n.º 17/2019.

Carlos Barbosa, 13 de maio de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 463/2019
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CONCEDE, com efeito retroativo a 11 de maio de
2019,  prêmio  assiduidade  à  servidora  ALINE
VIEGAS VERRUCK BORSOI, Monitor de Creche,
matrícula n.º 1.278, tendo sido investida em cargo de
provimento  efetivo  em  01  de  junho  de  2011,  em
virtude de ter completado o período aquisitivo inicial
para o prêmio assiduidade, de 01 de junho de 2011 a
01 de junho de 2016, nos termos do art. 91 da Lei
Municipal nº 682/90, protelado por motivo de  687
(seiscentos  e  oitenta  e  sete)  dias  de  licença  saúde,
segundo  o  que  determina  o  art.  92-A.,  II,  da  Lei
Municipal nº 682/90, passando o período aquisitivo
para  de 01 de junho de 2011 a 19 de abril de 2018,
tendo  optado  o  servidor  por  03  (três)  meses  em
licença, no período de 11 de maio de 2019 a 10 de
agosto de 2019, conforme o processo administrativo
n.º 6687/2018.

Carlos Barbosa, 13 de maio de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 464/2019

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  por  180  dias
consecutivos,  licença  maternidade  à  servidora
CRISTIANE MARIA SEHNEM, matrícula n.º 2056,
professor educação infantil,  nos termos do art. 208,
da Lei Municipal nº 682, de 1990. Período da licença
maternidade:  de 13 de maio a  08 de novembro de
2019.

Carlos Barbosa, 13 de maio de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 465/2019

NOMEIA,  a  partir  desta  data, DAIANA  PAIM
VILARINO,  para  o  cargo  de  AUDITOR
TRIBUTÁRIO,  em  caráter  efetivo,  regime
estatutário, matrícula nº 2.085, com carga horária de
40  (quarenta)  horas  semanais,  para  atuar  junto  à
Secretaria Municipal da Fazenda, tendo em vista sua
aprovação  em  concurso  público  para  o  cargo  de
Técnico Superior de Tributação – cargo que  teve a
denominação  da  categoria  funcional  de  Técnico
Superior  de  Tributação  alterado  para  a  categoria
funcional  de  Auditor  Tributário,  conforme  Lei
Municipal  nº  3.190,  de  30  de  junho  de  2015  -
conforme Edital de Abertura nº 001, de 26 de janeiro
de  2015,  classificando-se  em  4º  lugar,  Edital  de
Homologação  nº  031,  de  20  de  maio  de  2015.
Perceberá remuneração correspondente ao Grupo G
3.4,  classe  A,  da  Lei  Municipal  nº  685,  de  1990,
devendo cumprir estágio probatório de 03 (três) anos.

Carlos Barbosa, 15 de maio de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 466/2019

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar de 16 de maio de 2019, o prazo para conclusão
dos  trabalhos  da  Sindicância  Administrativa
Disciplinar instaurada pela Portaria nº 384, de 15 de
abril  2019,  em  função  do  grande  número  de
processos que tramitam junto a Comissão Sindicante,
bem  como  inúmeros  trâmites  processuais  de
diferentes espécies. 

Carlos Barbosa, 15 de maio de 2019.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

PORTARIA Nº 467/2019

PRORROGA, por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar  de  16  de  maio  de  2019,  o  prazo  para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa Disciplinar instaurada pela Portaria
nº 386, de 15 de abril 2019, em função do grande
número  de  processos  que  tramitam  junto  a
Comissão Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies.

Carlos Barbosa, 15 de maio de 2019.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

PORTARIA Nº 468/2019

CONSIDERANDO que  a  servidora  CRISTINA
GEDOZ, agente administrativo, matrícula 1.505, foi
admitida para  exercer  as  atribuições  do cargo  em
comissão de ASSESSOR ADMINSITRATIVO, nos
períodos de 02/05/2013 a 31/12/2016 e 15/02/2017
a  05/05/2019,  totalizando  2.148  dias  de  serviço
público prestado ao Município,

CONSIDERANDO que a servidora foi nomeada em
caráter  efetivo no Município em 06/05/2019,  data
em que foram lançados para fins de contagem de
período  para  adicional  de  tempo  de  serviço  os
referidos 2.148 dias,  com fundamento no  § 1º do
art. 84 da Lei n° 682, de 05 de junho de 1990,

CONCEDE, a partir do mês de MAIO de 2019, à
servidora  CRISTINA  GEDOZ,  agente
administrativo, matrícula 1.505, o 1º adicional por
tempo de serviço, referente ao período aquisitivo de
18/06/2013 a 18/06/2016. 

Carlos Barbosa, 15 de maio de 2019.

Rodrigo Stradiotti,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 469/2019

EXONERA,  a  partir  desta  data,  RODRIGO
STRADIOTTI,  matrícula  nº  1.039,  do  cargo  em
comissão  de  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DA
ADMINISTRAÇÃO,  conforme  art.  36,  inciso  II,
alínea “a” da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de 1990.

Carlos Barbosa, 16 de maio de 2019.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 470/2019

NOMEIA, a partir desta data, ROBERTO DA-FRÉ,
matrícula nº 1.853, para exercer as atribuições do
cargo  de  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DA
ADMINISTRAÇÃO, sem remuneração.

Carlos Barbosa, 16 de maio de 2019.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 471/2019

NOMEIA,  a  partir  desta  data, KAREN
CASAGRANDE,  para  o  cargo  de  AGENTE
ADMINISTRATIVO,  em  caráter  efetivo,  regime
estatutário, matrícula nº 2.086, com carga horária de
40  (quarenta)  horas  semanais,  para  atuar  junto  à
Secretaria Municipal da Saúde,  tendo em vista sua

aprovação  em  concurso  público  para  o  cargo  de
Agente Administrativo, conforme Edital de Abertura
nº 001, de 26 de janeiro de 2015, classificando-se em
35º lugar,  Edital de Homologação nº 010, de 20 de
maio de 2015, retificado pelo Edital nº 033, de 02 de
junho  de  2015.  Perceberá  remuneração
correspondente  ao  Grupo  G2.1,  classe  A,  da  Lei
Municipal nº 685, de 1990, devendo cumprir estágio
probatório de 03 (três) anos.

Carlos Barbosa, 16 de maio de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 472/2019

NOMEIA,  a  partir  desta  data, RODRIGO
STRADIOTTI,  para  o  cargo  de  AGENTE
ADMINISTRATIVO,  em  caráter  efetivo,  regime
estatutário, matrícula nº 1.039, com carga horária de
40  (quarenta)  horas  semanais,  para  atuar  junto  à
Secretaria  Municipal  da  Administração,  tendo  em
vista  sua  aprovação  em  concurso  público  para  o
cargo de Agente Administrativo, conforme Edital de
Abertura  nº  001,  de  26  de  janeiro  de  2015,
classificando-se  em  36º  lugar,  Edital  de
Homologação  nº  010,  de  20  de  maio  de  2015,
retificado pelo Edital nº 033, de 02 de junho de 2015.
Perceberá  remuneração  correspondente  ao  Grupo
G2.1,  classe A, da Lei  Municipal  nº 685,  de 1990,
devendo  cumprir  estágio  probatório  de  03  (três)
anos.

Carlos Barbosa, 16 de maio de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 473/2019

DETERMINA  o  arquivamento  de  Sindicância
Administrativa  Investigatória,  Processo
Administrativo  nº  7.116,  de  22  de  dezembro  de
2015, nos termos do art. 158, §4º, inciso III, da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 16 de maio de 2019.

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

PORTARIA Nº 474/2019

DETERMINA  o  arquivamento  de  Sindicância
Administrativa  Investigatória,  Processo
Administrativo nº 1.847,  de 26 de março de 2015,
nos  termos  do  art.  158,  §4º,  inciso  III,  da  Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho  de  1990,  e  da
determinação constante no Processo Administrativo
nº 7.116, de 22 de dezembro de 2015, fl. 947.

Carlos Barbosa, 16 de maio de 2019.

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

PORTARIA Nº 475/2019

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  ao  servidor
RODRIGO  STRADIOTTI,  matrícula  nº  1.039,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente
Administrativo,  Secretaria  Municipal  da
Administração,  gratificação  pelo  exercício  de
atividade  de  natureza  especial  de  Controle
Orçamentário, Fiscal e Contábil, nos termos da Lei
Municipal  nº  685,  de  26  de  junho  de  1990.
Acumulará  a  sua  remuneração  uma  gratificação
mensal de R$ 1.535,67 (um mil, quinhentos e trinta e
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cinco reais e sessenta e sete centavos).

Carlos Barbosa, 16 de maio de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 476/2019

CONSIDERANDO que  o  servidor  RODRIGO
STRADIOTTI,  matrícula  1.039, foi  admitido  para
exercer  as  atribuições  de cargos  em comissão,  nos
períodos de 05/01/2009 a 30/06/2012, 08/10/2012 a
31/12/2012, 01/01/2013 a 01/07/2016, 04/10/2016 a
31/12/2016 e  01/01/2017 a  15/05/2019,  totalizando
3.585 dias de serviço público prestado ao Município,

CONSIDERANDO que o servidor foi  nomeado em
caráter efetivo no Município em 16/05/2019, data em
que foram lançados para fins de contagem de período
para adicional de tempo de serviço os referidos 3.585
dias, com fundamento no  § 1º do art. 84 da Lei n°
682, de 05 de junho de 1990,

CONCEDE, a partir do mês de MAIO de 2019, ao
servidor  RODRIGO  STRADIOTTI,  agente
administrativo,  matrícula  1.039,  os  seguintes
adicionais por tempo de serviço:

Adicional Período aquisitivo

1º 22/07/2009 a 22/07/2012

2º 22/07/2012 a 22/07/2015

3º 22/07/2015 a 22/07/2018

Carlos Barbosa, 17 de maio de 2019.

Roberto Da Fré,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 477/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
CRISTIANE RASIA CAMILO,  Agente  de  Campo,
matrícula nº 1.506, tendo sido investida em cargo de
provimento  efetivo,  em  02  de  maio  de  2013,  em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, de 02 de maio de 2013 a 02 de
maio de 2018, nos termos do art. 91 da Lei Municipal
nº  682/90,  tendo  optado  a  servidora  por  03  (três)
meses de licença, no período de 17 de maio de 2019
a  16  de  agosto  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo n.º 6.702/2018.

Carlos Barbosa, 17 de maio de 2019.

Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 478/2019

NOMEIA,  a  partir  desta  data, MICHEL FROZZA,
para o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, em
caráter  efetivo,  regime  estatutário,  matrícula  nº
2.088,  com  carga  horária  de  40  (quarenta)  horas
semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento  Turístico,  Indústria  e  Comércio,
tendo em vista sua aprovação em concurso público
para  o  cargo  de  Agente  Administrativo,  conforme
Edital de Abertura nº 001, de 26 de janeiro de 2015,
classificando-se  em  39º  lugar,  Edital  de
Homologação  nº  010,  de  20  de  maio  de  2015,
retificado pelo Edital nº 033, de 02 de junho de 2015.
Perceberá  remuneração  correspondente  ao  Grupo
G2.1,  classe A, da Lei  Municipal  nº 685,  de 1990,
devendo cumprir estágio probatório de 03 (três) anos.

Carlos Barbosa, 17 de maio de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
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site www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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