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PODER EXECUTIVO
LEIS
LEI Nº 3.652, DE 29 DE MAIO DE 2019
Inclui dispositivos na Lei Municipal n°

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica acrescido ao Anexo Único da Lei n°
3.591, de 05 de dezembro de 2018, os eventos abaixo
relacionados:
“ANEXO ÚNICO
CALENDÁRIO DE EVENTOS E PROMOÇÕES
PARA O ANO DE 2019

Art. 1º Fica incluído no Plano Plurianual de 2018 a
2021, Lei Municipal nº 3.433 de 15/08/2017 e na Lei
de Diretrizes Orçamentária para 2019, Lei Municipal
nº 3.577 de 09/10/2018, a seguinte Ação conforme
segue:
ÓRGÃO: 15 – Fundação de Cultura e Arte – Proarte
UNIDADE: 03 – Fundo Municipal de Cultura
PROGRAMA: 158 – Apoio Adm. ao Fundo Mun. De
Cultura
AÇÃO: 3202 – Parcerias/Cooperação – Proarte
Art. 2º Fica autorizado a abertura de Crédito Especial
na Lei Orçamentária Anual, Lei nº 3.593 de
15/12/2018 nas seguintes rubricas:
Des Or.Un.F.Sf.
p.

Categori Rec Descrição

Prog. P/A
07.02.18.541

3.3.3.9.

.0087.1820

0.93

72

3770 INDENIZAÇÕES E

29 e 30 – Campeonato Brasileiro de Muay
Thai – SMELJ/Garra Team

66

00000000000000000000000
00000000000000000000000
00000000000000000000000
0000000000000

15

15.03.13.392

3.3.3.5.

33

.0158.3202

0.43

3881 SUBVENÇÕES SOCIAIS

25 a 27 – Final estadual dos Jogos Escolares
do Rio Grande do Sul (JERGS) – modalidade
Futsal – Feminino e Masculino – Juvenil e
Infanto – SMELJ/SEDUC

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

TOTAL

LEI Nº 3.653, DE 29 DE MAIO DE 2019
Inclui ação no Plano Plurianual de 20182021, Lei nº 3.433, de 15 de agosto de 2017
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2019 nº 3.577, de 09 de outubro de 2018 e
abre crédito especial na Lei Orçamentária
Anual nº 3.593 de 15 de dezembro de 2018.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

30.100,00

Art. 3º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução das seguintes rubricas:
Desp. Or.Un.F.S Categori
f. Prog. P/

Rec

Descrição

Valor

a

A
7262

Carlos Barbosa, 29 de maio de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

30.000,00

0

1.10 OUTUBRO


100,00

RESTITUIÇÕES000000000

1.6 JUNHO
●

Valor

a

07.02.1

3.3.3.9

8.541.0

.0.39

3770

OUTROS SERVIÇOS

100,00

TERCEIROS –

087.182

PJ00000000000000000000

0

0000000000000000000000
0000000000000000000000
0000000000000000000000
00000

1531

15.03.1

3.3.3.9

0

3.392.0

.0.36

3881

OUTROS SERVIÇOS

10.000,0

TERCEIROS – PF

0

158.155
9
1532

15.03.1

3.3.3.9

0

3.392.0

.0.39

3881

OUTROS SERVIÇOS

20.000,0

TERCEIROS – PJ

0

158.155
9
TOTAL

30.100,0
0

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 29 de maio de 2019.
60º de Emancipação.
Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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LEI Nº 3.654, DE 29 DE MAIO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial
e de excepcional interesse público, Monitor
de Creche.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse público, por prazo determinado, 01 (um)
Monitor de Creche, com carga horária de até 40
(quarenta) horas semanais.
Parágrafo único. A contratação se dará com
assinatura do contrato administrativo, com início
previsto a partir de 22 de maio 2019 e término em 20
de dezembro de 2019.
Art. 2º A referida contratação tem como objetivo
suprir o afastamento de servidora que está assumindo
função gratificada no município.
Art. 3º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados nos referidos contratos de
acordo com a carga horária prevista, fica o Município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária inferior, até o limite previsto, bem como
poderá ocorrer redução da carga horária inicialmente
contratada, conforme a necessidade, programação e
organização da Instituição de Ensino.
Art. 4º Ocorrendo rescisão do contrato antes de
expirar o prazo estabelecido, para completá-los
poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 5º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990 e na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990, e, quando for o caso, o pagamento de
indenização de difícil acesso, previsto na Lei
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014.
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 29 de maio de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI Nº 3.655, DE 29 DE MAIO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente, sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, Professor.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de
excepcional interesse público, por prazo
determinado, 01 (um) Professor, com carga horária
de até 25 (vinte e cinco) horas semanais.
Art. 2º A contratação tem como objetivo suprir
afastamento de servidor(a) efetivo(a) que ocupará
cargo de direção em escola.
Art. 3º A contratação se dará a partir da assinatura
do contrato administrativo, com início previsto a
partir de 20 de maio e término em 20 de dezembro
de 2019.

de joelho para o motorista), potência 154 CV, quatro
portas, tração dianteira, ar-condicionado, vidros e
travas elétricas nas quatro portas, alarme antifurto de
fábrica com sistema de travamento, estofamento em
couro, com garantia de 3 anos ou 100.000 km, o que
vencer
primeiro,
Chassi
número
9BRBD3HE7K0430215,
RENAVAN
número
114826, Nota Fiscal número 130885.
Art. 2º O comodato de que trata a presente Lei será
instrumentalizado, com todas suas condicionantes,
mediante termo de comodato, conforme minuta
anexa.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

§1º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados no referido contrato de
acordo com a carga horária prevista, fica o
Município
autorizado
a
contratar
outros
profissionais com carga horária inferior, até o limite
previsto, bem como poderá ocorrer redução da
carga horária inicialmente contratada, conforme a
necessidade, programação e organização da
Instituição de Ensino.
§2º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar
o prazo estabelecido, para completá-lo poderão ser
contratados outros profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto
no art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de 1990, e padrões de vencimentos, requisitos para
provimento, atribuições e condições de trabalho
estão constantes na Lei Municipal nº 2.133, de 23
de janeiro de 2008.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 29 de maio de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 29 de maio de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETOS
DECRETO Nº 3.408, DE 24 DE MAIO 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$ 1.208.695,00 (Um mil, duzentos e
oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais) as
seguintes rubricas:
De

Or.Un.F.Sf.

sp.

Prog. P/A

Categ

304

03.01.04.122.0

3.3.1.9.

0

030.2901

0.94

Recurso
1

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:

Valor

INDENIZAÇÕES E

12.000,00

RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS

LEI Nº 3.656, DE 29 DE MAIO DE 2019
Autoriza o Município de Carlos Barbosa
firmar termo de comodato de veículo
automotor à Polícia Civil de Carlos
Barbosa.

Descrição

oria

400

04.01.04.123.0

3.3.1.9.

0

040.2901

0.11

1

VENCIMENTOS E

420

04.02.04.125.0

3.3.3.9.

2

041.2403

0.14

430

04.03.04.123.0

3.3.3.9.

5

042.2402

0.30

440

04.04.04.122.0

3.3.1.9.

0

044.2901

0.05

501

05.01.12.361.0

3.4.4.9.

2

EQUIPAMENTOS E

0

050.2501

0.52

0

MATERIAL

224.000,00

VANT. FIXAS - P. CIVIL
1

DIÁRIAS - CIVIL

100,00

1

MATERIAL DE

200,00

CONSUMO
1

OUTROS BENEF.

15.000,00

PREVID.
SERVIDOR/MILITAR
21.000,00

PERMANENTE
502

05.01.12.361.0

3.3.1.9.

3

INDENIZAÇÕES E

6

050.2901

0.94

1

RESTITUIÇÕES

521

05.02.12.365.0

3.4.4.9.

2

EQUIPAMENTOS E

3

051.2520

0.52

0

MATERIAL

526

05.02.12.365.0

3.3.1.9.

3

VENCIMENTOS E

1

051.2514

0.11

1

VANT. FIXAS - P. CIVIL

527

05.02.12.365.0

3.3.1.9.

3

INDENIZAÇÕES E

3

051.2515

0.94

1

RESTITUIÇÕES

531

05.03.12.361.0

3.4.4.9.

2

EQUIPAMENTOS E

7

053.2535

0.52

0

MATERIAL

705

07.01.20.782.0

3.3.3.9.

1

0

072.2704

0.30

9.000,00

TRABALHISTAS

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado firmar Termo de Comodato com o
Estado do Rio Grande do Sul, com interveniência
da Delegacia de Polícia Civil de Carlos Barbosa de
um veículo automotor, conforme especificação
abaixo:
I – 01 veículo automotor 0km Toyota Corolla XEI
2.0 AT, transmissão automática, cor preta, tipo
Sedan, de fabricação nacional, combustível
gasolina/etanol, ano fabricação 2019, ano modelo
2019, capacidade para cinco passageiros, equipado
com air-bags frontais, laterais (laterais tipo cortina e

9.245,00

PERMANENTE
270.000,00
2.000,0

TRABALHISTAS
22.500,00

PERMANENTE
MATERIAL DE
CONSUMO

350.000,00

3

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa
760

07.06.20.606.0

3.3.1.9.

1

075.2901

0.16

761

07.06.20.606.0

3.3.1.9.

6

075.2901

0.94

1

OUTRAS DESPESAS

1

INDENIZAÇÕES E

3.000,00

RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS

924

09.02.10.302.0

3.3.3.9.

4

MATERIAL DE

0

091.2903

0.30

0

CONSUMO

944

09.04.10.305.0

3.3.3.9.

4

MATERIAL DE

0

093.2906

0.30

0

CONSUMO

955

09.05.10.122.0

3.3.3.9.

4

MATERIAL DE

0

096.2909

0.30

0

CONSUMO

955

09.05.10.122.0

3.3.3.9.

4

OUTROS SERVIÇOS

2

096.2909

0.39

0

DE TERCEIROS-

962

09.06.10.301.0

3.4.4.9.

4

EQUIPAMENTOS E

8

094.1971

0.52

0

MATERIAL

5.000,00
15.000,00

124.100,00

18.000,00

PERMANENTE
11.03.23.695.0

3.3.3.9.

11

114.2019

0.33

1

PASSAGENS E

1.300,00

DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO

133

13.03.25.752.0

3.3.3.9.

12

138.2706

0.30

1

MATERIAL DE

65.550,00

CONSUMO
TOTAL

Decreta:
Art. 1.º Abre crédito especial no Orçamento de
2019, Lei nº 3.593 de 18 de dezembro de 2018, no
montante de R$ 30.100,00 (Trinta mil e cem reais)
nas seguintes rubricas:
Des

Or.Un.F.Sf.

p.

Prog. P/A

7266

07.02.18.541.00
87.1820

15330

Categ

Recu

oria

rso

3.3.3.9.

3770

0.93

15.03.13.392.01
58.3202

1.208.695,

3.3.3.5.

De

Or.Un.F.Sf.

Categoria

sp.

Prog. P/A

30

03.01.04.12

3.3.1.9.0.1

01

2.0030.2901

1

Recurso
1

Descrição

Valor

VENCIMENTOS

12.000,00

E VANT. FIXAS -

40

04.01.04.12

3.3.3.9.0.9

3.0040.2401

2

42

04.02.04.12

3.3.3.9.0.3

04

5.0041.2403

3

1

DESPESAS DE

100,00

EXERCÍCIOS
PASSAGENS E

100,00

DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO

43

04.03.04.12

3.3.3.9.0.9

10

3.0042.2402

2

1

DESPESAS DE

INDENIZAÇÕES E

100,00

3881

0.43

SUBVENÇÕES

04.04.04.12

3.3.1.9.0.1

Des

Or.Un.F.Sf.

p.

Prog. P/A

Categ

Recur

oria

so

7262

07.02.18.541.0

3.3.3.9.

3770

087.1820

0.39

Descrição

Valo

OUTROS SERVIÇOS

100,0

r
DE TERCEIROS-

01

2.0044.2901

1

53

05.03.12.36

3.3.1.9.0.1

15310

15.03.13.392.0

3.3.3.9.

158.1559

0.36

15.03.13.392.0

3.3.3.9.

158.1559

0.39

3881

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

00

1.0053.2901

1

3881

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

3.4.4.9.0.6

TOTAL

16

2.0064.1607

1

76

07.06.20.60

3.3.1.9.0.1

00

6.0075.2901

1

AQUISIÇÃO DE

Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.

733.495,00

IMÓVEIS
1

VENCIMENTOS

09.02.10.30

3.3.3.9.0.3

E VANT. FIXAS-

65

2.0091.2918

9

40

OUTROS

EDITAIS
162.100,00

SERVIÇOS DE
TERCEIROSPESSOA
JURÍDICA

113

11.03.23.69

3.3.3.9.0.3

15

5.0114.2019

9

1

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

3.500,00

P. CIVIL
92

30.10

281.000,00

E VANT. FIXAS1

0,00

PESSOA JURÍDICA

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

P. CIVIL
06.01.26.78

20.00

15.000,00

P. CIVIL

60

0,00

0,00

VENCIMENTOS

VENCIMENTOS

10.00

PESSOA FÍSICA
15320

100,00

E VANT. FIXAS31

0

OUTROS

1.300,00

EDITAL N° 01/2019, DE 03 DE JUNHO 2019
Edital de Abertura de Processo para
Seleção de Estagiários para o
Município de Carlos Barbosa/RS.

SERVIÇOS DE
TERCEIROSPESSOA
JURÍDICA
TOTAL

1.208.695,
00

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 24 de maio de 2019.
Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 3.411, DE 03 DE JUNHO DE 2019
Abre crédito especial no Orçamento
de 2019, Lei nº 3.593, de 18 de

1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo
de Estagiários, serão prestigiados, sem prejuízo de
outros, os princípios estabelecidos no art. 37,
“caput”, da Constituição Federal da República, bem
como a legislação vigente que trata sobre a
contratação de estagiários.
1.3 O estágio é ato educativo escolar supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à
preparação para o trabalho produtivo de educandos
que estejam frequentando o ensino regular em
instituições de Educação Superior, de Educação
Profissional, de Ensino Médio.
1.4 O Edital de Abertura de Processo Seletivo de
Estagiários e os demais atos inerentes ao presente
Processo Seletivo serão publicados integralmente no
painel de publicações oficiais e no site do Município
de Carlos Barbosa - www.carlosbarbosa.rs.gov.br
/Serviços Municipais/Seleção de Estagiários -, bem
como no site do Instituto Nacional de Qualificação e
Capacitação – INQC: www.inqc.org.br.
1.5 O Processo Seletivo de Estagiários consiste em
receber inscrições de estudantes devidamente
habilitados para estágio, a fim de selecioná-los
conforme critérios de dispostos no item 4.1 do
presente Edital, em caráter classificatório.

PESSOA JURÍDICA

EXERCÍCIOS
1

00
30.100,

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução da seguinte rubrica:

ANTERIORES
44

30.000,

SOCIAIS

00

ANTERIORES
1

Valor

TOTAL

P. CIVIL
07

Descrição

RESTITUIÇÕES

00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será com a
redução das seguintes rubricas:

www.inqc.org.br.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de
1964, e ainda de conformidade com a Lei Municipal
nº 3.653, de 03 de junho de 2019.

41.200,00

PESSOA JURÍDICA

113

dezembro de 2018.

500,00

VARIÁVEIS - P. CIVIL

O Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação
– INQC torna pública a abertura de Processo
Seletivo para formação de cadastro reserva para
vagas de estágio no Município de Carlos
Barbosa/RS
para
estudantes
regularmente
matriculados e com frequência regular em
instituições de Educação Superior, de Educação
Profissional e de Ensino Médio, com fundamento
na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de
2008, na Lei Municipal nº 2.187, de 27 de janeiro
de 2009 e no Decreto nº 2.819, de 25 de agosto de
2014.

1.6 Somente poderão participar da seleção estudantes
matriculados que, durante todo o período de estágio
estipulado no Termo de Compromisso que será
firmado, estiverem frequentando alguma instituição
de Educação Superior, da Educação Profissional de
Nível Médio e do Ensino Médio Regular.
1.6.1 Até o encerramento do prazo para inscrição, o
candidato deverá ter completado no mínimo 16
(dezesseis) anos.
1.7 O estágio não cria vínculo empregatício de
qualquer natureza, e, para sua efetivação, deverá
atender os seguintes requisitos:
I – apresentação de matrícula e frequência regular do
estagiário, atestada por instituição de ensino;
II – celebração de Termo de Compromisso entre o
estagiário, a parte Concedente do estágio, a
Instituição de Ensino e o Agente de Integração.
III – compatibilidade entre as atividades
desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no
Termo de Compromisso.
1.8 O Termo de Compromisso de Estágio será
firmado pelo estagiário, seu representante ou
assistente legal, em caso do estagiário ser menor de
idade, assim como pelos representantes legais da
parte Concedente, da Instituição de Ensino e do
Agente de Integração.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.9 O prazo de duração do estágio é de 06 (seis)
meses, podendo ser prorrogado por igual período, até
o máximo de 24 (vinte e quatro) meses, sendo que,
no tempo mínimo de 06 (seis) meses, o estagiário
terá seu contrato de estágio avaliado através do
Relatório de Atividades e Desempenho (RADE).

1.1 O Processo Seletivo de Estagiários para o
Município de Carlos Barbosa será executado pelo
Agente
de
Integração, através
do site

1.10 A jornada de atividade de estágio será definida,
em comum acordo, entre o Agente de Integração, a
parte Concedente e o aluno estagiário ou seu
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representante legal (menores de 18 anos), devendo
constar,
no
Termo
de
Compromisso,
a
compatibilidade com as atividades escolares, além da
ressalva de que a jornada não pode ultrapassar 06
(seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, no caso de
estudantes do Ensino Superior, da Educação
Profissional de Nível Médio e do Ensino Médio
Regular.
1.11 Em regra, a jornada de atividade do
estagiário será das 9horas às 12horas, e das
13h30min às 16h30min, de segunda a sexta-feira.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições para o presente Processo Seletivo
serão realizadas por meio do preenchimento do
Formulário de Inscrição, a partir das 14 horas do dia
06 de junho de 2019, até as 23 horas e 59 minutos
do dia 19 de junho de 2019, disponibilizado no
endereço eletrônico: www.inqc.org.br, na opção “
Inscrições Abertas”, na página do Instituto Nacional
de Qualificação e Capacitação – INQC.
2.1.1 O candidato, além de preencher o Formulário
de Inscrição no endereço eletrônico, respeitando o
prazo estipulado no subitem 2.1, deve,
impreterivelmente, enviar os documentos, conforme
relacionado
abaixo,
para
o
e-mail
vagascb@inqc.org.br, a partir das 14 horas do dia
06 de junho de 2019, até as 23 horas e 59 minutos
do dia 19 de junho de 2019 (Atenção: o candidato
que não enviar os mencionados documentos, até o
prazo
estabelecido
neste
subitem,
será
automaticamente desclassificado do Processo
Seletivo).
I) Educação Superior:
a) O demonstrativo de solicitação de inscrição
(emitido ao final de sua inscrição);
b) O histórico escolar unificado ou coeficiente de
rendimento
escolar
(nota
do
desempenho
acadêmico).
II) Educação Profissional e Ensino Médio:
a) O demonstrativo de solicitação de inscrição
(emitido ao final de sua inscrição);
b) O atestado ou declaração de matrícula escolar.
2.1.2 Todos os estudantes matriculados no
primeiro semestre do Ensino Superior não terão
nota no desempenho acadêmico, portanto
participarão da seleção com nota zerada.
2.1.3 O candidato poderá interpor recurso referente a
não homologação de sua inscrição, após a publicação
do resultado preliminar, via internet, no site
www.inqc.org.br, link “minha conta”, nas datas
previstas do cronograma do Processo Seletivo,
conforme o Anexo II. A saber, em nenhuma hipótese,
serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou
recurso de recurso, sendo que este Agente Integrador
tem por responsabilidade as análises e os
julgamentos de todos os recursos e constitui a última
instância para esses, sendo soberano em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos
adicionais ou fora de prazo.
2.2 Conforme disposto no Decreto Municipal nº
2.819, de 25 de agosto de 2014, não serão

contratados candidatos que estagiaram no
Município de Carlos Barbosa nos últimos 04
(quatro) anos , excetuando-se as pessoas portadoras
de deficiência.

Humanos do Município de Carlos Barbosa, situada
na Rua Assis Brasil, n.º 11, Centro, Carlos
Barbosa/RS, para dar início aos trâmites necessários,
a fim de firmar o Termo de Compromisso de Estágio.

2.3 A inscrição do candidato implicará o
conhecimento prévio e a tácita aceitação das
presentes instruções e normas estabelecidas neste
Edital.

6.2 Os estudantes chamados a comparecer deverão
apresentar os seguintes documentos, em posse da via
original, bem como cópia para autenticação:

3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
3.1 Encerrado o prazo fixado pelo subitem 2.1.1,
será divulgado no painel de publicações oficiais, no
site do Município de Carlos Barbosa e do Instituto
Nacional de Qualificação e Capacitação – INQC o
Edital contendo a relação nominal dos estudantes
que tiveram suas inscrições homologadas
(conforme cronograma do Anexo II).
4. DA SELEÇÃO E CRITÉRIOS PARA
DESEMPATE
4.1 Os critérios de seleção para o preenchimento
das vagas são: o cumprimento dos requisitos
exigidos no ato da inscrição e também o
desempenho acadêmico escolar, através da maior
média global do histórico escolar unificado,
mediante comprovação do Histórico Escolar
Unificado e/ou Coeficiente de Rendimento
Acadêmico. Os documentos que não constarem
estas informações (as notas do desempenho), ou que
contiverem dados insuficientes, serão atribuídos
nota zero.
4.1.1 O candidato obriga-se a enviar ao INQC, para
o e-mail vagascb@inqc.org.br, a documentação
exigida no subitem 2.1.1 dentro do prazo.
4.2 Verificando-se a ocorrência de empate, por dois
ou mais estudantes, haverá sorteio.
4.2.1 O sorteio será realizado ordenando-se as
inscrições dos candidatos empatados, de acordo
com seu número de inscrição, de forma crescente
ou decrescente, conforme o resultado do primeiro
prêmio da extração da Loteria Federal do dia
imediatamente posterior ao do término das
inscrições, segundo os seguintes critérios:
•
Se a soma do algarismo do número
sorteado no primeiro prêmio da Loteria
Federal for par, a ordem será crescente;
•
Se a soma do algarismo do número
sorteado no primeiro prêmio da Loteria
Federal for ímpar, a ordem será
decrescente.
4.3 A aplicação do critério de desempate será
efetivada antes da publicação da lista final dos
classificados.
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
5.1 Após análise e classificação preliminar, será
lançado Edital de Homologação da Classificação
Final dos estudantes inscritos, momento em que
passará a contar o prazo de validade do Processo
Seletivo de Estagiários.
6. DAS CONDIÇÕES PARA FIRMAR O
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
6.1 Os estudantes classificados no Processo
Seletivo que forem chamados para assumir vaga de
estágio, conforme a conveniência do Município,
deverão comparecer à Coordenadoria de Recursos

a) Atestado atualizado de matrícula ou de frequência,
datado de no máximo 30 (trinta) dias da data da
convocação;
b) CPF;
c) RG (Carteira de Identidade);
d) Comprovante de endereço;
e) Foto 3x4.
6.3 Serão convocados os demais candidatos, em
ordem de classificação, quando o estudante
classificado e convocado não comparecer ou não
atender às condições exigidas para contratação.
6.4 O candidato que não tiver interesse na
contratação poderá requerer, uma única vez, sua
alocação ao final da lista de classificados.
6.5 O prazo de validade do presente Processo
Seletivo de Estagiários será de 01 (um) ano,
prorrogável, uma única vez, por igual período, a
critério da Administração Pública.
6.6 No período de validade do Processo Seletivo de
Estagiários, em havendo a rescisão antecipada do
Termo de Compromisso de Estágio, poderão ser
chamados para contratação, por novo período de 06
(seis) meses, prorrogável por mais 06 (seis) meses,
até o prazo máximo de 02 (dois) anos, os demais
estudantes classificados, observada a ordem
classificatória.
6.7 Não havendo aceitação da vaga pelos estudantes
inscritos no Processo Seletivo de Estagiários, poderá
ser contratado estudante não inscrito, através de
análise de currículos entregues nos setores públicos,
conforme o caso.
7. DO LOCAL, CARGA HORÁRIA E VALOR
DA BOLSA
7.1 Os estágios serão realizados nas diversas
secretarias, órgãos, autarquias e fundações do
Município de Carlos Barbosa, bem como, no caso
dos estudantes do curso de Direito, junto ao Poder
Judiciário local.
7.2 O estagiário que tiver estágio correspondente a
30 (trinta) horas semanais, receberá bolsa-auxílio no
valor correspondente a R$ 1.074,75 (mil e setenta e
quatro reais e setenta e cinco centavos), acrescido de
auxílio-transporte, no valor de R$ 119,60 (cento e
dezenove reais e sessenta centavos), a ser pago
mensalmente, enquanto durar o Termo de
Compromisso de Estágio (conforme efetividade).
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Não será fornecido qualquer documento
comprobatório de aprovação ou classificação do
estudante, valendo para esse fim a publicação do
resultado final.
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8.2 Os estudantes inscritos e classificados deverão
manter atualizados os seus contatos (endereço
residencial, e-mail e telefones) junto ao currículo
cadastrado no site do Instituto Nacional de
Qualificação e Capacitação.
8.3 Por razões de interesse público do Município, de
troca de curso ou instituição de ensino por parte do
estagiário, poderá haver a readequação do local no
qual o estágio é exercido, bem como das atividades a
serem desenvolvidas.

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.
Géssica Grolli
Presidente do COMDICA

1.4 O número de vagas disponibilizadas será
limitado a 30 vagas. No caso de inscrições
excedentes ao número disponível de vagas, os pais
deverão concorrer novamente a vaga no período
posterior.

EDITAL N° 45, DE 31 DE MAIO 2019
Torna pública a abertura de
inscrição e renovação de inscrição
dos interessados para vagas do
Programa
Municipal
Creche
Noturna.

1.5 Os candidatos deverão comparecer ao local de
inscrição munidos dos documentos comprobatórios
(cópia e original), estabelecidos acima, para
preenchimento da ficha de inscrição.
2. DA CLASSIFICAÇÃO

Porto Alegre, 03 de junho de 2019.
Paulo de Tarso Dalla Costa
Diretor Presidente do Instituto Nacional de
Qualificação e Capacitação – INQC
EDITAL N° 06/2019, COMDICA
Publica nominata final dos
candidatos habilitados a participar
do Processo de Eleição do
Conselho Tutelar e convoca para
Teste Seletivo
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Carlos Barbosa, no uso
de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para
conhecimento dos interessados, que, com base no
Edital nº 01/2019 do COMDICA, publica nominata
final dos candidatos aptos a participar do Processo de
Eleição de Conselheiro Tutelar e convoca para Teste
Seletivo a ser realizado na data de 07 de julho de
2019, das 8h às 12h, na Escola Estadual de Ensino
Fundamental Carlos Barbosa, sito a Rua Borges de
Medeiros, 299, Centro, deste Município.
NOME DO CANDIDATO (A)
Adriana Maria Jahn Messinger
Ana Paula Estevão Machado
André Facchini
Andreia Facchini
Claudia Moschetta
Cristiane Hammes Helfenstein
Daiana Gomes Cardoso
Deise Zwirtes
Diego Kremer
Francine Oliveira
Grazieli Riva dos Santos
Jaiana Tenedini
Karine Belotti
Leonice de Lourdes de Vargas Maia
Lucimara Grassiani
Maitê Miranda Steffani
Mara Nubia Rodrigues
Maria Regina Misturini Sganderla
Maribel Teresinha Nobre Costa
Mirian Baldasso Cini
Patricia Capelari Freitag
Pietro Olivio Misturini Sganderla
Rosa Maria Bellaver
Sandra Audibert
Sandra Seleri
Tais dos Santos Rodrigues
Vanda Misturini

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
TORNA PÚBLICO a abertura de inscrição e
renovação de inscrição dos interessados para vagas
do Programa Municipal Creche Noturna, para a
faixa etária de 06 (seis) meses a 04 (quatro) anos
incompletos, para crianças com renda familiar per
capita de até 02 salários mínimos nacionais, cujos
os pais ou responsáveis legais trabalharem, parcial
ou integralmente e de maneira formal, no turno da
noite e que não estejam matriculados em creche no
turno integral durante o dia.

2.1 O critério de classificação para obtenção das
vagas se dará por ordem de núcleo familiar com
menor renda per capita, sendo que no caso de empate
será realizado sorteio.
2.2 Havendo a necessidade de sorteio, sua realização
será previamente divulgada, por edital, informando a
data, horário e local.
3. DOS PRAZOS, RECURSOS E RESULTADO
FINAL
3.1 Da inscrição, seleção e classificação, cabe
recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis da
divulgação dos resultados.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições deverão ser efetuadas diretamente
na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Habitação, onde os pais ou responsáveis deverão
apresentar os seguintes documentos, sendo que não
serão aceitas inscrições por correspondência:
– Cópia dos documentos de Identidade e CPF dos
pais ou responsáveis legais;
– Cópia da carteira de trabalho dos pais ou responsáveis legais;
– Cópia do comprovante de trabalho atualizado dos
pais ou responsáveis legais contendo descrição de
renda (contracheque, pró-labore, declaração com
horário de trabalho e renda carimbada e assinada
pelo empregador, folha de pagamento ou outro tipo
de comprovante);
– Cópia da certidão de nascimento da criança;
– Cópia do documento de identidade e CPF da
criança, quando houver;
– Cópia da carteira de vacinação da criança;
– Cadastramento do Cartão Saúde Carlos Barbosa
da criança e do responsável legal (de cunho
obrigatório, sendo realizada a consulta do cadastro
no momento da avaliação da inscrição);
– Uma foto 3x4 da criança;
– Comprovante de residência atualizado;
– Encaminhamento do CRAS ou CREAS, quando
houver;
– Declaração do RH da empresa quanto ao turno de
expediente dos pais ou responsáveis legais.
1.2 Para renovação de inscrição:
– Cópia do comprovante de trabalho atualizado dos
pais ou responsáveis legais contendo descrição de
renda (contracheque, pró-labore, declaração com
horário de trabalho e renda carimbada e assinada
pelo empregador, folha de pagamento ou outro tipo
de comprovante);
– Comprovante de residência atualizado.
Caso no ato da renovação de inscrição for
constatada alguma alteração que esteja em
desconformidade com a Lei nº 3.588 de 13 de
novembro de 2018, a partir de 01 de julho de 2019,
encerra-se o auxílio.
1.3 O período de inscrições e renovação de
inscrição será de 03 a 14 de junho de 2019, das
8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h.

3.2 Durante a fase de recurso, será facultado ao
candidato examinar a sua inscrição e as demais
inscrições, sob fiscalização.
3.3 O período de avaliação da documentação
entregue será nos dias 17 e 18 de junho de 2019 e os
resultados e a classificação final serão divulgados
por edital no dia 28 de junho de 2019.
3.4 No caso de desistência e/ou abertura de novas
vagas, os suplentes e os que estiverem na lista de
espera serão convocados em ordem de classificação.
4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 Se os pais não conduzirem a criança na escola na
data programada para o início, perdem
automaticamente a vaga.
4.2 As vagas requisitadas pelo Conselho Tutelar ou
Promotoria Pública terão caráter emergencial,
podendo a criança ser encaminhada para uma vaga
sem a participação no presente edital.
4.3 Todas as publicações e demais editais serão feitas
por afixação no painel de publicações do Município
e
através
do
sítio
eletrônico
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
Carlos Barbosa, 31 de maio de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 091/2019
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 13 de Junho de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Produtos para Premiação
do Programa Minha Nota-E e para os Contribuintes
que Fizeram o Pagamento do IPTU em Cota Única.
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
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http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

ATAS

Rei, no Município de Carlos Barbosa/RS, numa
extensão de 685 metros, com fornecimento de mão
de obra e dos materiais necessários; OBJETO 02 –
contratação de empresa para execução da drenagem
pluvial e pavimentação asfáltica na Rua Elisa
Tramontina, trecho a partir da Rua Alberto
Pasqualini até a Rua Borges de Medeiros, no
Município de Carlos Barbosa/RS, numa extensão
de 486 metros, com fornecimento de mão de obra e
dos materiais necessários; OBJETO 03 –
contratação de empresa para execução da drenagem
pluvial e pavimentação asfáltica na Rua 13 de
Maio, trecho a partir da Rua Assis Brasil até
encaixe do asfalto existente, no Município de
Carlos Barbosa/RS, numa extensão de 484 metros,
com fornecimento de mão de obra e dos materiais
necessários; OBJETO 04 – contratação de empresa
para execução da drenagem pluvial e pavimentação
asfáltica na Rua Salvador do Sul no Município de
Carlos Barbosa/RS, numa extensão de 635 metros,
com fornecimento de mão de obra e dos materiais
necessários; OBJETO 05 – contratação de empresa
para execução da drenagem pluvial e pavimentação
asfáltica na Rua Arco-Íris, no Município de Carlos
Barbosa/RS, numa extensão de 150 metros, com
fornecimento de mão de obra e dos materiais
necessários; OBJETO 06 – contratação de empresa
para execução de reforma e reforço de muro de
arrimo, localizado na Rua Alberto Pasqualini no
Município
de
Carlos
Barbosa/RS,
com
fornecimento de mão de obra e dos materiais
necessários. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Douglas Nazaré Cisco
Francisco, Raquel dos Santos De Zorzi e Nilce
Dalmas Branchi. Participaram as empresas:
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA, CNPJ
26.277.170/0001-01, neste ato representada pelo
Sr. Altemir Bertolini, portador do RG 47180040;
TONIOLO
BUSNELO
S.A.
TÚNEIS
TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÕES – Em
Recuperação Judicial, CNPJ 89.723.977/0001-40,
neste ato representada pelo Sr. Ronildo Kunde,
portador do RG 9049829576; SIMONAGGIO E
CIA LTDA., CNPJ 90.055.724/0001-25, neste ato
representada pelo Sr. André da Costa Eifert,
portador do RG 6031734401; ENCOPAV
ENGENHARIA LTDA., CNPJ 00.061.493/000170, neste ato representada pelo Sr. Rogério Araújo
de Souza, portador do RG 558396. Atendido o
disposto da Lei 8.666/93, verificou-se a ampla
publicidade. A Comissão decidiu por dar
continuidade ao processo licitatório. Inicialmente,
procedeu-se a abertura dos envelopes de número
“um” e a análise dos documentos referentes ao item
“habilitação”. A empresa SIMONAGGIO E CIA
LTDA. foi inabilitada, por não ter atendido ao
disposto nos itens 06.01.04 – capacitação técnica,
alínea a, e 06.01.02 – alínea b. As demais empresas
foram consideradas habilitadas. Abre-se prazo legal
para recursos. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela comissão.

ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 006/2019

ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 004/2019

Ata de licitação, modalidade Concorrência, número
seis, do ano de dois mil e dezenove, realizada às
nove horas do dia trinta de maio de dois mil e
dezenove, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sita à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa, que tem como objeto a contratação
de empresa para execução dos seguintes serviços,
com colocação de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários: OBJETO 01 –
contratação de empresa para execução da drenagem
pluvial e pavimentação asfáltica na Rua José
Raimundo Carlotto, trecho a partir da Rua Buarque
de Macedo até a rotatória em frente a Igreja Cristo

Ata de licitação, modalidade Chamamento Público,
número quatro, do ano de dois mil e dezenove,
realizada às nove horas do dia vinte e nove de maio
de dois mil e dezenove, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, sita à Rua Assis Brasil,
número onze, em Carlos Barbosa, que tem como
objeto
a
Habilitação
de
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA OU OPERADORA DE CARTÃO
DE CRÉDITO para fornecer serviços de cobrança
de ingressos do Festiqueijo, por cartão de débito e
de crédito, com fornecimento gratuito de até seis
máquinas de cobrança de cartão para o Festiqueijo
2019, que será realizado de 28 de junho a 28 de
julho de 2019, no Salão Paroquial da Igreja Matriz.

Digitando o número 091 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 092/2019
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 13 de Junho de 2019
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Prestação de
Especializados (Exames).

Serviços

Médicos

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 092 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 093/2019
TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 14 de Junho de 2019
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Aquisição de
Impressão para Crachás.

Equipamentos

de

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 093 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
N° 094/2019
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 17 de Junho de 2019
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Aquisição de Material Elétrico.
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 094 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

Presentes os membros da Comissão Julgadora de
Licitações: Douglas Nazaré Cisco Francisco, Raquel
dos Santos De Zorzi e Fernanda Becker Johann.
Participou a
seguinte
empresa:
GETNET
ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE
PAGAMENTO S.A, CNPJ 10.440.482/0001-54,
neste ato representada pelo Sr. Fabio Zacharias
Martins, portador do CPF nº 175.924.178-47.
Atendido o disposto da Lei 8.666/93, verificou-se a
ampla publicidade, decidindo a Comissão por dar
continuidade ao processo licitatório. Foram
analisados os documentos referentes ao envelope
“um” - habilitação. A empresa restou habilitada,
desistindo da apresentação de recursos, referente a
esta fase. Ato contínuo, a Comissão procedeu com a
abertura do envelope “dois” - proposta de preço. A
empresa GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS
PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A foi
considerada classificada quanto à proposta de preço,
apresentando a taxa máxima a ser paga de 0,75% no
débito e 1,55% no crédito. Abre-se prazo legal para
recurso. Nada mais havendo a constar, foi encerrada
a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pelos presentes.
ATA I DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 005/2019
Ata I de licitação, modalidade Chamamento Público,
número cinco, do ano de dois mil e dezenove,
realizada às nove horas do dia cinco de junho de
dois mil e dezenove, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, sita na Rua Assis Brasil,
número onze, em Carlos Barbosa, que tem como
objeto o credenciamento de empresa para
fornecimento de serviços de exames de diagnose,
conforme Grupo 2 - Procedimentos com finalidade
diagnóstica, subgrupo 02 - diagnóstico em
laboratório clínico, da tabela do Ministério da
Saúde, a serem prestados mensalmente aos usuários
do serviço de saúde municipal que apresentará o
encaminhamento
fornecido
pelo
município.
Presentes os membros da Comissão Julgadora de
Licitações: Douglas Nazaré Cisco Francisco,
Fernanda Becker Johann e Raquel dos Santos De
Zorzi. Participaram as empresas: LABORATÓRIO
DE ANÁLISES CLÍNICAS CASAGRANDE LTDA
(CNPJ n.º 02.930.460/0001-44), neste ato, sem
representação; LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS REGIS A. M. NOAL LTDA EPP (CNPJ
04.443.375/0001-87), neste ato, representada pelo
Sr. Regis Alberto Motta Noal (CPF 582.417.44072); e LABORATÓRIO SANTA CECÍLIA LTDA
EPP (CNPJ 90.054.826/0001-26), neste ato,
representada pelo Sr. Fabrício Marmentini (CPF
960.605.570-15). Atendido o disposto na Lei
8.666/93, verificou-se a ampla publicidade, e a
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório. Foram analisados os documentos
referentes ao envelope “um” - habilitação. As
empresas
LABORATÓRIO
DE ANÁLISES
CLÍNICAS REGIS A. M. NOAL LTDA EPP e
LABORATÓRIO SANTA CECÍLIA LTDA EPP
restaram habilitadas. A empresa LABORATÓRIO
DE ANÁLISES CLÍNICAS CASAGRANDE LTDA
foi inabilitada, tendo em vista que apresentou o item
03.01 sem data, bem como o item 03.02 fora do
prazo; apresentou Contrato Social incompleto, sem
mencionar o objeto da empresa; da mesma maneira,
não foi apresentado o documento referente ao item
03.05, "c", qual seja: título de especialista. Abre-se
prazo legal para recursos. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelos licitantes e comissão de
licitações.
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 066/2019
Aos trinta em um dias do mês de maio de dois mil e
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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 telefonia e dados móveis 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: CLARO S.A, neste ato representada pelo
Sr. Eduardo Biedermann, RG nº 7009051716;
TELEFÔNICA BRASIL S.A, neste ato representada
pela Sra. Maria Conceição de Almeida Brietzke, RG
nº 8009018121. 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 item 01 – CLARO S.A, com o preço
final (ou negociado) de R$ 860,00. 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. A empresa CLARO S.A
restou inabilitada pois apresentou certidão de
qualificação econômica – financeira vencida e por
apresentar cópia do alvará de localização sem
autenticação, conforme itens 07.01.05 e 07.01.06
respectivamente.O pregoeiro retomou a fase de
lances, declarando vencedor o seguinte licitante:
para o item 01 - TELEFÔNICA BRASIL S.A, com o
preço final (ou negociado) de R$ 869,90.Após a fase
de lances foi aberto o envelope de número 02 da
empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. A empresa
restou habilitada.Adjudica-se à empresa vencedora:
TELEFÔNICA BRASIL S.A., o objeto constante no
item 01 do edital.Foi concedido prazo para recurso,
não havendo manifestação de interposição. Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminhase à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro e equipe de apoio e posterior
homologação.
Itacir Rasador
Pregoeiro
Crisina Gedoz
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 080/2019
Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e
dezenove, às catorze 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 serviço de
retroescavadeira 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: MADE
WAGNER COMÉRCIO E TERRAPLENAGEM
LTDA ME, neste ato representada pelo Sr. Richard
Wagner, RG nº 6076275483 e MANOEL ANDRE
KAFER ME, neste ato representada pelo Sr. Manoel
Andre 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, 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, 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$
112,00 e para o item 02 - MANOEL ANDRE
KAFER ME, com o preço final (ou negociado) de
R$ 147,00. 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 MANOEL ANDRE KAFER
ME.Adjudica-se à empresa vencedora: MADE
WAGNER COMÉRCIO E TERRAPLENAGEM
LTDA ME, o objeto constante no item 01 do edital
e MANOEL ANDRE KAFER ME, 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 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)
Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 081/2019
Aos trinta e um 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 PORTÕES DE ESTRUTURA
EM CANO DE FERRO, 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: Marcelo Pinheiro Barboza, neste ato
representada pelo Sr. Marcelo Pinheiro Barboza,
RG nº 4086984351. Conferidos os documentos
apresentados para tanto, a empresa participante
restou credenciada.Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa

informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
abertura do momento de lances conforme planilha
anexa.Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
123/2006, foi declarado vencedor o licitante Marcelo
Pinheiro Barboza, com o preço final (ou negociado)
de R$ 6.800,00. 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: Marcelo Pinheiro Barboza.
Adjudica-se à empresa vencedora: Marcelo Pinheiro
Barboza 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.
Sinara Kirch
Pregoeira
Fernanda Grolli
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 082/2019
Aos três dias do mês de junho 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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,
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:
DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA LTDA ME, neste ato
representada pelo Sr. Cleber Tonello, RG nº
7061413981;
TB
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMÁTICA LTDA EPP, neste ato representada
pelo Sr. Edilar Bortoncello, RG nº 6026462439;
CENTERMIX
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMÁTICA LTDA- ME, neste ato representada
pela Sra. Silvana Carine Baumann, RG nº
1081182204; PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE
EPP, neste ato representada pelo Sr. Fábio Rauber,
RG nº 6025799666; 4 INK PRINT SUPPLY LTDA –
ME, através da entrega de envelopes, sem que seu
representante legal estivesse presente. 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,
foram
declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item 01 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
EPP, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,99;
para o item 02 - PRISCILA RAUBER
HENGEMUHLE EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 2,10; para o item 03 - PRISCILA
RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o preço final
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(ou negociado) de R$ 1,38; para o item 04 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,98; para o item 05
- PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 11,24; para o item
06
DESENVOLVER
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 1,10; para o
item 07 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE
EPP, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,88;
para o item 08 - PRISCILA RAUBER
HENGEMUHLE EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,85; para o item 09 - PRISCILA
RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o preço final
(ou negociado) de R$ 2,88; para o item 10 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 1,28; para o item 11
DESENVOLVER
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 17,18; para o
item 12 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE
EPP, com o preço final (ou negociado) de R$ 12,68;
para o item 13 - DESENVOLVER ASSESSORIA E
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 0,24; para o
item 14 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE
EPP, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,58;
para o item 15 - PRISCILA RAUBER
HENGEMUHLE EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 2,88; para o item 16 - TB
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
EPP, com o preço final (ou negociado) de R$ 14,50;
para o item 17 - PRISCILA RAUBER
HENGEMUHLE EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 0,45; para o item 18 - PRISCILA
RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o preço final
(ou negociado) de R$ 0,19; para o item 19 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA LTDA ME, com o preço final
(ou negociado) de R$ 1,49; para o item 20 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 4,25; para o item 21
DESENVOLVER
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 3,98; para o
item
22
TB
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMÁTICA LTDA EPP com o preço final (ou
negociado) de R$ 1,68. A representante legal da
empresa CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA- ME retirou-se do certame
antes da conclusão da fase de lances. 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: DESENVOLVER ASSESSORIA E
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME,
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP e TB
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
EPP. O representante legal da empresa PRISCILA
RAUBER HENGEMUHLE EPP retirou-se após
concluída a fase de habilitação.Adjudica-se à
empresa
vencedora:
PRISCILA
RAUBER
HENGEMUHLE EPP, os objetos constante nos itens
02 a 05, 07 a 10, 12, 14 a 18 e 20 do edital;
DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA LTDA ME, os objetos constante
nos itens 06, 11, 13, 19 e 21 do edital; e, TB
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
EPP, o objeto constante no item 01, 16 e 22 do
edital.Para o item 01, conforme solicitação
2019/1823, anexo ao processo licitatório, é aceitável
que a bobina tenha apenas uma via.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.
Os licitantes não tiveram a possibilidade de assinar a
ata em virtude de falha no sistema de impressão.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
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para análise dos documentos e procedimentos
adotados por mim pregoeiro e equipe de apoio para
posterior homologação.
Itacir Rasador
Pregoeiro
Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 084/2019
Aos quatro dias do mês de junho 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
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
SERVIÇOS
DE
ELETRICISTA 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: HYSI MANUTENÇÃO ELÉTRICA E
MECÂNICA LTDA, neste ato representada pelo Sr.
Hygor Costella, RG nº 2066016508; RGL
ELETRIFICAÇÕES EIRELLI ME, neste ato
representada pelo Sr. Roque Maciel dos Santos, RG
nº
1095022206;
MEPLA MANUTENÇÃO
ELÉTRICA PRADELLA LTDA, neste ato
representada pelo Sr. Ivo Pradella, RG nº
9013487302.
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 - MEPLA
MANUTENÇÃO ELÉTRICA PRADELLA LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 50,00. 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: MEPLA MANUTENÇÃO
ELÉTRICA PRADELLA LTDA.Adjudica-se à
empresa vencedora: MEPLA MANUTENÇÃO
ELÉTRICA PRADELLA LTDA, 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 085/2019

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e
dezenove, às quatorze 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
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI’S PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS conforme descrito nos
itens 01 a 29 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: MARIA VIRGINIA SANCHEZ CHESSIO
01018198032, neste ato representada pelo Sr. Wagner
Onzi de Souza, RG nº 1099439191; PETTER
COMERCIO DE EPI’S EIRELI, neste ato
representada pela Sra. Rosangela Ehrenbrink Petter,
RG nº 1018385284; SELUÍ CAMINI ME, neste ato
representada pela Sra. Natália Camini Favretto, RG
nº
3120217702. 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, foram declarados vencedores os seguintes
licitantes: para o item 01 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 112,00; para o item 02 - PETTER
COMERCIO DE EPI’S EIRELI, com o preço final
(ou negociado) de R$ 112,00; para o item 03 PETTER COMERCIO DE EPI’S EIRELI, com o
preço final (ou negociado) de R$ 112,00; para o item
04 - PETTER COMERCIO DE EPI’S EIRELI, com
o preço final (ou negociado) de R$ 112,00; para o
item 05 - PETTER COMERCIO DE EPI’S EIRELI,
com o preço final (ou negociado) de R$ 88,00; para o
item 06 - PETTER COMERCIO DE EPI’S EIRELI,
com o preço final (ou negociado) de R$ 387,00; para
o item 07 - PETTER COMERCIO DE EPI’S
EIRELI, com o preço final (ou negociado) de R$
38,00; para o item 08 - PETTER COMERCIO DE
EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado) de
R$ 165,00; para o item 09 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 238,00; para o item 10 - PETTER
COMERCIO DE EPI’S EIRELI, com o preço final
(ou negociado) de R$ 98,00; para o item 11 PETTER COMERCIO DE EPI’S EIRELI, com o
preço final (ou negociado) de R$ 104,00; para o item
12 – não houve cotação; para o item 13 - não houve
cotação; para o item 14 - PETTER COMERCIO DE
EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado) de
R$ 60,10; para o item 15 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 41,00; para o item 16 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 41,00; para o item 17 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 41,00; para o item 18 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 41,00; para o item 19 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 41,00; para o item 20 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 29,00; para o item 21 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 29,00; para o item 22 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 29,00; para o item 23 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
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de R$ 29,00; para o item 24 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 32,50; para o item 25 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 32,50; para o item 26 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 32,50; para o item 27 - PETTER COMERCIO
DE EPI’S EIRELI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 109,00; para o item 28 - PETTER
COMERCIO DE EPI’S EIRELI, com o preço final
(ou negociado) de R$ 109,00; para o item 29 PETTER COMERCIO DE EPI’S EIRELI, com o
preço final (ou negociado) de R$ 109,00; 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: PETTER COMERCIO DE EPI’S
EIRELI.Adjudica-se à empresa vencedora: PETTER
COMERCIO DE EPI’S EIRELI, os objetos
constantes nos itens 01 a 11 e item 14 a 29 do edital.
Para os itens 12 e 13 não houve cotação.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

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Conci Turismo e Eventos Ltda
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a contratação de empresa
para locação de estruturas (piso, lonas, coberturas,
paredes...) para o 30º FestiQueijo, que será realizado
de 28 de junho a 28 de julho de 2019, no Salão
Paroquial da Igreja Matriz, conforme projeto e
memorial descritivo em anexo. A estrutura deverá
estar pronta até o dia 21 de junho e a retirada deverá
ser efetuada de 29 de julho à 02 de agosto de 2019.
O objeto deverá ser executado de acordo com as
especificações dos Memorial Descritivo e
Projeto/Planta Baixa – Layout.
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.
2 – A empresa vencedora da presente licitação deverá
apresentar no ato da assinatura de contrato:
a) Apólice de seguro de todas as estruturas locadas
para cobrir eventuais danos pessoais e/ou materiais
causados a terceiros, ocorrido durante a vigência do
contrato, com cobertura total mínima de R$
500.000,00.
b) Art devidamente recolhida detalhando os serviços
vinculados ao objeto do contrato e demais Art’s que
comprovem a execução e se fizerem pertinentes.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
31 de maio até 02 de agosto de 2019.

VALOR: R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos
reais).
Carlos Barbosa, 31 de maio de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico
Indústria e Comércio
CONCI TURISMO E EVENTOS LTDA
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: O & F Comércio e Serviços
Ltda – Me
OBJETO: É objeto do presente contrato a
contratação de empresa para prestação de serviços
gerais para auxílio no almoxarifado do FestiQueijo,
devendo efetuar serviços de carga e descarga de
mercadorias, transporte de mercadorias do
almoxarifado para os estandes, recolhimento de
garrafas dos estandes ao depósito, recolhimento de
caixas, entre outros, e demais serviços inerentes ao
setor.
O quadro de pessoal deverá ser composto por:
- 03 postos de trabalho do sexo masculino,
simultaneamente, durante a semana, de quarta a
sexta, iniciando em 26 de junho de 2019 e término
em 28 de julho de 2019, no horário das 08h às 12h e
das 13h30min às 17h00min. 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.
OBS: Não será admitido pagamento de hora extra
para realização do objeto; É responsabilidade da
empresa contratada, o pagamento do repouso
remunerado a seus funcionários, conforme lei
vigente;
- 06 postos de trabalho do sexo masculino,
simultaneamente, nos seguintes dias e horários:
a) sextas-feiras (dias 28 de junho e 05, 12, 19 e 26
de julho) das 18h às 24h.
b) domingos (dias 30 de junho e 07, 14, 21 e 28 de
julho) no horário das 09h às 18h.
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. OBS: É
responsabilidade da empresa contratada, o
pagamento do repouso remunerado a seus
funcionários, conforme lei vigente;
- 08 postos de trabalho do sexo masculino,
simultaneamente, nos seguintes dias e horários:
c) sábados (dias 29 de junho e 06, 13, 20 e 27 de
julho) no horário das 10h às 24h.
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.
OBS:
É
responsabilidade da empresa contratada, o
pagamento do repouso remunerado a seus
funcionários, conforme lei vigente;
- 02 postos de trabalho do sexo masculino,
simultaneamente, no dia 03 de julho de 2019, das
12:00h às 18h para realização do FestiQueijo dos
idosos.
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.
OBS:
É
responsabilidade da empresa contratada, o
pagamento do repouso remunerado a seus
funcionários, conforme lei vigente;
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.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
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.
OBS:
É
responsabilidade da empresa contratada, o
pagamento do repouso remunerado a seus
funcionários, conforme lei vigente;
2- A CONTRATADA se obriga a fornecer e exigir
que seus empregados, durante o período que
permanecerem
nas
dependências
da
CONTRATANTE, trajem uniformes adequados,
completos (iguais), em ótimas condições de
apresentação como: calçados antiderrapantes, luvas,
entre outros que vierem a ser necessários. Todos
devem portar crachás de identificação emitido pela
CONTRATANTE;
3- A CONTRATADA, 15 (quinze) dias antes do
início do evento, deverá fornecer à CONTRATANTE
a relação das pessoas que trabalharão no evento, com
nome completo, endereço, RG e CPF, a fim de que
haja tempo para a confecção dos crachás. Em caso de
substituição de empregado, por qualquer motivo,
deverá a CONTRATADA informar imediatamente à
CONTRATANTE o nome do substituto;
4- Serão fornecidas refeições (no refeitório) para os
integrantes da equipe que estiverem atuando,
somente nas sextas à noite, sábados meio-dia e à
noite e domingo ao meio-dia, nos dias de realização
do FestiQueijo;
5- Fica expressamente proibido a equipe servir-se 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– Poderá ser solicitada a redução da quantidade de
funcionários em cada período, a critério da
CONTRATANTE, mediante simples pedido à
contratada.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 10 de
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agosto de 2019.
VALOR: R$ 28.054,00 (vinte e oito mil e cinquenta
e quatro reais).
Carlos Barbosa, 31 de maio de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico
Indústria e Comércio
O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS 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
EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: De Marchi Áudio e Vídeo Ltda
Me
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade é a contratação de empresa
para prestação de serviço de sonorização (interna e
externa), projeção e iluminação para o 30º
Festiqueijo, que será realizado de 28 de Junho a 28
de Julho de 2019, no Salão Paroquial da Igreja
Matriz de Carlos Barbosa, nos seguintes horários:
O horário de funcionamento da bilheteria do evento
será:
Sextas-feiras: Das 19 horas às 23 horas, sendo que na
primeira sexta-feira dia 28.06.2019 o evento inicia às
18 horas, em função da cerimônia de abertura e a
equipe deverá estar presente e com os equipamentos
em pleno funcionamento às 17 horas;
Sábados: Das 11 horas às 23 horas;
Domingos: das 10 horas às 17 horas.
Festiqueijo dos Idosos: dia 03/07/19 em horário a
confirmar.
a) A sonorização, projeção e iluminação, deverão
permanecer em funcionamento nos horários de
realização do evento, estendendo-se por mais uma
hora.
b) Os equipamentos necessários e forma de prestação
dos serviços deverão estar de acordo com as
especificações descritas no anexo VI do edital, e
deverão estar instalados até o dia anterior a abertura
do evento.
c) Os equipamentos instalados para o evento não
poderão ser removidos do local durante o período de
realização do evento, ou seja, de 28 de Junho a 28 de
Julho de 2019.
d) A Contratada deverá responsabilizar-se pela
estrutura onde ficará a mesa de som e demais
comandos que ficará sobre um dos estandes em
frente ao palco.
e) Antes de cada show deverá ser rodado o VT da
campanha publicitária do Festiqueijo, e nos
intervalos entre os shows deverão ser colocados
clipes musicais, músicas típicas, conforme
orientações a serem acertadas com a diretoria do
evento.
f) A contratada deverá sonorizar os shows que
porventura ocorrerem na parte externa do Salão, em
frente ao mesmo.
g) Ainda, a contratada deverá sonorizar a Olimpíada
Colonial que acontecerá no Parque da Estação no dia
07 de julho de 2019. Em caso de condições
climáticas desfavoráveis nesta data a mesma poderá
ser transferida para o dia 14 de julho de 2019. Não
sendo possível a realização do evento nessas datas o
evento será cancelado.
(Obs. A sonorização referente a Olimpíada Colonial
deverá ser orçada separadamente, em virtude de que
o evento poderá ser cancelado em função das
condições climáticas e, assim sendo, será efetuado o

desconto.
1-Para a realização dos serviços, a CONTRATADA,
designará, exclusivamente empregados seus,
devidamente
registrados,
assumindo
total
responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas e fiscais e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidente, indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o
cumprimento de todas as demais obrigações
atinentes ao presente certame.
2 – A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes adequados, completos e em ótimas
condições de apresentação, portem crachá de
identificação emitido pela CONTRATANTE, sendo
proibido o uso de bermudas, regatas, calçados
abertos ou outra roupa que não esteja de acordo.
3-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
para a confecção dos crachás.
4-Em caso de substituição de empregado, por
qualquer motivo, deverá a CONTRATADA
informar imediatamente à CONTRATANTE o nome
do substituto.
5-Serão fornecidas refeições para os integrantes da
equipe que estiverem atuando, junto ao refeitório do
Festiqueijo e em horários a serem definidos. 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- 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.
8- A contratada deve providenciar ARTs e Licenças
que forem necessárias, pertinentes ao Serviço
oferecido, conforme legislação vigente e exigência
do Corpo de Bombeiros para fins de liberação do
serviço.
8- Pelo menos um dos funcionários da empresa
deverá possuir o curso da Resolução Técnica nº 14
dos Bombeiros, treinamento de primeiros socorros
e combate a incêndios.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 30 de
julho de 2019.
VALOR: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Carlos Barbosa, 31 de maio de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico
Indústria e Comércio
DE MARCHI ÁUDIO E VÍDEO LTDA
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
Bonalume
Materiais
de
Construção Eireli Me
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para o fornecimento de até 150 m³ (cento

e cinquenta metros cúbicos) de areia fina para
conservação, manutenção e melhoria de parques e
praças da municipalidade para o ano de 2019.
A areia fina deverá estar disponível para retirada em
local sediado no perímetro urbano da cidade de
Carlos Barbosa/RS. A retirada será feita com veículo
próprio do município, conforme a necessidade da
secretaria solicitante, mediante a apresentação de
documento/comprovante de retirada.
Para fornecedores localizados fora do perimetro
urbano a entrega será por conta do fornecedor, na
quantidade desejada pelo Município e deverá
ocorrer no prazo de 24 horas da data do pedido.
VIGÊNCIA: A partir de 31 de maio de 2019 até 31
de dezembro 2019.
VALOR: Até R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Carlos Barbosa, 31 de maio de 2019.
MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI 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 CONTRATO Nº 108/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: J N Estruturas Eireli
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a contratação de empresa
para prestação de serviços de locação, montagem e
desmontagem de estandes, a ser feito na Rua
Coberta, localizada na Rua Prefeito José Chies,
antes e após a realização da Feira de Compras 2019,
que será realizada de 28 de junho a 28 de julho de
2019.
Características dos estandes:
a)Paredes das laterais, fundo e frente para testeira
com altura de 2,70m.
b)Estandes desenvolvidos em sistema octanorme
com chapas e testeira em TS branco;
c)Perfil e travessas de alumínio anordizado;
d)Piso elevado em 10 cm, revestido com carpete
grafite e rampa de acesso para cadeirante;
e)Elétrica com fio, cabo pp 2 x 2,5, uma tomada e
uma HO de LED para cada estande.
f)Para estandes de 20 m², instalação de 2 HO de
LED;
g)Disjuntores dimensionados conforme consumo;
h)Sem necessidade de revestimento para o teto.
O serviço deverá ser organizado da seguinte forma:
a) O início da montagem poderá iniciar às 8 horas do
dia 11 de junho de 2019 e deverá estar concluído até
as 12hs do dia 24 de junho de 2019.
b) A desmontagem deverá iniciar a partir do dia 01
de agosto de 2019 e deverá estar concluída até o dia
08 de agosto de 2019.
Informações gerais:
a) Estrutura deverá ser montada conforme mapa,
anexo ao Contrato.
b) Os pontos no mapa em preto, referem-se aos
pilares de sustentação do telhado da Rua Coberta,
por isso, deverá os mesmos deverão ser
"envelopados" com chapas em TS no tamanho 1 x 1
m².
c) Na saída de emergência, deverá ser instalada uma
porta dupla, de preferência de vidro.
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d) Deverão ser instalados provadores, conforme
necessidade dos expositores.
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
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.
2- A CONTRATADA se obriga a exigir que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas dependências da CONTRATANTE, trajem
uniformes e equipamento de segurança condizente
com a função exercida e portem crachá de
identificação emitido pela CONTRATANTE.
3- A contratada deverá efetuar a limpeza da estrutura
montada, no tempo máximo estipulado para entrega,
além de deixar o entorno em condições ideais de
limpeza;
4 – A Contratada deverá respeitar o horário de
trabalho de acordo com o limite legal previsto em
convenção coletiva de trabalho da categoria.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até o dia 08
de agosto de 2019.
VALOR: R$ 35.217,00 (trinta e cinco mil, duzentos
e dezessete reais).
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio
J N ESTRUTURAS EIRELI
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 109/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Contel Segurança Eletrônica 24
Hs Ltda – Me
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a contratação de empresa
para prestação dos seguintes serviços:
OBJETO 01
Serviço de monitoramento 24 horas através de
alarmes, no período de 24 de junho a 30 de julho de
2019, na Rua Coberta, sito a Rua Prefeito José Chies,
para a Feira de Compras do FestiQueijo.
O período de realização da Feira será de 28 de junho
a 28 de julho de 2019, nas sextas-feiras, sábados e
domingos.
Equipamento e materiais necessários em forma de
comodato:
a) 01 sistema de alarme completo com 04 sensores
(infra) interligando e monitorando 24 horas com a
base de monitoramento;
b) Manutenção técnica 24 horas;
c) Fiação e materiais necessários para instalação dos
equipamentos;
d) Instalação e desinstalação dos equipamentos;
e) A comunicação do sistema de alarme com a base é
de responsabilidade da Contratada.
OBJETO 02
Serviço de CFTV (Circuito Fechado de TV) com
imagem digital, com locação de todo equipamento

necessário para o pleno funcionamento do sistema,
para ser utilizado na Feira. A prestação do serviço
ocorrerá no período de 24 de Junho a 30 de julho de
2019, na Rua Coberta, sito a rua Prefeito José
Chies. Instalação das câmeras em locais a serem
definidos posteriormente.
O serviço deverá ter as seguintes características
abaixo:
a) 12 câmeras com resolução de 1920x1080, de 30
FPS; Distância do IR:25 m; Permite gravar e
visualizar imagens mesmo na ausência de luz(visão
noturna); Imagem Digital, com comunicação por
protocolo IP; Sistema de alimentação POE;
b) 1 Monitor de 42 polegadas, para visualização das
imagens de todas as câmeras;
c) Equipamento NVR, com sistema de
gerenciamento das câmeras; Permitir a recuperação
das imagens a qualquer momento; Permitir a
gravação 24x7, pelo período da contratação;
Permitir modo de gravação, que só grave imagem
quando ocorrer algum movimento na área de visão
das câmeras, esta função poderá ser ativada ou não,
para cada câmera; Gravação de imagens na
resolução mínima de 1920x1080; Gravação local no
equipamento e remota em uma base de
armazenamento; Câmeras com resolução mínima de
1920x1080;
d) Equipamento nobreak, com autonomia mínima
de 1 hora, devendo este alimentar todos os
componentes do sistema de CFTV;
e) Fornecer todos cabos, acessórios e dispositivos
de interconexão entre todos os dispositivos
necessários para o pleno funcionamento do sistema;
f) Presença de um técnico de plantão durante todo o
período contratado. Deverá prestar assistência ao
sistema, solucionar os problemas em no máximo 60
(sessenta) minutos, substituindo equipamentos caso
necessário.
Esse prazo será prorrogado excepcionalmente, não
podendo ultrapassar o período de início do próximo
dia de festa, quando haver problemas de acesso
físico devido à presença de público. Exceto nos dias
acima citados, a empresa tem no máximo 1 dia para
resolver os problemas identificados;
g) Necessário armazenamento das imagens em um
ponto
remoto,
com
comunicação
de
responsabilidade da Contratada entre o local da
festa e sua base de armazenamento de imagens; A
Contratada deverá comprovar o armazenamento
remoto;
h) Instalação e configuração dos equipamentos para
ativação do serviço, bem como a necessidade de
alguma ferramenta, será de responsabilidade da
Contratada;
i) Permitir a visualização das imagens remotamente,
para a empresa de alarme monitorado e pessoas
conforme determinação da diretoria. Acesso terá
que ser por usuário e senha, no mínimo 3 usuários;
j) O serviço não poderá apresentar imagens
distorcidas, com chuvisco ou apresentar quadros de
atraso da tela;
k) A contrata deverá fornecer 1 cópia das imagens
ao final da festa em Disco Rígido ou em Blu-ray.
Caso for em Blu-Ray a mídia deve ser
acondicionada em um porta mídia que evite seu
esmagamento;
l) A Contratada deverá treinar 2(duas) pessoas
designadas pela organização da feira, para o
monitoramento das imagens no local da festa;
m) Instalar as câmeras no dia 24 de junho,
deixando-as em perfeito funcionamento em até 12
horas e desinstalar as mesmas no dia 31 de julho de
2019;
n) A Contratada deverá fornecer comprovantes de
que as imagens estão sendo gravadas remotamente,
com envios de imagem de alguns minutos por email durante a semana, com o dia e hora
especificado pelo gestor do contrato da prefeitura;
o) Será fornecido a Contratada, alimentação de
energia com voltagem 220v, 60 Hz;

OBSERVAÇÕES:
1. Não será permitido à empresa copiar as imagens
diretamente no local do evento, devendo fazer isso
em sua base de monitoramento. Ao serem solicitadas
as as imagens das câmeras, a empresa deverá
entregar em até 120 minutos após solicitado.
2. 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. 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, afim de que haja
tempo para a confecção dos crachás.
5. Em caso de substituição de empregado, por
qualquer motivo, deverá a CONTRATADA informar
imediatamente à CONTRATANTE o nome do
substituto.
6. A instalação e o serviço da internet para o
funcionamento das atividades do objeto é por conta
da Contratada.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 10 de
agosto de 2019.
VALOR: R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos
reais).
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio
CONTEL SEGURANÇA ELETRONICA 24 HS
LTDA
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 110/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Constitui objeto deste a contratação de
empresa para execução de serviços relacionados a
obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e
sinalização para continuidade da Ciclovia no Bairro
Ponte Seca. Trecho 3 – a partir do trecho de ciclovia
existente (final do trecho 2), seguindo em direção ao
centro por 360 metros, com fornecimento de mão de
obra e dos materiais necessários. As obras deverão
ser executadas conforme Projeto, Planilha
Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e
Memorial Descritivo.
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a partir da
emissão da Ordem de serviço.
VALOR: R$ 223.375,70 (duzentos e vinte e três
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mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta
centavos).
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138

Sábados – 9:00h às 15:00h – 08 pessoas 48h
Sábados – 15:00h às 23:00h – 10 pessoas 80h
Domingos – 8:00h às 14:00h – 10 pessoas 60h
Domingos – 14:00h às 17:00h – 06 pessoas 18h
Festiqueijo dos Idosos 03/07/2019 - (em horário a
ser definido): 5 pessoas 30h
COZINHEIRAS
Sextas-feiras – 15:00h às 19:00h – 16 pessoas - 64h
Sextas-feiras – 19:00h às 23:00h – 22 pessoas - 88h
Sábados – 09:00h às 11:00h – 20 pessoas - 40h
Sábados – 11:00h às 23:00h – 22 pessoas - 264h
Domingos – 8:00h às 10:00h – 12 pessoas - 24h
Domingos – 10:00h às 17:00h – 22 pessoas - 154h
Segundas feiras - 08:00h às 12:00 - 03 pessoas 12h
Festiqueijo dos Idosos 03/07/2019 (em horário a ser
definido): 8 pessoas - 48h

EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2019
Quinta feira dia 04/07/2019 - 8h às 10h: 1 pessoa
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: O & F Comércio e Serviços Ltda
– Me
OBJETO: O objeto da presente licitação é a
contratação de empresa para a prestação dos serviços
de garçons, churrasqueiros e cozinheiras, para o
período de realização do 30º FestiQueijo, que
ocorrerá de 28 de junho a 28 de julho de 2019, no
Salão Paroquial da Igreja Matriz, conforme abaixo
especificado:
ITE
M

DESCRIÇÃO

1

SERVIÇO GARÇONS

2

SERVIÇO CHURRASQUEIROS

3

SERVIÇO COZINHEIRA

Os horários de trabalho e a quantidade de postos
devem seguir o definido no item 01.02.02, poderá a
Secretaria de Desenvolvimento Turístico, Indústria e
Comércio solicitar a Contratada, previamente, a
alteração do quantitativo dos postos de trabalho
ajustados, assim como o horário estabelecido.
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. OBS: É responsabilidade da empresa
contratada, o pagamento do repouso remunerado a
seus funcionários, conforme lei vigente;
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.
01.02.02 -Horários de trabalho por equipes (entendese pessoas por postos de trabalho):
GARÇONS
Sextas-feiras – 17:00h às 19:00h – 4 pessoas - 8h
Sextas-feiras – 19:00h às 23:00h - 16 pessoas 64h
Sábados – 10:00h às 11:00h – 04 pessoas 4h
Sábados – 11:00h às 23:00h – 22 pessoas 264h
Domingos – 9:00 às 10:00h – 04 pessoas 4h
Domingos – 10:00 às 17:00h – 18 pessoas 126h
Festiqueijo dos Idosos 03/07/2019 - 14:00 às 16:00h:
8 pessoas – 16h
CHURRASQUEIROS
Sextas-feiras – 08:00h às 10:00h – 02 pessoas 4h
Sextas-feiras – 17:00h às 19:00h – 04 pessoas 8h
Sextas-feiras – 19:00h às 23:00h – 10 pessoas 40h

OBS. Na primeira sexta-feira, dia 28.06.2019, o
FestiQueijo terá a cerimônia de abertura às 18
horas, neste caso solicitamos que os trabalhadores
cheguem antecipadamente.
OBSERVAÇÕES DO OBJETO:
A limpeza de todos equipamentos da cozinha é de
responsabilidade das cozinheiras e churrasqueiros,
sendo que a equipe da limpeza contratada efetuará
apenas a limpeza do chão. Fritadeiras, fornos,
mesas, chapas, pias, utensílios e etc devem ser
limpados em horário previsto do domingo ou toda
segunda-feira de manhã (conforme horas previstas
neste objeto para as cozinheiras) pela equipe de
cozinheiras e churrasqueiros. Ainda ressaltamos que
a limpeza final na última segunda-feira deve ser
realizada na sua totalidade.
OBSERVAÇÕES GERAIS:
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.
2- A CONTRATADA se obriga a fornecer e exigir
que seus empregados, durante o período que
permanecerem
nas
dependências
da
CONTRATANTE, trajem uniformes adequados,
completos (iguais), em ótimas condições de
apresentação como: calçados antiderrapantes, luvas
e toucas descartáveis de alta qualidade. Para as
cozinheiras, as toucas devem ser seladas
eletronicamente por ultrassom, com melhor ajuste,
ideal também para cabelos compridos, na cor
branca, além de seguir as normas internacionais de
qualidade e segurança. Já para os churrasqueiros:
usar luvas grossas e adequadas para o manuseio dos
espetos. Todos devem portar crachás de
identificação emitido pela CONTRATANTE. Não
será permitido o uso de calça Legging.
2.a - Para os garçons (masculino e feminino), será
exigido o uso de calça social preta, camisa branca
de manga longa, sapatos pretos, luvas e toucas com
aba branca, em tecido, com rede branca. Proibido o
uso de abrigos, tênis, bermudas ou outro que não
especificado neste item.
3- A CONTRATADA, 15 (quinze) dias antes do
início
do
evento,
deverá
fornecer
à
CONTRATANTE a relação das pessoas que
trabalharão no evento, com nome completo,
endereço, RG e CPF, a fim de que haja tempo para a
confecção dos crachás. Em caso de substituição de
empregado, por qualquer motivo, deverá a
CONTRATADA informar
imediatamente
à

CONTRATANTE o nome do substituto.
4- Serão fornecidas refeições (no refeitório) para os
integrantes da equipe que estiverem atuando.
5- Fica expressamente proibido a equipe servir-se 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– Em virtude do evento ser de natureza
gastronômica, por ocasião do início dos serviços,
será requerido, à empresa vencedora, apresentação
dos exames de saúde ocupacional das pessoas
designadas para efetivação do objeto, além de
exames de coprocultura e micológico direto (sub
unguial).
8– Deverão ser observados os valores de
remuneração mínima bruta por hora, comprovada em
CTPS, para cada uma das categorias, de acordo com
a planilha de custos.
9– É responsabilidade da empresa contratada, o
pagamento do repouso remunerado a seus
funcionários, conforme lei vigente.
10- Pelo menos um dos funcionários da empresa
deverá possuir o curso da Resolução Técnica nº 14
dos Bombeiros, treinamento de primeiros socorros e
combate a incêndios.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 10 de
agosto de 2019.
VALOR: Até R$ 127.900,00 (cento e vinte e sete
mil e novecentos reais).
Carlos Barbosa, 05 de junho de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio
O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS 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 094/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Navegantes – Limpeza Urbana
Ltda Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 30
(trinta)dias, a contar de 14 de junho de 2019, até 13
de julho de 2019,ou até o término do 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, que corresponde a R$ R$ 0,20 (vinte
centavos de real) por litro instalado, totalizando R$
200,00 (duzentos reais) por container instalado. As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 10
Carlos Barbosa, 04 de junho de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente
NAVEGANTES – LIMPEZA URBANA LTDA ME
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Contratada

Agente Administrativo

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

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

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 019/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 30 (trinta)
dias, ou seja, a partir de 20 de junho de 2019 até 19
de julho 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: 19
Carlos Barbosa, 04 de junho 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 112/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordada a adição de R$ 24.415,92
(vinte e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e
noventa e dois centavos), sendo R$17.055,64
(dezessete mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e
quatro centavos) referente a material e R$7.360,28
(sete mil, trezentos e sessenta reais e vinte e oito
centavos) referentes a mão de obra, ainda, fica
acordada a supressão no valor de R$ 3.822,00 (três
mil, oitocentos e vinte e dois reais) sendo R$
2.675,40 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais
e quarenta centavos) referente a material e R$
1.146,60 (um mil, cento e quarenta e seis reais e
sessenta centavos) referente a mão de obra.
Totalizando assim, a adição de R$ 20.593,92 (vinte
mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e
dois centavos), conforme planilhas e justificativa
anexa, que faz parte integrante do presente
instrumento. Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por mais 30
(trinta) dias, ou seja, a contar de 15 de junho de 2019
junho até 14 de julho de 2019, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 05
Carlos Barbosa, 04 de junho de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 056/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: PFG Poços Artesianos Ltda –
Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado por mais 120 (cento e vinte)
dias, ou seja, de 10 de junho de 2019 até 07 de
outubro 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

Administrativa Investigatória, instaurada pela
Portaria nº 406, de 29 de abril de 2019, em função do
grande número de processos que tramitam junto a
Comissão Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PODER LEGISLATIVO

Carlos Barbosa, 03 de junho de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente
PFG POÇOS ARTESIANOS 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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 499/2019
CONCEDE, a partir desta data, por 180 dias
consecutivos, licença maternidade à servidora
GREICE SIPP DA SILVA, matrícula n.º 1.800,
professor de matemática, nos termos do art. 208, da
Lei Municipal nº 682, de 1990. Período da licença
maternidade: de 28 de maio a 23 de novembro de
2019.
Carlos Barbosa, 28 de maio de 2019.
Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 500/2019
Homologa, com efeito retroativo a 21 de julho de
2018, a conclusão do estágio probatório, declarando
estável no serviço público o servidor TIAGO
DRESSLER HECK, matrícula nº 1.282, investido
no cargo efetivo de Operário, nomeado em 14 de
julho de 2015, com posse e exercício em 21 de
julho de 2015, tendo sido avaliado entre julho de
2015 a julho de 2018, conforme o disposto na Lei
Municipal nº 3.179, de 08 de junho de 2015, e
Decreto nº 2.920, de 14 de julho de 2015, nos
termos do art. 41, § 4º, da Constituição Federal.
Carlos Barbosa, 28 de maio de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 508/2019
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 30 de maio de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância

JAQUELINE
CAMILLO:
83441085000
Município de Carlos
Barbosa - RS
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