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LEIS

LEI N° 3.672, 03 DE JULHO DE 2019

Altera o art. 1°, da Lei n.° 1.244, de 20
de novembro de 1998.

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. 1° Dá nova redação ao art. 1°, da Lei n.° 1.244,
de  20  de  novembro  de  1998,  que  passa  a  ter  a
seguinte redação:

“Art.  1°  Fica denominado “Plenário
Evaldo  Loose”  a  sala  da  Câmara
Municipal  de  Vereadores  de  Carlos
Barbosa,  onde  os  vereadores  se
reúnem em sessões.”

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

Carlos Barbosa, 03 de julho de 2019.
60º de Emancipação.

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

LEI N° 3.673, 03 DE JULHO DE 2019

Institui  a  obrigatoriedade  de
estabelecimentos  públicos  e  privados
voltados ao ensino ou recreação infantil e
fundamental  do  Município  de  Carlos
Barbosa a capacitarem seu corpo docente
e  funcional  em  noções  básicas  de
primeiros socorros, em atendimento à Lei
Federal  nº  13.722,  de  4  de  outubro  de
2018.

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

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

Art.  1º  Fica  instituída  a  obrigatoriedade  de
estabelecimentos  públicos  e  privados  voltados  ao
ensino  ou  recreação  infantil  e  fundamental  do
Município  de  Carlos  Barbosa  a  capacitarem  seu
corpo  docente  e  funcional  em  noções  básicas  de
primeiros socorros.

Parágrafo único. O curso será de periodicidade anual
e deverá ser atendido por professores e funcionários
das unidades de ensino e recreação supracitadas, sem
prejuízo  de  suas  atividades  ordinárias,  guardada  a
proporção  com  o  tamanho  do  corpo  docente  e
funcionários  ou  com  o  fluxo  de  atendimento  de
crianças  e  adolescentes  no  estabelecimento,  a  ser
definido por decreto.

Art.  2º  Os  cursos  de  capacitação  em  primeiros
socorros  serão  ministrados  por  entidades
especializadas  em  práticas  de  auxílio  imediato  e
emergencial  à  população,  bem  como  por
profissionais habilitados, tendo como objetivo:

I – identificar e agir preventivamente em situações de
emergências e urgências médicas;

II – intervir no socorro imediato do (s) acidentado (s)
até  que  o  suporte  médico  especializado,  local  ou
remoto, torne-se possível.

§1º.  O  conteúdo  dos  cursos  de  primeiros  socorros
básicos  ministrados deverão ser  condizentes  com a
natureza  e  faixa  etária  do  público  atendido  pelos
estabelecimentos de ensino ou recreação.

§2º.  As  unidades  de  ensino  ou  recreação  da  rede
pública  ou  particular  deverão  dispor  de  kits  de
primeiros  socorros,  conforme  orientação  das
entidades  especializadas  em  atendimento
emergencial à população.

Art.  3º  O não  cumprimento  dos  dispositivos  desta
Lei,  implicará  às  instituições  de  ensino
inadimplentes:

I – Advertência;

II  –  Multa  de  20  (vinte)  Unidades  de  Referência
Municipal  (URM),  aplicada  em dobro  em caso  de
advertência reincidente;

III – Cassação de Alvará de Funcionamento, quando
tratar-se de creche ou estabelecimento particular, ou
responsabilização  funcional  e  patrimonial,  quando
tratar-se de creche ou estabelecimento público.

Art. 4º Cabe ao Poder Executivo definir no prazo de
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120 (cento e vinte) dias a partir da data de publicação
da presente lei os critérios para implementação dos
cursos de primeiros socorros.

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

Carlos Barbosa, 03 de julho de 2019.
60º de Emancipação.

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

LEI N° 3.674, 03 DE JULHO DE 2019

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar,
temporariamente  e  sob  regime
emergencial  e  de  excepcional  interesse
público, Professores Anos Iniciais.

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,  02 (dois)
Professores Anos Iniciais.

§1º.  As  contratações  ocorrerão  pelos  motivos  e
períodos indicados conforme segue: 

I  –  01  (um)  Professor  Anos  Iniciais,  com  carga
horária de até 25 (vinte e cinco) horas semanais, com
objetivo  de  suprir  afastamento  de  servidora por
motivo de possível licença saúde e posterior licença
maternidade,  com  início  a  partir  da  assinatura  do
contrato administrativo até 20 de dezembro de 2019;

II  -  01  (um)  Professor  Anos  Iniciais,  com  carga
horária de até 25 (vinte e cinco) horas semanais, com
início  a  partir  da  assinatura  do  contrato
administrativo  e  término  em  20  de  dezembro  de
2019, tendo em vista a previsão de aposentadoria de
servidora efetiva em setembro de 2019, quando não
haverá mais banca de concurso público válida.

§2º. A licença-maternidade a que se refere o inciso I
do §1º é prevista para novembro de 2019, entretanto,
face a possibilidade de afastamento em data anterior
por  motivo de licença saúde,  a  substituição poderá
ocorrer a partir de agosto de 2019.

Art.  2º Nas  situações  em  que  não  existirem
profissionais interessados nos referidos contratos de
acordo com a carga horária prevista, fica o Município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária  inferior,  até  o  limite  previsto,  bem  como
poderá ocorrer redução da carga horária inicialmente
contratada,  conforme a necessidade,  programação e
organização da Instituição de Ensino.

Art.  3º Ocorrendo  rescisão  dos  contratos  antes  de
expirarem os prazos estabelecidos, para completá-los
poderão ser contratados outros profissionais.

Art.  4º Os  direitos  contratuais  são  estipulados  em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990  e  padrões  de  vencimentos,  requisitos  para
provimento,  atribuições  e  condições  de  trabalho
constantes  na  Lei  Municipal  nº  2.133,  de  23  de
janeiro de 2008.

Art.  5º As  despesas  decorrentes  da aplicação desta

Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.

Art.  6º Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 03 de julho de 2019.
60º de Emancipação.

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

LEI N° 3.675, 03 DE JULHO DE 2019

Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente  e  sob  regime
emergencial  e  de  excepcional  interesse
público, Auxiliares Gerais de Escola.

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, 02 (dois) Auxiliares Gerais de Escola,
sendo 01 (um) com carga horária semanal de até 40
(quarenta)  horas  e  01  (um)  com  carga  horária
semanal de até 20 (vinte) horas.
Art. 2º As referidas contratações têm como objetivo
auxiliar os alunos com necessidades especiais.
Art.  3º  As  contratações  se  iniciam  a  partir  da
assinatura  do  contrato  administrativo,  para  o
período previsto de 01 de julho até 20 de dezembro
de 2019.

Art.  4º Nas  situações  em  que  não  existirem
profissionais  interessados  no  referido  contrato  de
acordo  com  a  carga  horária  prevista,  fica  o
Município autorizado a contratar outro profissional
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.  5º Ocorrendo  rescisão  do  contrato  antes  de
expirar  o  prazo  estabelecido,  para  completá-lo
poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 6º As atribuições da função e demais requisitos
exigidos para contratação são as descritas no Anexo
Único desta Lei.
Art.  7º 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,  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. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art.  9º Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 03 de julho de 2019.
60º de Emancipação.

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

LEI N° 3.676, 03 DE JULHO DE 2019

Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente,  sob  regime
emergencial  e  de excepcional  interesse

público, Médico Clínico Geral.

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

Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou  e  eu,  em  cumprimento  ao  que  dispõe  o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.  1º É o Poder Executivo autorizado a contratar
temporariamente,  sob  regime  emergencial  e  de
excepcional interesse público, 01 (um) Médico para
atendimento  na  área  de  Clínica  Geral,  com  carga
horária de até 20 (vinte) horas semanais.
Art.  2º  A  contratação  tem  como  objetivo  suprir
afastamento legal, por motivo de licença prêmio, de
servidora efetiva. 
Art.  3º  O  prazo  de  contratação  se  dá  a  partir  da
assinatura  do  contrato  administrativo,  com período
previsto para 01 de julho a 31 de agosto de 2019.

§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados nos referidos contratos de acordo com a
carga horária prevista neste artigo, fica o Município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária inferior até o limite previsto.

§2º  Ocorrendo  rescisão  dos  contratos  antes  de
expirar  o  prazo  estabelecido  neste  artigo,  para
completá-lo,  poderão  ser  contratados  outros
profissionais.

Art.  4º  Os  direitos  contratuais  são  estipulados  em
contrato  administrativo,  observando-se,  no  que
couber, o disposto no art.  233 da Lei Municipal nº
682,  de  05  de  junho  de  1990,  e  padrões  de
vencimentos, requisitos para provimento, atribuições
e condições de trabalho constantes na Lei Municipal
nº 685, de 26 de junho de 1990.

Parágrafo único.  Dos requisitos para provimento do
cargo de  Médico  de  que  trata  a  Lei  Municipal  n.º
685/90, fica excluída a letra “d”, a qual dispõe sobre
habilitação  para  condução  de  veículos,  categoria
“B”, da Carteira Nacional de Habilitação.

Art.  5º As despesas  decorrentes  da aplicação desta
Lei  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

Art.  6º Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 03 de julho de 2019. 
60º de Emancipação.

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

LEI N° 3.677, 03 DE JULHO DE 2019

Cria  gratificação  pelo  exercício  de
atividade  de  natureza  especial  na  lei
685, de 26 de junho de 1990.

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 Cria e inclui na Tabela do art. 19A, da Lei nº
685, de 26 de junho de 1990, a seguinte gratificação
pelo exercício de atividades de natureza especial para
servidores de cargo de provimento efetivo, conforme
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segue:

“Art. 19A...

Gratificação Valor

Manutenção leve de veículos R$ 1.036,41

Suporte à infraestrutura e logística de
eventos

R$ 1.036,41

Art.  2º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão
por conta de dotação orçamentária própria.

Art.  3°  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação,

Carlos Barbosa, 03 de julho de 2019.
60º de Emancipação.

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

EDITAIS

EDITAL Nº 47, DE 28 DE JUNHO DE 2019

Homologa  o  resultado  das  inscrições,
seleção  e  classificação  para  o
preenchimento  de  vagas  no  Programa
Municipal Creche Noturna, 2º semestre
de 2019.

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

Homologa o  resultado  das  inscrições,  seleção  e
classificação  para  o  preenchimento  de  vagas  no
Programa Municipal Creche Noturna, de acordo com
o Edital nº 45, de 31 de maio, referente às inscrições
no segundo semestre de 2019, conforme segue:

Classificação Inscrição nº Situação

1º 13 VALIDADA

2º 5 VALIDADA

3º 7 VALIDADA

4º 3 VALIDADA

5º 12 VALIDADA

6º 2 VALIDADA

7º 4 VALIDADA

8º 8 VALIDADA

9º 1 VALIDADA

10º 10 VALIDADA

11º 6 VALIDADA

12º 11 VALIDADA

13º 9 VALIDADA

Carlos Barbosa, 28 de junho de 2019.

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

EDITAL Nº 48, DE 03 DE JULHO DE 2019

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

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

Torna Público o resultado das inscrições, seleção e
classificação  para  o  preenchimento  de  vagas  no

Berçário Municipal da Escola de Educação Infantil
Vitória  e  para  vagas  adquiridas  nas  Escolas  de
Educação  Infantil  Particular,  Pequeno  Anjo  e
Sapinho Colorido, de acordo com o Edital nº 09, de
25  de  janeiro  de  2019,  referente  aos  inscritos  do
mês de junho, conforme segue:

Classificação Inscrição nº

1º 83

2º 87

3º 86

4º 88

5º 93

6º 92

7º 94

8º 77

9º 79

10º 90

11º 89

12º 95

13º 81

14º 80

15º 85

16º 82

17º 78

18º 91

19º 84

Fica  aberto  o  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis  para
interposição  de  recurso  em  relação  a  seleção  e
classificação  dos  interessados,  a  contar  da
publicação do presente Edital. O recurso deverá ser
protocolado  junto  à  Secretaria  Municipal  da
Educação, no horário de expediente.

Carlos Barbosa, 03 de julho de 2019.

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

CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°
009/2019

OBJETO: Compreende o objeto deste chamamento
público a formalização de parceria, através termo de
colaboração  destinados  a  projetos  que  visem
fomentar, incentivar e estimular a produção artística
e  cultural  material  e  imaterial  do  Município  de
Carlos Barbosa, apresentados por pessoas físicas e
pessoas  jurídicas,  de  direito  público  e  de  direito
privado, com ou sem fins lucrativos e que estejam
em  conformidade  com  este  edital  e  com  a  Lei
Municipal nº 3.408, de 09 de Junho de 2017 e com
a Lei Municipal nº 3.323, de 05 de Julho de 2016.
DATA: 01 de Agosto de 2019.
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Centro Administrativo Municipal

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

Digitando  o  número  009  no  campo  “nº  da
licitação” selecionando a modalidade Chamamento
Público.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 104/2019

TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 11 de Julho de 2019.
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Prestação  de  Serviços  Médicos
Especializados (Consultas e Exames)

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
N° 105/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 11 de Julho de 2019.
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição  de  Equipamento  Médico  /
Hospitalar (Monitor Fetal)

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

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 19 de Julho de 2019.
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Construção
de  Sepulturas  Geminadas  no  Cemitério  Público
Municipal.

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

Digitando o número 005 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Tomada de Preços.

ATAS

ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 097/2019

Aos vinte e sete 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 EQUIPAMENTO DE FIREWALL
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:  RAIDBR
SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, neste ato
representada  pelo  Sr.  Maicon  Luis  Triches,  RG nº
5076817153.  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
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envelope da proposta  de preços,  e  tendo concluído
que  apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições  de  fornecimento,  segundo  a  pesquisa
informativa que se realizou, o Pregoeiro decidiu pela
abertura  do  momento  de  lances  conforme  planilha
anexa.  Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas  empresas  previsto  na  Lei  Complementar
123/2006,  foi  declarado  vencedor  o  seguinte
licitante:  para  o  lote  do  edital  -  RAIDBR
SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - EPP, com
o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$  60.000,00.  O
relatório de lances ofertados para cada item encontra-
se em anexo, sendo rubricado por todos. Após a fase
das  propostas  e  lances  foi  aberto  o  envelope  de
número 02, referente a habilitação.  Foi habilitada a
empresa:  RAIDBR  SOLUÇÕES  EM
INFORMATICA LTDA,  condicionada  a  entrega  de
declaração ou comprovante de vínculo dos técnicos
certificados  com  a  empresa.  Suspende-se  a  sessão
para  análise  da  equipe  técnica quanto  aos  itens  do
Edital  e posterior manifestação.  O representante  da
empresa RAIDBR SOLUÇÕES EM INFORMATICA
LTDA quer consignado em ata e-mail para contato:
maicon@raidbr.com.br. 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.

Itacir Rasador
Pregoeiro (a)

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA II DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL 
N° 097/2019

Aos  dois  dias  do  mês  de  junho  de  dois  mil  e
dezenove, às quatorze horas, o Pregoeiro, designado
pela  Portaria  nº  299/2019,  iniciou  a  sessão  com a
finalidade de dar andamento ao processo licitatório,
objetivando  a  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTO
DE FIREWALL  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. O
Pregoeiro  informa  que  recebeu  os  documentos
solicitados à Licitante, bem como, recebe nesta data
parecer  técnico  da  TI,  sobre  as  especificações  do
equipamento que acata o parecer jurídico retro e dá
andamento  ao  processo  licitatório.  Foi  habilitada  a
empresa:  RAIDBR  SOLUÇÕES  EM
INFORMATICA  LTDA,  condicionada  ao  parecer
técnico 05 da TI. Adjudica-se a empresa:  RAIDBR
SOLUÇÕES  EM  INFORMATICA LTDA,  para  os
itens  01,02  e  03,  do  Edital. Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada  e  assinada  pelo  Pregoeiro.  Encaminha-se  à
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
documentos  e  procedimentos  adotados  por  mim
pregoeiro, e posterior homologação.

Itacir Rasador
Pregoeiro

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL 
N° 098/2019

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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  VEÍCULO  AMBULÂNCIA  O
KM  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:  P&P  COMERCIO  DE  VEÍCULOS  E
REPRESENTAÇÕES  EIRELLI,  neste  ato
representada pelo Sr. Giovani Affonso Rampon, RG
nº 9060120764; SRT NASCIMENTO MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS EPP,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Petter  de  Moraes  Vargas,  RG  nº
9054065546;  GAMBATTO  SUL  VEÍCULOS
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Ivan  Jose
Amaral  e  Souza,  RG nº  2022514588;  MECASUL
AUTO  MECANICA S.A,  neste  ato  representada
pela  Sra.  Paola  Marina  Mello  da  Rosa,  RG  nº
6094020796.  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  -  P&P
COMERCIO  DE  VEÍCULOS  E
REPRESENTAÇÕES EIRELLI, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$ 152.900,00.  O relatório  de
lances  ofertados  para  cada  item  encontra-se  em
anexo, sendo rubricado por todos. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
02,  referente  a  habilitação.  Foi  habilitada  a
empresa: P&P  COMERCIO  DE  VEÍCULOS  E
REPRESENTAÇÕES  EIRELLI. Foi  concedido
prazo  para  recurso,   havendo  manifestação  de
interposição  do  mesmo  pelas  empresas:
GAMBATTO  SUL  VEÍCULOS  LTDA  e
MECASUL AUTO  MECANICA S.A.  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

Sheila Danieli

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL 
N° 099/2019

Aos vinte e oito 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
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA
DIVERSAS SECRETARIAS 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:  FÊNIX  ARTES  GRÁFICAS  E
EDITORA LTDA.  -  ME,  neste  ato  representada

pelo  Sr.  Alberto  Luis  Batistella  Muller,  RG  nº
1026101351;  JULIANE  HARTMANN  EIRELI  -
ME, neste ato representada pelo Sr. Juliano Zanatta,
RG  nº  3036768616.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram  credenciadas. Foram  recebidos  os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
e tendo concluído que apresenta condições positivas
de  classificação,  eis  que  os  preços  ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas  condições  de  fornecimento,  segundo  a
pesquisa  informativa  que  se  realizou,  a  Pregoeira
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
e  após  oportunizado  o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006, foram  declarados
vencedores os seguintes licitantes:  para o lote 01 -
JULIANE HARTMANN EIRELI - ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 10.650,00; para o lote 02
- FÊNIX ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA. -
ME,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
9.500,00. 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:  JULIANE
HARTMANN  EIRELI  –  ME  e FÊNIX  ARTES
GRÁFICAS E EDITORA LTDA. - ME. Adjudica-se
à  empresa  vencedora:  JULIANE  HARTMANN
EIRELI  -  ME,  o  objeto  constante  no  lote  01  do
edital;  e,  FÊNIX ARTES GRÁFICAS E EDITORA
LTDA. - ME, o objeto constante no lote 02 do edital.
Foi  concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe
de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e  procedimentos  adotados  por  mim  pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Letícia Lando de Almeida

Marcia Herpich

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 094/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Navegantes  –  Limpeza  Urbana
Ltda Me
OBJETO: O objeto do presente é a  contratação de
empresa para locação, manutenção e higienização de
320  (trezentos  e  vinte)  contentores  de  resíduos,
fabricados em polietileno de alta densidade (PHDE),
equipado com dispositivos para coleta mecanizada,
sendo  160  (cento  e  sessenta)  na  cor  amarela  para
resíduos recicláveis e 160 (cento e sessenta) na cor
verde para resíduos orgânicos, conforme as seguintes
especificações:
-Capacidade: 1.000,00 litros;
-Peso sem acessórios: 50,00 kg à 55,00 kg;
-Altura: 1.200,00 mm à 1.300,00 mm;
-Profundidade: 1.000,00 mm à 1.100,00 mm;
-Carga útil: 400,00 kg à 460,00 kg;
-Diâmetro rodas: 180,00 mm à 200,00 mm;
-Espessura parede: 0,30 mm à 0,60 mm;
-Composição: 01 (um) corpo, 01 (uma) tampa, 04 
(quatro) rodas, sem pedal e 02 (dois) suporte de pega
lateral;
-Matéria prima:

a) Corpo: polietileno de alta densidade com anti
UV e injetado, 100% virgem, sem partes 
metálicas e com dreno incorporado ao corpo 
para limpeza;

mailto:maicon@raidbr.com.br


5 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

a) Tampa: polietileno de alta densidade com 
anti UV e injetado, 100% virgem, sem partes 
metálicas;

b) Rodas: rodas de aros internos em polietileno 
de alta densidade e aros externos de borracha
maciça, com suporte em aço com tratamento 
anticorrosivo e 360° de rotação, duas das 
quais dotadas de freio individual;

c) Suporte: Suporte de pega lateral para coleta 
mecanizada em polietileno de alta densidade.

Todos  os  contentores  deverão  estar  devidamente
adesivados,  com  04  (quatro)  adesivos  reflexivos
(25,00 cm X 45,00 cm), colocados nas laterais dos
contentores,  bem como, com adesivos informativos
(60,00 cm X 40,00 cm), instalados na porção frontal
dos contentores, conforme modelos em anexo, sendo
de responsabilidade da contratada a colagem destes e
suas  substituições  quando  danificados  ou
desgastados.
É de responsabilidade da contratada o fornecimento
de  materiais  e  respectiva  limpeza,  manutenção,
reposição  de  peças,  reparos  e  substituição,  caso
necessário,  inclusive  se  os  danos  causados
decorrerem de vandalismo, acidente ou furto.
O prazo para que a contratada tome providências, no
caso  das  ocorrências  descritas,  deverá  ser  de  no
máximo 48 (quarenta e oito) horas.
A higienização dos referidos contentores deverá ser
efetuada  quinzenalmente,  além  de  quando  for
necessário, sendo realizada em local licenciado para
tal finalidade e os resíduos provenientes da limpeza
deverão ser tratados conforme legislação ambiental,
podendo  esta  ser  terceirizada.  Fica  vetada  a
higienização dos contentores nos pontos instalados,
devendo estes  serem removido para  higienização  e
substituídos concomitantemente.
A contratada  deverá  dispor  no  Município  de  local
devidamente equipado para execução da manutenção
e armazenamento de contentores.
Os locais de instalação dos contentores nas devidas
ruas serão definidos pela contratante.
O modelo dos adesivos estão disponíveis no anexo I.
Os  serviços  objeto  deste  certame  licitatório  serão
recebidos:
a) provisoriamente, para efeito de pagamento não ha-
vendo  até  o  pleito  qualquer  fato  que  desabone  os
mesmos;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e
quantidade  dos  serviços  com  a  consequente
aceitação;
 A  fiscalização  dos  serviços  será  efetuada  pela
Secretaria Municipal  De Projetos Públicos  e Meio
Ambiente,  pelos  fiscais  de postura  ou pelos  fiscais
sanitários  (fiscal  de  contrato)  ou  por  quem  a
Administração designar.
A fiscalização  exercerá  controle  rigoroso  quanto  à
qualidade dos serviços prestados.
A relação entre a contratada e a fiscalização será feita
mediante ofício protocolado.

OBSERVAÇÕES:
1  –  Para  a  realização  dos  serviços  a

CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados,
assumindo total  responsabilidade pelo cumprimento
de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e  fiscais  e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidente,
indenizações,  multas,  seguros,  pagamentos  a
fornecedores diretos, normas de saúde pública, assim
como o cumprimento de todos as demais obrigações
atinentes ao presente certame.

2 –  Os funcionários  deverão  trabalhar  com
uniforme,  possuir  a  identificação  da  empresa
prestadora  de serviço e  deverão usar  equipamentos
de  proteção  individual,  conforme  considerados  nos
laúdo técnicos.
VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a partir  de  sua
assinatura, ou seja, de 14 de julho de 2019 até 13 de
julho de 2020.

VALOR: R$ 200,00 (duzentos  reais)  mensais  por
contêiner.

Carlos Barbosa, 14 de julho de 2019.

ANTÔNIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio

Ambiente

NAVEGANTES – LIMPEZA URBANA LTDA ME
Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB 56.138

EXTRATO DO CONTRATO N° 002/2019

CONTRATANTE: Instituto  de  Previdência
Municipal de Carlos Barbosa – IPRAM
CONTRATADO: Centro  de  Estudos  para  a
Administração Pública Editora Ltda
OBJETO: O presente contrato tem a finalidade de
contratação  de  empresa  para  fornecimento  de
assinatura  dos  informativos  técnico  eletrônico
“Guia do Servidor Público” com textos de interesse
do Instituto de Previdência Municipal - IPRAM.
O serviço engloba o acesso aos informativos através
do site do Centro de Estudos,  onde o Contratante
passa a poder formular questionamentos acerca das
publicações  realizadas,  indicar  assuntos  a  serem
tratados  no  informativo,  atendimento pelos  canais
de  comunicação  postos  à  disposição,  podendo
solicitar modelos de projetos de leis, ações ou peças
processuais.
VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a partir  de  sua
assinatura, ou seja, de 03 de julho de 2019 até 02 de
julho de 2020.
VALOR: R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
mensais.

Carlos Barbosa, 03 de julho de 2019.

NILCE DALMÁS BRANCHI
Presidente do IPRAM

CENTRO DE ESTUDOS PARA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EDITORA LTDA

Contratada

 REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO N° 115/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
e Fundação de Cultura e Arte – PROARTE
CONTRATADO: Telefônica Brasil S.A
OBJETO: O objeto do presente  instrumento é  a
contratação empresa para prestação de serviços de
telefonia móvel e serviço móvel digital e serviços
de  dados  móveis  em  regime  de  comodato  de
aparelhos  smartphones  e  tablets,  para  utilização
dos  servidores  da  Administração  Municipal  e/ou
Órgãos do Município, de acordo com as seguintes
especificações:
O serviço deverá ser prestado por tecnologia digital,
utilizando  padrão  GSM,  podendo  necessitar  de
portabilidade de linhas existentes;

Disponibilização de até 50 (cinquenta) acessos;
Dos acessos acima, as seguintes quantidades serão
com pacote de dados:

a) 02 acessos com pacotes de dados individuais, de 3
GB;
b) 07 acessos com pacotes de dados individuais, de 5
GB;
Os demais  acessos   (41 acessos),  inicialmente  não
terão pacote de dados móveis, podendo ser ativados
durante a vigência do contrato.
Disponibilização  de  46  (quarenta  e  seis)  aparelhos
“smartphones”  em  comodato  para  utilização  dos
acessos  contratados  (conforme  necessidade),
descrição detalhada no anexo I deste contrato;
Disponibilização  de  04  (quatro)  Tablets,  conforme
descrição detalhada no anexo I;

Para  cada  linha  habilitada,  deverão  ser
disponibilizados os seguintes serviços:
I –  Serviços de voz (VC1, VC2, VC3);
II  – Serviços  de  dados  individuais  (internet)
conforme  o  item  01.01.02.01.  Os  demais  acessos
podem ser ativados sob demanda, durante a vigência
do contrato;
III - Bloqueio DDI;
IV - Bloqueio WAP;
V - Bloqueio de SMS;
VI- Bloqueio de Caixa Postal;
VII  - Não  incidência  de  franquia  de  minutos  para
Contratação;
VIII  – Disponibilização  para  todas  as  linhas,  sem
cobrança dos serviços, para comunicação entre eles
(intragrupo zero total);
IX  –  Sem  cobrança  de  roaming  (adicional  por
deslocamento estadual e nacional);
OBSERVAÇÃO:  Havendo  liberação,  por  parte  da
contratada,  de  serviços  que  deverão  estar
bloqueados,  a  contratante  não  poderá  ser  onerada
com cobranças indevidas. (Bloqueio total – somente
por liberação do gestor do contrato).
Cobertura  de  boa  qualidade  no  território  do
Município  de  Carlos  Barbosa,  conforme  critérios
estabelecidos no Anexo I do contrato.
O  Município  tem  total  liberdade  de  escolha  para
ativação  da  totalidade  das  linhas,  estabelecendo
como compromisso mínimo de  ativação  de  até  50
acessos (linhas).
A contratada  pode  solicitar  durante  a  vigência  do
contrato, a inclusão e ativação de novas linhas, caso
haja necessidade, devendo ser cobrada a taxa mensal
unitária e os demais serviços solicitados (unitários).
Tipo  de  tarifação:  A  duração  da  chamada  é
contabilizada  em  intervalos  de  6  segundos,  sendo
faturadas as ligações entre 3 e 30 segundos como 30
segundos (tempo inicial de tarifação) e as abaixo de
3 segundos descartadas.
A empresa vencedora do certame deverá apresentar
em  comodato  os aparelhos  novos,  desbloqueados,
constantes  no  termo  de  referência  (anexo  I  do
contrato) conforme  necessidade  e  solicitação  da
Secretaria responsável.
A  Contratada  deverá  substituir  os  aparelhos
Smartphones  a  partir  do  segundo ano  do  contrato,
num percentual de 25% e assim sucessivamente nos
demais  anos  do  contrato,  conforme  solicitação  da
Secretaria  responsável;  e  os  tablets  conforme
necessidade.
O Município será  responsável  pela  integridade dos
aparelhos  disponibilizados  em  comodato,  devendo
repará-los ou substituí-los, em caso de danos por má
utilização, resguardado o direito de regresso exercido
contra os usuários finais.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
10 de junho de 2019 até 09 de junho de 2020.
VALOR: R$  869,90  (oitocentos  e  sessenta  e  nove
reais  e  noventa  centavos)  referentes  a  Assinatura
Mensal Unitária (ativada), Pacote de dados de 3 GB
e  Pacotes  de  dados  de  5GB,  mais  os  minutos
utilizados.

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
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Prefeito Municipal

ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Administração

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e

Habitação

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor – Presidente PROARTE

LUÍS AUGUSTO SANDER
CLAITON MERG CARVALHO

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB 56.138

EXTRATO DO CONTRATO N° 163/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Web Rast Ltda Me
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa especializada para prestação de serviço de
monitoramento e rastreamento de até 90 veículos via
internet,  através de plataforma web, implantação de
sistema  para  visualização,  localização  com
posicionamento  e  tempo  real  e  ininterrupto  para
controle  de  veículos  da  frota  Municipal,
compreendendo  a  instalação  do  equipamento  nos
veículos,  a  título  de  comodato,  componentes  e
licença de uso de software, e os respectivos serviços
de  instalação,  configuração,  capacitação  e  suporte
técnico e garantia de funcionamento.
O serviço deverá contemplar:
a)  Atendimento  24  horas  e  disponibilização  de
acesso pela internet, com login e senha;
b) Localização em tempo real;
c) Verificação de trajeto percorrido, KM percorrida e
velocidade do veículo;
d) Identificação de veículo parado e com velocidade
zero (com motor ligado);
e)  Relatório  de  percursos  disponível  por  até  24
meses;
f) Relatório de velocidades, paradas e deslocamentos
por percurso;
g) Consulta individual do veículo ou coletiva;
h) Sistema de alerta caso algum veículo saia da rota
determinada;
i) Sistema de abrangência nacional;
j) Deverá  ser  fornecido  treinamento  para  a  equipe
(mínimo 10 horas);
k) Identificação de condutor;
A quantidade de veículos é estimada, poderá ou não o
município  fazer  a  contratação  do  serviço  na

totalidade.
VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses, a  contar  de  01  de
julho de 2019 até 30 de junho de 2020.
VALOR: Até  R$  34.949,70  (trinta  e  quatro  mil,
novecentos  e  quarenta  e  nove  reais  e  setenta
centavos).

Carlos Barbosa, 27 de junho de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura

WEB RAST LTDA ME
Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB 56.138

EXTRATO DO CONTRATO N° 164/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Clínica  de  Diagnóstico  por
Imagem São Lucas Ltda
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a contratação de  empresa
para  prestação  dos  seguintes  serviços  de  exames
especializados,  para  atendimento  de  demanda
reprimida no município, conforme segue:

Item
Item do
Edital

Descrição Unidade
Quanti
dade
- até -

01 02

SERVIÇO  AMBULATORIAL
EXAME  ECOCARDIOGRAMA
TRANSTORÁCICA  (CÓDIGO
SUS 02.05.01.003-2)

UN 150

02 04
SERVIÇO  AMBULATORIAL
EXAME  ECODOPPLER  DE
CARÓTIDAS

UN 25

INFORMAÇÕES  COMPLEMENTARES  DO
OBJETO:
a)Os exames serão encaminhados conforme 
necessidade da Secretaria Municipal da Saúde.
b)A Contratada deverá executar os exames em suas
dependências  e  o  agendamento  dos  exames  será
feito  através  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde,
atendendo  as  datas  e  horários  previamente
acordados.
c)A contratada deverá disponibilizar  as datas para
os  exames  pelo  e-mail
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br,  até  o
dia 15 do mês anterior às consultas.
d)Cada  prestador  deverá  manter  uma  lista  de
pacientes atendidos em cada mês, contendo data do
exame,  nome  e  assinatura  do  paciente,  além  da
assinatura  e  carimbo  do  prestador  do  serviço,
conforme modelo que será repassado ao vencedor
do certame.
e)O  paciente  será  encaminhado  pela  Secretaria
Municipal  da  Saúde,  em formulário específico de
referência e  contra-referência,  além do formulário
de autorização do exame.
f)As  solicitações  decorrentes  de  exames,
encaminhamentos,  laudos  e  outros,  devem  ser
entregues aos pacientes de forma digitada, a fim de
facilitar a leitura e a adequada conduta por parte do
setor responsável da Secretaria Municipal da Saúde.
g)Para  fins  de  faturamento  o  prestador  deverá
apresentar  o  Boletim  de  Produção  Ambulatorial
(BPA),  conforme  modelo.  O  formulário  de
autorização dos procedimentos realizados, emitidos
pela  Secretaria  Municipal  da  Saúde,  devidamente
datados  e  assinados  pelos  pacientes.  A  lista  de
pacientes  atendidos,  devidamente  assinada,  para
que se faça o controle e autorização para emissão da

nota fiscal.
h)O  pagamento  pelos  serviços  prestados  será
efetuado mensalmente, tendo em conta o número de
procedimentos  efetivamente  realizados  por
encaminhamento  do  Município,  multiplicado  pelo
valor correspondente ao valor contratado.
i)O  prestador  deve  possuir  cadastro  atualizado  no
sistema de cadastro nacional de estabelecimentos em
saúde (SCNES).
j)A Contratada  deverá  prestar  serviços  dentro  de
parâmetros e rotinas estabelecidas, de acordo com as
especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pela
administração  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde  e
descritivo do Código da Tabela SUS(SIGTAP).
l)A contratada deverá estar estabelecida em um dos
seguintes  município:  Carlos  Barbosa,  Garibaldi,
Bento Gonçalves ou Caxias  do Sul,  em virtude do
transporte  dos  pacientes  disponibilizado  pelo
município  a  estas  cidades.  Para  interessados  de
municípios  onde  não  há  transporte  disponibilizado
pela  Contratante  deverão  responsabilizar-se  pelo
transporte dos pacientes desde Carlos Barbosa até o
local dos exames e seu retorno até a sede do licitante.
m)  A Contratada  deverá,  havendo  solicitação  da
Secretaria  Municipal  da  Saúde,  utilizar  os  serviços
de  gestão  informatizada  disponibilizado  pelo
Município.  A  Contratada  será  previamente
comunicada e capacitada para utilização.
VIGÊNCIA: A partir de 01 de julho de 2019 até dia
31 de dezembro de 2019.
VALOR: Até  R$  34.437,50  (trinta  e  quatro  mil,
quatrocentos  e  trinta  e  sete  reais  e  cinquenta
centavos).

Carlos Barbosa, 28 de junho de 2019.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SÃO
LUCAS LTDA

Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB 56.138

EXTRATO DO CONTRATO N° 165/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Endomed  Serviços  em  Cirurgia,
Clinica e Endoscopia Sociedade Simples Ltda
OBJETO: O presente  contrato  tem seu  respectivo
fundamento  e  finalidade  a  contratação  de  empresa
para  prestação  dos  seguintes  serviços  de  exames
especializados,  para  atendimento  de  demanda
reprimida no município, conforme segue:

Item
Item do
Edital

Descrição Unidade
Quant.
- até -

01 01

SERVIÇO  AMBULATORIAL
EXAME  DE  COLONOSCOPIA
(CÓDIGO SIGTAP 02.09.01.002-
9)

UN 50

02 03

SERVIÇO  AMBULATORIAL
EXAME  DE
ESOFAGOGASTRODUODENO
SCOPIA  (CÓDIGO  SIGTAP
02.09.01.003-7)

UN 245

INFORMAÇÕES  COMPLEMENTARES  DO
OBJETO:
a)Os  exames  serão  encaminhados  conforme
necessidade da Secretaria Municipal da Saúde.
b)A Contratada deverá executar os exames em suas
dependências e o agendamento dos exames será feito
através da Secretaria Municipal da Saúde, atendendo
as datas e horários previamente acordados.
c)A contratada deverá disponibilizar as datas para os
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exames  pelo  e-mail
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br,  até  o
dia 15 do mês anterior às consultas.
d)Cada  prestador  deverá  manter  uma  lista  de
pacientes atendidos em cada mês, contendo data do
exame,  nome  e  assinatura  do  paciente,  além  da
assinatura  e  carimbo  do  prestador  do  serviço,
conforme modelo que será repassado ao vencedor do
certame.
e)O  paciente  será  encaminhado  pela  Secretaria
Municipal  da  Saúde,  em  formulário  específico  de
referência e contra-referência, além do formulário de
autorização do exame.
f)As  solicitações  decorrentes  de  exames,
encaminhamentos,  laudos  e  outros,  devem  ser
entregues aos pacientes de forma digitada, a fim de
facilitar a leitura e a adequada conduta por parte do
setor responsável da Secretaria Municipal da Saúde.
g)Para  fins  de  faturamento  o  prestador  deverá
apresentar  o  Boletim  de  Produção  Ambulatorial
(BPA),  conforme  modelo.  O  formulário  de
autorização  dos  procedimentos  realizados,  emitidos
pela  Secretaria  Municipal  da  Saúde,  devidamente
datados  e  assinados  pelos  pacientes.  A  lista  de
pacientes atendidos, devidamente assinada, para que
se faça o controle e autorização para emissão da nota
fiscal.
h)O  pagamento  pelos  serviços  prestados  será
efetuado mensalmente, tendo em conta o número de
procedimentos  efetivamente  realizados  por
encaminhamento  do  Município,  multiplicado  pelo
valor correspondente ao valor contratado.
i)O  prestador  deve  possuir  cadastro  atualizado  no
sistema de cadastro nacional de estabelecimentos em
saúde (SCNES).
j)A Contratada  deverá  prestar  serviços  dentro  de
parâmetros e rotinas estabelecidas, de acordo com as
especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pela
administração  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde  e
descritivo do Código da Tabela SUS(SIGTAP).
l)  Para o item 01 –    considerando a complexidade do
preparo  necessário  à  realização  do  exame,  a
Contratada responsabiliza-se para que sua execução
seja  no  município  do  contratante.  Para  os  demais
itens  a contratada deverá estar  estabelecida em um
dos seguintes município: Carlos Barbosa, Garibaldi,
Bento Gonçalves  ou Caxias  do Sul,  em virtude do
transporte  dos  pacientes  disponibilizado  pelo
município  a  estas  cidades.  Para  interessados  de
municípios  onde  não  há  transporte  disponibilizado
pela  Contratante  deverão  responsabilizar-se  pelo
transporte dos pacientes desde Carlos Barbosa até o
local dos exames e seu retorno até a sede do licitante.
m)  A  Contratada  deverá,  havendo  solicitação  da
Secretaria Municipal da Saúde, utilizar os serviços de
gestão informatizada disponibilizado pelo Município.
A  Contratada  será  previamente  comunicada  e
capacitada para utilização.
VIGÊNCIA: A partir de 01 de julho de 2019 até dia
31 de dezembro de 2019.
VALOR: Até  R$  164.550,00  (cento  e  sessenta  e
quatro mil, quinhentos e cinquenta reais).

Carlos Barbosa, 28 de junho de 2019.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

ENDOMED SERV.CIRURGIA, CLINICA E
ENDOSCOPIA SOC.SIMPLES LTDA

Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB 56.138

EXTRATO DO CONTRATO N° 166/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Fundação  Universidade  de
Caxias do Sul
OBJETO: O  objeto  do  presente  documento  é  a
contratação de empresa para prestação de serviços
técnico  profissional  para  realizar  pesquisa  da
Radiografia  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
abordando  as  potencialidades  econômicas  locais,
para  apresentação  à  população  no  mês  de
aniversário  do  município,  trazendo  a  público  as
grandezas do município, evolução de desempenho e
as  potencialidades  econômicas  do  município.  A
pesquisa deverá ser desenvolvida em dois eixos:

EIXO  I  –  EIXO  MICROECONÔMICO  com
duas possibilidades:
1ª  – Seleção das  100 maiores  empresas  de maior
valor agregado e apresentadas de duas formas: (a)
em  ordem  alfabética;  (b)  com  agregação  das
empresas,  por  segmento  produtivo,  demonstrando
quais os segmentos com maior contribuição ao VAB
do  município  possibilitando  visualizar  segmentos
prospectivos.
2ª – Hierarquização das empresas a partir da análise
de  cinco  variáveis  econômicas  fornecidas  pela
própria empresa ou pelo escritório de contabilidade,
sem demonstração aberta aos dados, quais sejam:
- Número de empregados
- Salários e encargos
- Receita líquida e impostos gerados sobre vendas
- Patrimônio líquido
- Lucro operacional

EIXO  II  –  EIXO  MACROECONÔMICO
possibilitando  agregar  as  informações  sobre  o
desempenho  da  economia  local,  nas  várias
dimensões do desenvolvimento, com base em dados
secundários,  podendo ser  demonstrada a  evolução
dos últimos cinco anos,  das seguintes variáveis:
- Aspectos populacionais
- Número de empresas, por segmento
- Frota de veículos
- Valor adicionado fiscalizado
- Finanças municipais
- Índice Firjan de gestão fiscal
- Movimentações bancárias
- Empresas cadastradas na Receita Federal
- Valor arrecadado pelo Estado, por Tributo
- Arrecadação Federal, por tributo
- PIB e PIB per capita
- Dados e análise do setor externo
- Número de empregos e empresas cadastrados no
Ministério do Trabalho
- Situação do emprego, por segmento
- Índice de Desenvolvimento Socioeconômico
- Índice de Desenvolvimento humano
- Dados do Censo Escolar
- Dados da Previdência Social

OBSERVAÇÕES:
a) 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.
b) A Contratada, se obriga a exigir que seus empre-
gados, e demais envolvidos, durante o período que
estiver  prestando  os  trabalhos,  trajem  uniformes
adequados e completos, portem crachá de identifi-
cação por ela subscrito, onde constará, além da ra-
zão social, o nome do funcionário;
c) A entrega do material deverá ser por meio de mí-

dias digitais.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até dia 20 de
agosto de 2019.
VALOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Carlos Barbosa, 01 de julho de 2019.

ROBERTO DA FRÉ
Secretário Municipal da Administração

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB 56.138

EXTRATO DO CONTRATO N° 167/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Organize Ltda Epp
OBJETO: O presente  contrato  tem seu  respectivo
fundamento  e  finalidade  a contratação  de  empresa
para  locação,  montagem  e  desmontagem  de
estruturas para a realização da 2º Mostra Científica
Municipal, que será realizado de 08 a 09 de Agosto
de 2019, no Ginásio do bairro Aparecida, localizado
na  Rua  Luiza  Joana  Cichelero,  nº  200,  bairro
Aparecida,  Carlos  Barbosa/RS,  conforme
especificações a seguir:
LOTE 01 -  Contratação de serviço de montagem e
desmontagem de estrutura,  com o fornecimento de
mão de obra e material necessário conforme projeto
anexo  ao  Contrato,  incluindo  instalação  elétrica  e
ponto de luz em cada estande, e ainda:
a)  No  espaço  para  Ensino  Fundamental  e  Ensino
Médio  cada  estande  deverá  ter  a  seguinte  medida:
2M de largura, 1M de profundidade, 2,20M de altura,
a bancada deve ter 50 cm de largura e estar a 1M do
chão.
b)  Nos espaços  da  Educação Infantil,  é  necessário
que os  estandes tenham a seguinte medida:  2M de
largura,  1M  de  profundidade,  2,20M  de  altura,  a
bancada deve ter 50 cm de largura e estar a 60 cm do
chão.
c) Piso sem elevação e carpete que proteja o piso da
estrutura na cor disponível para o período do evento.
Importante: Estrutura  com  fornecimento  de
Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  e
PPCI.
d)  A  montagem  da  estrutura  deve  acontecer
impreterivelmente no dia 06 de agosto de 2019, e a
desmontagem  e  recolhimento  deverá  acontecer  no
dia 10 de agosto de 2019 sem falta.

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  contratada  deverá  apresentar  no  ato  da
assinatura  de  contrato  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 até dia 20 de
agosto de 2019.
VALOR: R$ 10.335,00 (dez mil, trezentos e trinta e
cinco reais)
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Carlos Barbosa, 03 de julho de 2019.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

ORGANIZE LTDA EPP
Contratado

RAQUEL DOS SANTOS ZORZI
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 100/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Laboratório de Análises Clínicas
Regis A. M. Noal Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 15 (quinze)
dias, ou seja, a partir de 02 de julho de 2019 até 16
de  julho  de  2019,  tendo  em vista  que  o  Processo
Licitatório  ainda  está  em  fase  de  conclusão,  na
forma  da  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante do presente instrumento. Fica acordada a
negociação  entre  as  partes  a  manutenção  do  valor
pago mensalmente. As partes  renunciam de  todo e
qualquer  direito  de  pleitear  a  qualquer  tempo  da
contratação  reposição  dos  valores  ora  negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para
os futuros reajustamentos e eventuais reequilíbrios de
fatos que vierem a surgir a partir da presente data. As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 07

Carlos Barbosa, 28 de junho de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS REGIS
A. M. NOAL LTDA

Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 101/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Laboratório  Santa  Cecília  Ltda
Epp.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 15 (quinze)
dias, ou seja, a partir de 02 de julho de 2019 até 16
de julho de 2019, tendo em vista  que o  Processo
Licitatório  ainda  está  em  fase  de  conclusão,  na
forma  da  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante do presente instrumento. Fica acordada a
negociação  entre  as  partes  a  manutenção  do  valor
pago mensalmente. As partes  renunciam de  todo e
qualquer  direito  de  pleitear  a  qualquer  tempo  da
contratação  reposição  dos  valores  ora  negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para

os futuros reajustamentos e eventuais reequilíbrios
de  fatos  que  vierem a  surgir  a  partir  da  presente
data.  As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 08

Carlos Barbosa, 28 de junho de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

LABORATÓRIO SANTA CECÍLIA LTDA EPP
Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 102/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Laboratório de Análises Clínicas
Casagrande Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 15 (quinze)
dias, ou seja, a partir de 02 de julho de 2019 até 16
de julho de 2019, tendo em vista  que o  Processo
Licitatório  ainda  está  em  fase  de  conclusão,  na
forma  da  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante do presente instrumento. Fica acordada a
negociação entre as partes a manutenção do valor
pago mensalmente. As partes renunciam de todo e
qualquer  direito  de  pleitear  a  qualquer  tempo  da
contratação reposição dos valores  ora  negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para
os futuros reajustamentos e eventuais reequilíbrios
de  fatos  que  vierem a  surgir  a  partir  da  presente
data.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 07

Carlos Barbosa, 28 de junho de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CASAGRANDE LTDA

Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 202/2014

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

I
T
E
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL U
N
D

VALOR
UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEDE DO
MUNICÍPIO 

L
T

R$ 4,57

2
OLEO  DIESEL  P/CAMINHOES  E  MAQUINAS
OPERATRIZES PARA SEDE DO MUNICÍPIO 

L
T

R$ 3,37

3
OLEO  DIESEL  P/CAMINHOES  E  MAQUINAS
OPERATRIZES E AMBULANCIA, COMBUSTIVEL
DO TIPO S10, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO 

L
T

R$ 3,47

Fica alterada a Cláusula  Segunda – DO PRAZO –
alterando o período de abastecimento de cada posto,
da seguinte forma: do 1º dia até o último dia de cada
mês, ou seja, de 01 de julho de 2019 até dia 31 de
julho de 2019, conforme justificativa anexa, que faz
parte integrante do presente instrumento.  As demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 19

Carlos Barbosa, 28 de junho de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS 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 096/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Associação  Beneficente
Evangélica Floresta Imperial.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado por  mais  12 (doze)  meses,  ou
seja,  de  01  de  julho  de  2019  até  30  de  junho  de
2020.  Em  função  da  prorrogação  de  prazo  do
contrato, fica reajustado o valor pago,  pela variação
do  IGP-M,   negociado  entre  as  partes  de  5,00%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$ 2.353,90 (dois mil,  trezentos e cinquenta e três
reais e noventa centavos) por pessoa, perfazendo um
total  de  até  R$  11.769,50  (onze  mil,  setecentos  e
sessenta e nove reais e cinquenta centavos) mensais,
na  forma  da  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante  do  presente  instrumento.  As  partes
renunciam de todo e  qualquer  direito  de pleitear  a
qualquer tempo da contratação reposição dos valores
ora negociados, tendo o valor acordado como justo e
suficiente para remuneração do objeto, sendo este o
valor-base para os futuros reajustamentos e eventuais
reequilíbrios de fatos que vierem a surgir a partir da
presente data. As demais  cláusulas  e condições  do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 28 de junho de 2019.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e

Habitação

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA
FLORESTA IMPERIAL

Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB-RS 56.138
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EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 101/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Rota 453 Lavagem Ltda-Me.
OBJETO: Fica  prorrogado  o prazo  do  contrato
entabulado entre as partes por mais 12 (doze) meses,
ou seja, de 13 de julho de 2019 até 12 de julho de
2020, na forma da justificativa anexa que faz parte
integrante  do  presente  instrumento. Em  função  da
prorrogação de prazo do contrato, será reajustado o
valor,  pago mensalmente, negociado entre as partes
de 5,00%. Desta forma, o novo valor a ser pago pelo
serviço passa a vigorar conforme segue:

ITE
M

DESCRIÇÃO
QUA
NT.
ATÉ

PREÇ
O

UNIT.
R$

VALOR
TOTAL

ATÉ

1 Serviço de lavagem de motoniveladoras 42 280,66
R$

11.787,72

2 Serviço de lavagem de retroescavadeira 28 168,40
R$

4.715,20

3 Serviço de lavagem de carregadeira 14 224,53
R$

3.143,42

4 Serviço de lavagem de trator agrícola 14 112,27
R$

1.571,78

5 Serviço de lavagem de caminhões truques 28 224,53
R$

6.286,84

6 Serviço de lavagem de caminhões toco 21 202,07
R$

4.243,47

7
Serviço de lavagem de veículos grandes 
(Santa Fé, Ranger, S-10, D-20 e Kombi)

52 67,36
R$

3.502,72

8
Serviço de lavagem de veículos 
médios(Zafira, Doblô, Spin..)

56 67,36
R$

3.772,16

9
Serviço de lavagem de veículos 
pequenos(Gol, Celta, Corsa, Pálio, Fiesta, 
Strada, Courier...)

194 61,74
R$

11.977,56

10
Serviço de lavagem de ambulância (lavagem
geral, interna e externa)

62 101,03
R$

6.263,86

11
Serviço de lavagem de ambulância (lavagem
normal, somente externa e cabine)

82 78,58
R$

6.443,56

TOTAL (ATÉ)
R$

63.708,29

As partes  renunciam de todo e  qualquer  direito  de
pleitear  a  qualquer  tempo da contratação reposição
dos valores ora negociados, tendo o valor acordado
como justo e suficiente para remuneração do objeto,
sendo  este  o  valor-base  para  os  futuros
reajustamentos e eventuais reequilíbrios de fatos que
vierem a surgir a partir da presente data.  As demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04

Carlos Barbosa, 03 de julho de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

ROTA 453 LAVAGEM LTDA – ME
Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 102/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Seiva Monitoramento Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 19 de julho de 2019 até 18
de  julho  de  2020,  na  forma  da  justificativa  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor, pago mensalmente,
pelo  índice  negociado  entre  as  partes  de  3,70%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a

R$ 2.350,51 (dois mil, trezentos e cinquenta reais e
setenta centavos) mensais. As partes renunciam de
todo e qualquer direito de pleitear a qualquer tempo
da  contratação  reposição  dos  valores  ora
negociados,  tendo o valor  acordado como justo e
suficiente para remuneração do objeto, sendo este o
valor-base  para  os  futuros  reajustamentos  e
eventuais reequilíbrios de fatos que vierem a surgir
a partir  da presente data. As demais  cláusulas  do
contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 01 de julho de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

SEIVA MONITORAMENTO 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 152/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Serra Serviços Terceirizados de
Limpeza e Portaria Eireli.
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – Da
Finalidade  e  Objeto  –  alterando  o  horário  da
prestação  de  serviços  de  limpeza  dos  banheiros
públicos da praça matriz, das 07horas às 24horas,
nas  sextas-feiras  e  sábados,  correspondente  ao
período de 28/06/19 a 28/07/19, totalizando assim,
20(vinte)  horas  a mais,  referente este  período,  na
forma  da  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante do presente instrumento. Em função da
alteração  da  Cláusula  Primeira,  fica  alterada  a
Cláusula Segunda – do Preço, aditando-se o valor
de R$ 524,20 (quinhentos e vinte e quatro reais e
vinte  centavos),  conforme  anexo,  que  faz  parte
integrante  do  presente  instrumento. As  demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 27 de junho de 2019.

FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

SERRA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE
LIMPEZA E PORTARIA EIRELI

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 164/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Caprara  Editora  Impressora
Publicidade e Promoções Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 16 de julho de 2019 a 15
de julho de 2020, na forma da justificativa anexa
que  faz  parte  integrante  do  presente  instrumento.
Em  função  da  prorrogação  de  prazo  do  contrato,

fica reajustado o valor pago, pela variação do IGP-M
negociado entre as partes de 5,00%. Desta forma, o
novo valor a ser pago corresponderá a R$ 2,09 (dois
reais  e  nove  centavos)  por  cm/col.,  na  forma  da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente instrumento. As partes renunciam de todo
e qualquer direito de pleitear a qualquer tempo da
contratação reposição dos valores ora negociados,
tendo  o  valor  acordado  como  justo  e  suficiente
para  remuneração  do objeto,  sendo este  o valor-
base  para  os  futuros  reajustamentos  e  eventuais
reequilíbrios de fatos que vierem a surgir a partir
da presente data. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 28 de junho de 2019.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

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

Barbosa

LUCIANO BARONI
 Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CAPRARA EDITORA IMPRESSORA
PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA

Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 192/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Polimata  Construtora
Terceirização,  Serviços  Ambientais  e
Telecomunicações Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  mais  30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 03 de julho  de 2019
até 01 de agosto de 2019, na forma da justificativa
em  anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 06

Carlos Barbosa, 28 de junho de 2019.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

POLIMATA CONSTRUTORA TERCEIRIZAÇÃO,
SERVIÇOS AMBIENTAIS E

TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativo

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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 573/2019

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições
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legais,  e  de  conformidade  com o  que  estabelece  o
artigo  3º  da  Emenda  Constitucional  nº  47/2005,
CONCEDE  APOSENTADORIA POR  TEMPO  DE
CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de  17/06/2019,  ao
servidor  CELSO  COUSSEAU,  CPF  467.806.960-
72, matrícula 257, identidade funcional 445, cargo de
Motorista,  padrão  G1.5,  classe  E,  regime  jurídico
estatutário,  44  horas  semanais,  com  proventos
mensais integrais no valor de R$ 4.850,43 composto
das seguintes vantagens: Vencimento básico (Classe
G,  nível  03)  -  Lei  Municipal  685/1990;  45%  de
adicional por tempo de serviço e 1,25% de adicional
por tempo de serviço proporcional – Lei Municipal
682/1990  a  ser  custeada  por  INST.  PREV.
MUNICIPAL – CARLOS BARBOSA e seu reajuste
será efetivado pela paridade.

Carlos Barbosa, 18 de junho de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.

PORTARIA Nº 579/2019

TENDO em vista o Terceiro Termo Aditivo relativo
ao  Convênio  n.º  007/2012,  prorroga,  com  efeito
retroativo  a  21  de  junho  de  2019,  a  cedência  dos
servidores  a  seguir  relacionados  para  exercerem as
atividades inerentes aos seus cargos junto à Câmara
Municipal  de  Vereadores  de  Carlos  Barbosa,  com
carga  horária  de  até  8  (oito)  horas  semanais,  com
ônus  para  o  Poder  Legislativo,  nos  termos  da  Lei
Municipal  nº  2.793,  de  21  de  junho  de  2012,
vigorando a presente  cedência  até  a  data  de 20 de
junho de 2020: BEATRIS TERESINHA MATHIAS,
Agente  Administrativo,  matrícula  332,  para  exercer
as atividades inerentes  ao cargo de Tesoureira,  e, no
seu impedimento, MÁRCIA ONGARATTO CLUNC,
Tesoureiro,  matrícula  309;  VANDERLEI
RODRIGUES  SCHNEIDER,  Contador,  matrícula
1201,  e,  no  seu  impedimento,  EDILAINE
ZUCATTO,  Contador,  matrícula  752;  PRICILA
LUCIA  BAGATINI,  Agente  Administrativo,
matrícula  1214  e,  no  seu  impedimento,  ARIELI
CRISTIANA PAIZ, Agente Administrativo, matrícula
1617;  RENATA  NUBIA  PICCOLI  PERERA,
Supervisor Geral de Licitações e Contratos, matrícula
1.453,  e,  no  seu  impedimento,  REGINARA
CRISTINA  ALESSIO,  Agente  Administrativo,
matrícula 1.124.

Carlos Barbosa, 24 de junho de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 580/2019

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
ANALICE  TRESSOLDI,  professor  de  educação
física,  matrícula  nº  560,  tendo  sido  investida  em
cargo de provimento efetivo em 18 de fevereiro de
1998,  em  virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  de  18  de
fevereiro  de  2013  a  18  de  fevereiro  de  2018,  nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, tendo
optado o servidor por 01 (um) mês em licença, no
período de  21 de  junho de 2019 a  20 de julho  de
2019,  e  02  (dois)  meses  indenizados  (01  parcela),
cuja quitação será efetuada na folha de pagamento do
mês  de  JUNHO  de  2019,  conforme  o  processo
administrativo n.º 888/2019.

Carlos Barbosa, 24 de junho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 581/2019

CANCELA,  no  período  de  21  de  junho  a  20  de
julho,  a  convocação  para  trabalhar  em  regime
suplementar  de  trabalho  de  18  (dezoito)  horas
semanais,  da  servidora  ANALICE  TRESSOLDI,
Professor  de  Educação  Física,  matrícula  nº  789,
lotada  na  Secretaria  Municipal  da  Educação,
EMEFTI  Santa  Luzia  (15horas)  e  EMEF  Padre
Pedro Piccoli (03 horas), em virtude do afastamento
da servidora por motivo de licença prêmio e, 

CANCELA,  no  período  de  21  de  junho  a  20  de
julho, o pagamento de indenização por exercício em
escola de difícil acesso de 30%.

Carlos Barbosa, 24 de junho de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 582/2019

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  indenização pelo
exercício em escola de difícil acesso, proporcional
aos turnos cumpridos nas escolas, incidente sobre o
padrão  de  referência  fixado  no  artigo  28,  e,  nos
termos do artigo 35 e 36, ambos da Lei Municipal
nº 2.133, de 28 de janeiro de 2008, aos seguintes
professores:

Professor *M
at.

Disciplina Escola **D.A
.

Mauricio Kucera
Delevati 

1.69
4

Educação
Física

EMEFTI Santa Luzia 40%

Giuliana Martins
Galvani 

1.75
5

Educação
Física

EMEF Salvador
Bordini

28%

*Mat.  - matrícula **D.A. - difícil acesso

Carlos Barbosa, 24 de junho de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal. 

PORTARIA Nº 583/2019

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  por  cinco  dias
consecutivos,  licença  paternidade  ao  servidor
FABIO  FIOROTTO,  matrícula  nº  1.186,
Coordenador  Geral  do  Governo,  e  prorroga  a
mesma  por  mais  quinze  dias  consecutivos,  nos
termos do art. 210-A da Lei Municipal nº 682/90.
Período da licença paternidade: de 24 de junho a 13
de julho de 2019.

Carlos Barbosa, 24 de junho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 584/2019

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

NOME FUNÇÃO

ADAIR JOSE RODRIGUES DA SILVA OPERÁRIO

JULIANO KANOFFRE
OPERÁRIO

DANIELA DE OLIVEIRA FERRAZ AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

KELEN CRISTINA ZANOTTO CAPELLARI TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

Carlos Barbosa, 25 de junho de 2019.

Roberto Da-Fré, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 585/2019

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar  de  21  de  junho  de  2019,  o  prazo  para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar  instaurada  pela  Portaria
nº 489, de 21 de maio 2019, em função do grande
número de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites processuais
de diferentes espécies. 

Carlos Barbosa, 26 de junho de 2019.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

PORTARIA N° 586/2019

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar  de  21  de  junho  de  2019,  o  prazo  para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar  instaurada  pela  Portaria
nº 491, de 21 de maio 2019, em função do grande
número de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites processuais
de diferentes espécies.

Carlos Barbosa, 26 de junho de 2019.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

PORTARIA N° 587/2019

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar  de  21  de  junho  de  2019,  o  prazo  para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar  instaurada  pela  Portaria
nº 490, de 21 de maio 2019, em função do grande
número de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites processuais
de diferentes espécies.

Carlos Barbosa, 26 de junho de 2019.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

PORTARIA Nº 588/2019

CONCEDE,  a  partir  do  mês  de  JUNHO de  2019,
alteração de nível à servidora GRAZIELA FLORES
DE  AZEVEDO,  matrícula  nº  1.184,  Professor  de
Educação  Infantil,  tendo  em  vista  a  conclusão  do
curso  de  Pós  Graduação  Lato  Sensu  em
Psicopedagogia, passando  a  perceber  remuneração
correspondente ao nível 3 na linha de habilitação do
magistério, nos termos do artigo 17 da Lei Municipal
2.133, de 23 de janeiro de 2008. 

Carlos Barbosa, 26 de junho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 589/2019

RETIFICA  a  Portaria  nº  857/2018,  de  30  de
novembro  de  2018,  que  Homologa,  com  efeito
retroativo  a  14  de  julho  de  2018,  a conclusão  do
estágio  probatório,  declarando  estável  no  serviço
público o servidor MARCELO ROMAN, matrícula
nº 1.717, investido no cargo efetivo de Motorista, em
14 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
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nº 2.920, de 14 de julho de 2015, nos termos do art.
41, § 4º, da Constituição Federal, alterando a data do
efeito  retroativo  para  13  de  outubro  de  2018  e  o
período de avaliação para julho de 2015 a outubro de
2018, permanecendo inalterados os demais itens.

Carlos Barbosa, 26 de junho de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 590/2019

DETERMINA a ABSOLVIÇÃO da servidora Simone
Pereira  Borges,  matrícula  nº  2001,  bem  como  o
arquivamento  da  Sindicância  Administrativa
Disciplinar, Processo Administrativo nº. 7.324, de 28
de dezembro de 2018, nos termos do art. 160, III, da
Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 28 de junho de 2019.

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

PORTARIA Nº 591/2019

APLICAR  a  penalidade  disciplinar  de
ADVERTÊNCIA  ao  servidor  Rui  Geraldo  Bioen,
investido no cargo de Subprefeito da Sede, matrícula
nº  1176,  com fundamento  no  artigo  160,  I,  da  Lei
Municipal nº 682/1990, c/c o art. 155C, por infração
ao contido nos arts. 126, incisos I e III da referida
Lei.

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

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

Carlos Barbosa, 28 de junho de 2019.

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

PORTARIAS

PORTARIA N° 07/2019

CONCEDE  férias  regulamentares,  à  servidora
JOSEANE LONGO, Técnico Legislativo, da Câmara
de Vereadores, matrícula nº 104, de 22 de julho de
2019  a  31  de  julho  de  2019,  referente  ao  período
aquisitivo de 20 de janeiro de 2018 a 19 de janeiro de
2019.

Carlos Barbosa, 04 de julho de 2019.

Luciano Baroni,
Presidente da Câmara de Vereadores.

PORTARIA N° 08/2019

CONCEDE  férias  regulamentares,  a  servidora
PAULA ZANETTI  BONACINA,  assessor  jurídico,
matrícula  nº  061,  de  25 de julho de 2019 a  03 de
agosto de 2019, referente ao período aquisitivo de 06
de janeiro de 2018 a 05 de janeiro de 2019. 

Carlos Barbosa, 04 de julho de 2019.

Luciano Baroni,
Presidente da Câmara de Vereadores.

PORTARIA N° 09/2019

CONCEDE  férias  regulamentares,  a  servidora
DENISE  ZWIRTES,  assessor  legislativo,  da
Câmara de Vereadores, matrícula nº 120, de 31 de
julho de 2019 a 09 de agosto de 2019, referente ao
período aquisitivo de 17 de fevereiro de 2018 a 16
de fevereiro de 2019.

Carlos Barbosa, 04 de julho de 2019.

Luciano Baroni,
Presidente da Câmara de Vereadores.

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