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LEIS

LEI N° 3.684, 31 DE JULHO DE 2019

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar,
temporariamente  e  sob  regime
emergencial  e  de  excepcional  interesse
público, Professor de 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,  01  (um)
Professor de Anos Iniciais  com carga horária de até
25 (vinte e cinco) horas semanais, com objetivo de
substituir professora que solicitou exoneração e não
há mais banca de concurso público válida. 

Parágrafo único. A contratação se dará a contar de 1º
de agosto até 20 de dezembro 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, 31 de julho de 2019.
60º de Emancipação.

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

EDITAIS

EDITAL Nº 10/2019 COMDICA

Publica  o  resultado  final  do  Processo
Seletivo,  com  nominata  e  número  dos
candidatos  habilitados  a  concorreram  as
Eleições para Conselheiros Tutelar.

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,  o  RESULTADO
FINAL DO  PROCESSO  SELETIVO  aplicado  aos
candidatos  a  Conselheiros  Tutelares,
DIVULGANDO a nominata e número dos candidatos
habilitados a concorrerem às Eleições, no dia 06 de
outubro.

1.  O  resultado  final  do  processo  seletivo  com  a
nominata dos candidatos habilitados a concorrerem,
com seus respectivos nomes e números oficiais para
eleição são os seguintes:

Nome Número

ANA PAULA ESTEVAO MACHADO 20

ANDREIA FACCHINI 21

CRISTIANE HAMMES HELFENSTEIN 22

DEISE ZWIRTES 23

FRANCINE OLIVEIRA 24

MAITÊ MIRANDA STEFFANI 25

MIRIAN BALDASSO CINI 26

PIETRO OLIVIO MISTURINI SGANDERLA 27

SANDRA AUDIBERT 28

SANDRA SELERI 29

TAIS DOS SANTOS RODRIGUES 30

2.  Fica  estendido  o  prazo  para  inscrição  de  um
cognome, dos que assim desejarem, até a data de 08
de  agosto  de  2019,  conforme  item  4.4  do  Edital
01/2019 do COMDICA.

3.  Ficam  convocados  os  candidatos  acima  para
Audiência Pública de apresentação dos candidatos à
comunidade,  às  19  horas  do  dia  21  de  agosto,  no
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Posto de Saúde, sito na Rua Rui Barbosa, Centro.

4.  A campanha  eleitoral  dos  candidatos  habilitados
inicia na data de 22 de agosto, estendendo-se até o
dia 05 de outubro.

5.  A  propaganda  eleitoral  dos  candidatos  é
normatizada de acordo com os artigos 37 a 45 da Lei
Municipal nº 2.997/2013, e nos casos omissos na Lei
Municipal  serão  levados  em  conta  pela  Comissão
Eleitoral  a  razoabilidade  das  condutas
permitidas/vedadas da Legislação Eleitoral vigente.

6.  O  processo  de  eleição  direta  ocorre  dia  06  de
outubro de 2019, das 08h às 17h, nas dependências
da  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  Carlos
Barbosa.

7.  Todo o  cidadão que  tiver  domicílio  eleitoral  no
município  de  Carlos  Barbosa  estará  apto  a  votar,
devendo apresentar qualquer documento com foto.

8. Serão considerados eleitos os 5 (cinco) candidatos
que proporcionalmente receberem o maior número de
votos, e em caso de empate na votação seguirão os
critérios de desempate estabelecidos no § 10 do art.
29  da  Lei  Municipal  nº  2.997/2013,  e  os  demais
candidatos  serão  considerados  suplentes  de
conselheiros, conforme ordem de votação.

Carlos Barbosa, 02 de agosto de 2019.

Géssica Grolli
Presidente do COMDICA

ATAS

ATA I DE SESSÃO CHAMADA PÚBLICA
Nº 001/2019

Ata  de  licitação,  modalidade  Chamada  Pública,
número um do ano de dois mil e dezenove, realizada
às nove horas do dia trinta de julho 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  Chamada
Pública visando a aquisição de gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Famíliar
Rural,  para  o  atendimento  ao  PNAE  –  Programa
Nacional  de  Alimentação  Escolar,  conforme  Lei
n°11.947 de 16 de julho de 2009 e Resolução n° 004
do  FNDE,  de  02  de  abril  de  2015. Presentes  os
membros  da  Comissão  Julgadora  de  Licitações:
Douglas  Nazaré  Cisco Francisco,  Fernanda Becker
Johann e Raquel  dos  Santos De Zorzi.  Atendido o
disposto  da  Lei  8.666/93,  verificou-se  a  ampla
publicidade,  decidindo  a  Comissão  por  dar
continuidade  ao  processo  licitatório.  Inicialmente,
foram  abertos  os  envelopes  de  número  “um”  e
analisados  os  documentos  referentes  ao  item
“habilitação”.  Participaram  os  seguintes
fornecedores:  COOPERATIVA  SANTA  CLARA
LTDA,  CNPJ Nº  88.587.357/0066-04,  como grupo
formal,  neste  ato,  sem  representação;  e  NILVO
TAUFER,  CPF  212.779.820-15,  como  fornecedor
individual,  neste  ato,  sem  representação.  Os
fornecedores  participantes  restaram  habilitados.
Abre-se  prazo  legal  para  recurso.  Nada  mais
havendo a constar,  foi encerrada a presente sessão,
cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pela  comissão  de
licitações.

ATA II DE SESSÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 008/2019

Ata  de  licitação  II,  modalidade  Chamamento
Público, número oito, do ano de dois mil e dezenove,
realizada às dezesseis horas do dia vinte e cinco de

julho 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 a
seleção  de  parceiro  especializado  para  oferta  de
sinal  de  internet  sem  fio  (wi  fi)  no  Parque  da
Estação, na Rua Coberta,  na Academia localizada
na  Ciclovia  e  na  Praça  Hermelindo  Pizzoli,  que
será  disponibilizada  aos  munícipes  de  forma
gratuita.  Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora  de  Licitações:  Douglas  Nazaré  Cisco
Francisco, Gilmara Rossi e Sandra Cohsul. Reuniu-
se  esta  Comissão para  andamento do Certame.  A
empresa  entregou  os  documentos  faltantes
referentes ao envelope “dois” - proposta, restando
classificada.   Encaminha-se  o  Processo  à
Assessoria Jurídica.  Nada mais havendo a constar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada
e assinada pela Comissão de Licitações.

ATA V DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 096/2019

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil
e  dezenove,  às  quatorze  horas, reuniram-se  a
Pregoeira  e  equipe  de  apoio,  designados  pela
Portaria  nº  299/2019,  com  a  finalidade  dar
andamento a licitação, objetivando a AQUISIÇÃO
DE  EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  E
COMPONENTES conforme descrito no item 01 do
Edital, processando-se essa licitação nos termos da
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal  nº  2.008,  de  20  de  fevereiro  de  2006,
com  aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº
8.666/93 e  Lei  Complementar  123,  de  14  de
dezembro  de  2006.Dando  prosseguimento  ao
certame, a Pregoeira retoma a fase de classificação
das propostas dos segundos colocados dos itens 01,
02,  12,  13,  14,  15  e  16,  conforme  planilha  de
lances.  Dessa  forma,  restam  vencedoras  as
seguintes  licitantes:  para  o  item  01  -  ZEROUM
COMERCIO  DE  EQUIPAMENTOS  E
SUPRIMENTOS  DE  INFORMATICA  EIRELLI,
com o valor final de R$ 3.920,00; para o item 02 -
BD INFORMÁTICA LTDA, com o valor final de
R$  330,00;  para  o  item  12  -  ZEROUM
COMERCIO  DE  EQUIPAMENTOS  E
SUPRIMENTOS  DE  INFORMATICA  EIRELLI,
com o valor final de R$ 572,00; para o item 13 -
BD INFORMÁTICA LTDA, com o valor final de
R$ 623,00; para o item 14 – sem proposta; para o
item  15  -  J  ROSA  SOLUÇÕES  EM
INFORMÁTICA EIRELLI,  com o  valor  final  de
R$ 595,00; e para o item 16 - PPL COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI. com o
valor final de R$ 230,00.Foi aberto o envelope 02,
referente a habilitação. Fica suspensa a sessão, para
análise do setor de Tecnologia da Informação para
avaliação técnica.Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

Letícia L. Almeida,
Pregoeiro(a).

Sheila Danieli,
Equipe de Apoio.

ATA VI DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 096/2019

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e
dezenove,  às  onze  horas,  a  Pregoeira,  designada
pela  Portaria  nº  299/2019,  com  a  finalidade  dar
andamento a licitação, objetivando a AQUISIÇÃO
DE  EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  E
COMPONENTES conforme descrito no item 01 do
Edital, processando-se essa licitação nos termos da
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal  nº  2.008,  de  20  de  fevereiro  de  2006,
com  aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº

8.666/93 e  Lei  Complementar  123,  de  14  de
dezembro  de  2006.Dando  prosseguimento  ao
certame, a Pregoeira, baseada no parecer técnico do
Setor  de  TI,  decide  em  inabilitar  as  seguintes
empresas,  por  não  atenderem as  características  do
edital: ZEROUM  COMERCIO  DE
EQUIPAMENTOS  E  SUPRIMENTOS  DE
INFORMATICA  EIRELLI,  para  o  item  12;  BD
INFORMÁTICA LTDA,  para  o  item  13;  e,  PPL
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE  INFORMÁTICA
EIRELLI,  para o item 16. Para os demais itens 01,
02 e 15, ficam habilitadas as empresas – segundas
colocadas,  mediante  avaliação  na  entrega.Abre-se
prazo  para  recursos,  sendo  03  dias  para  as
manifestações.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a presente  sessão,  cuja  ata foi  lavrada e
assinada pela Pregoeira.

Letícia L. Almeida
Pregoeiro(a)

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 108/2019

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e
dezenove, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
299/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  AMBULATORIAL
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:  L  A
DALLA PORTA JÚNIOR,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Cláudio  Dutra  dos  Santos,  RG  nº
6054088445;  ROSSI  PRODUTOS
HOSPITALARES  LTDA  -  EPP,  neste  ato
representada  pela  Sra.  Daisy  Rossi,  RG  nº
1120036403;  A  a  Z  SAÚDE  PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, neste
ato representada pela Sra. Francy Casagrande, RG nº
4094468735;  V.  RIBAS  VIEIRA  ME,  neste  ato
representada pelo Sr. Thales Alex Dalchiavon, RG nº
9062804506.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram  credenciadas.  As  empresas  METROMED
COMÉRCIO  DE  MATERIAL  MÉDICO
HOSPITALAR  LTDA  e  WEL  DISTRIBUIDORA
DE  MEDICAMENTOS  E  PRODUTOS  PARA A
SAÚDE  LTDA,  através  da  entrega  de  envelopes,
sem  que  seus  representantes  legais  estivessem
presentes.Foram recebidos os envelopes n. 01 e 02,
proposta de preços e habilitação. Aberto o envelope
da  proposta  de  preços,  e  tendo  concluído  que
apresenta  condições  positivas  de  classificação,  eis
que os preços ofertados situaram-se dentre aqueles
vigentes  no  mercado  para  idênticas  condições  de
fornecimento,  segundo a  pesquisa  informativa  que
se  realizou,  a  Pregoeira  decidiu  pela  abertura  do
momento  de  lances  conforme  planilha
anexa.Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas  empresas  previsto  na  Lei  Complementar
123/2006, foram declarados vencedores os seguintes
licitantes:  para  o  item  01  -  L A DALLA PORTA
JÚNIOR com o preço final  (ou negociado)  de  R$
0,03; para o item 02 -WEL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS  E  PRODUTOS  PARA  A
SAÚDE LTDA, com o preço final (ou negociado) de
R$  0,06;  para  o  item  03  -  L A DALLA PORTA
JÚNIOR, com o preço final  (ou negociado) de R$
6,86;  para  o  item  04  –ROSSI  PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP,  com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  0,10;  para  o  item  05  -L A
DALLA PORTA JÚNIOR,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,49; para o item 06 -V. RIBAS
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VIEIRA ME, com o preço final (ou negociado) de
R$ 22,30; 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: L A DALLA PORTA
JÚNIOR,  WEL  DISTRIBUIDORA  DE
MEDICAMENTOS  E  PRODUTOS  PARA  A
SAÚDE  LTDA,  ROSSI  PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA – EPP e V. RIBAS VIEIRA
ME.Adjudica-se à empresa vencedora: L A DALLA
PORTA JÚNIOR,  os  objetos  constantes  nos  itens
01,03 e  05 do edital;  WEL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS  E  PRODUTOS  PARA  A
SAÚDE LTDA,  o  objeto  constante  no  item 02  do
edital; ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP, o objeto constante no item 04 do edital; e, V.
RIBAS VIEIRA ME, o objeto constante no item 06
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 L. Almeida
Pregoeira

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 109/2019

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e
dezenove, às catorze horas, reuniram-se a Pregoeira
e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
299/2019,  com a finalidade de receber  propostas e
documentos de habilitação, objetivando a  aquisição
de  produtos  (veículo  ciclomotor  e  notebook)  para
premiação do programa minha nota-e, aquisição de
memória  para  server  dell,  aquisição  veículo  0km,
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:
MOTOLIFE – VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA,
neste  ato  representada  pelo  Sr.  Gilmar  Fernando
Lazzarotto,  RG  nº  9002893627;  DGSUL
VEÍCULOS  E  SERVIÇOS  LTDA,  neste  ato
representada  pela  Sra.  Wendy  Trevisan  Fortunati,
RG nº 6080166728; FVR SERVIÇO E COMÉRCIO
DE  EQUIPAMENTOS  EIRELI  -  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Edimar  Giacomini,  RG  nº
1092350725 e CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA - ME, neste ato representada
pelo  Sr.  Fabiano  Muller,  RG  nº  4090251374.
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  -  DGSUL VEÍCULOS E
SERVIÇOS  LTDA,  com  o  preço  final  (ou

negociado)  de  R$  56.900,00;  para  o  item  02  -
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA -  ME,  com o preço final
(ou negociado) de R$ 1.890,00;  para o item 03 -
MOTOLIFE  –  VEÍCULOS  E  ACESSÓRIOS
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
16.000,00;  para  o  item  04  -  MOTOLIFE  –
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 10.550,00; para o item
05  -  FVR  SERVIÇO  E  COMÉRCIO  DE
EQUIPAMENTOS  EIRELI  -  ME,  com  o  preço
final (ou negociado) de R$ 3.985,00. 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:  DGSUL  VEÍCULOS  E  SERVIÇOS
LTDA;  CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA  LTDA  –  ME;  MOTOLIFE  –
VEÍCULOS  E  ACESSÓRIOS  LTDA  e  FVR
SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI  -  ME.Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
DGSUL  VEÍCULOS  E  SERVIÇOS  LTDA,  o
objeto  constante  no  item  01  do  edital;
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA - ME, o objeto constante
no item 02 do edital; MOTOLIFE – VEÍCULOS E
ACESSÓRIOS  LTDA,  os  objetos  constante  nos
itens  03  e  04  do  edital;  FVR  SERVIÇO  E
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME,
o  objeto  constante  no  item  05  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 licitante. Encaminha-
se  à  Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para
análise dos documentos e procedimentos adotados
por mim pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.

Sinara Kirch
Pregoeiro(a)

Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 007/2019

Ata  de  licitação,  modalidade  Tomada  de  Preços,
número  sete,  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,
realizada  às  nove  horas  do  dia  vinte  e  cinco  de
julho 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 de
serviço  de  reforma  do  Centro  de  Referência  de
Assistência  Social  (CRAS)  e  do  Centro  de
Referência  Especializado  de  Assistência  Social
(CREAS),  localizados  na  Rua  Ampélio  Carlotto,
74, Centro de Carlos Barbosa/RS, com   colocação
de  mão  de  obra,  materiais  e  equipamentos
necessários. Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora  de  Licitações:  Douglas  Nazaré  Cisco
Francisco, Gilmara Rossi e Raquel dos Santos De
Zorzi.  Participou  a  empresa  CONSTRUSERRA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ
Nº  25.265.579/0001-45,  neste  ato,  representada
pelo senhor Marcio Ademir da Silva, portador do
RG  5092829687.  Atendido  o  disposto  da  Lei
8.666/93,  verificou-se  a  ampla  publicidade.  A
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório.  Inicialmente  foi  aberto  o  envelope  de
número  “um”  e  analisados  os  documentos
referentes  ao  item  “habilitação”.  A empresa  foi
considerada habilitada e desistiu, por meio do seu
representante,  do  prazo  de  recursos.  A comissão
realizou  consulta  com  a  Secretaria  Municipal  de
Projetos  Públicos  e  Meio  Ambiente,  no  que

concerne a  alguns itens  descritos  nos  atestados de
capacidade  técnica.  Sendo  assim,  foi  aberto  o
envelope  de  número  “dois”,  referente  a  proposta
financeira. A empresa foi classificada, apresentando
o valor de R$ 86.228,75 (oitenta e seis mil, duzentos
e vinte e oito  reais e setenta e cinco centavos).  A
empresa  apresentou a  declaração de microempresa
e/ou empresa de pequeno porte. Abre-se prazo legal
para  recursos. Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a sessão,  cuja ata foi  lavrada e assinada
pelos presentes.

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 176/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Associação de Pais e Amigos dos
Deficientes Visuais de Caxias do Sul – APADEV
OBJETO:  O  objeto  do  presente  documento  é  a
contratação de instituição especializada para prestar
atendimento  aos  munícipes  de  carlos  Barbosa,
crianças e adultos, que possuem   deficiência visual,
atendendo aos seguintes objetos:
Objeto 1. Atendimentos especializados para usuários
em: Atividade de Vida Diária – AVD para possibilitar
independência  e  autonomia  na  rotina  diária,
Orientação  e  Mobilidade  para  habilidades  de
deslocamento e para execução das tarefas do dia-a-
dia  com  autonomia  e  segurança  e
Psicomotricidadepara  estimular  habilidades  de
coordenação  psicomotora,  tonicidade,  equilíbrio,
lateralidade, a conscientização e domínio do corpo,
ajustamento dosgestos e movimentos, apropriação do
esquema  corporal,  aumento  das  discriminações
perceptivas, integração de espaço e noção de tempo
pessoal. 
Atividades com frequência semanal, para até 2 (dois)
encaminhamentos por mês.
Objeto 2. Atendimentos especializados para usuários
em:  Informática  para  o  desenvolvimento  de
habilidades  e  competências  que  possibilitem  a
independência e autonomia, Oficina Leia para Mim
para  convivência  e  fortalecimento  de  vínculos,  e,
Oficina da Beleza para desenvolver a autonomia e a
valorização da própria identidade e do auto cuidado. 
Atividades  com  frequência  de  duas  vezes  por
semana, para até 2 (dois) encaminhamentos por mês.
O  serviço  deverá  ser  realizado  entre  segunda  e
sexta-feira,  nos  meses  de  janeiro  a  dezembro  e
realizado  nas  dependências  da  entidade,  conforme
cronograma  de  atendimento  individual  elaborado
pela instituição para cada um dos encaminhamentos.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  partir  de  01  de
agosto de 2019 até 31 de julho de 2020.
VALOR: Até  R$  2.396,00  (dois  mil,  trezentos  e
noventa e seis reais) mensais

Carlos Barbosa, 29 de julho de 2019.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
DEFICIENTES VISUAIS DE CAXIAS DO SUL 

APADEV
Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Associação de Pais e Amigos dos
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Autistas de Farroupilha (AMAFA)
OBJETO:  O objeto do presente é a contratação de
serviço  de  Instituição  com  atendimento
especializado  para  crianças  e  adultos  com
transtornos  do  espectro  autista,  atendendo  aos
seguintes objetos:
Objeto  1.  Serviço  de  proteção  social  especial  de
média  complexidade  para  pessoas  com deficiência,
idosos  e  suas  famílias,  adaptado prioritariamente  a
pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Oferta
atendimento  especializado  a  famílias  com  pessoas
com  deficiência  e  idosos  (as)  com  algumgrau  de
dependência, que tiveram suas limitações agravadas
por violações de direitos,  tais  como: exploração da
imagem,  isolamento,  confinamento,  atitudes
discriminatórias e preconceituosas no seio da família,
falta de cuidados adequados por parte do cuidador,
alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da
potencialidade/capacidade  da  pessoa,  dentre  outras
que  agravam  a  dependência  e  comprometem  o
desenvolvimento  da  autonomia.  Com  frequência
diária, de segunda a sexta-feira, conforme calendário
de atendimentos da instituição, nas dependências da
contratada.
Para até 5 (cinco) encaminhamentos por mês.
Objeto  2.  Atendimento  Educacional  Especializado.
Serviço que identifica,  elabora,  e organiza recursos
pedagógicos  e  de  acessibilidade,  que  eliminem  as
barreiras  para  a  plena  participação  dos  alunos  e
alunas  na  escola  regular,  considerando  suas
necessidades  específicas.  Incluindo,  quando  for
ocaso as seguintes especialidades:
 – Equoterapia – Método terapêutico e educacional
que  utiliza  o  cavalo  como  o  principal  terapeuta
dentro  de  uma  abordagem  biopsicossocial.  Pois
através dos movimentos rítmicos tridimensionais do
cavalo,  ele estimula o desenvolvimento da mente e
do corpo.
 – Natação – Desenvolve a psicomotricidade, noção
de  espaço  e  tempo,  aliada  a  materiais  e  outros
colegas,  desenvolve  a  socialização,  comunicação
everbalização, fatores essências ao desenvolvimento
afetivo  e  social.  Além  de  aliviar  os  espasmos
musculares e desenvolver e aumentar acoordenação
motora  ampla  existe  uma  melhora  significativa  na
capacidade  cardíaca  e  respiratória,  o  contribui
também  a  desenvolvimento  da  autoconfiança,
criatividade  e  atenção,  levando  ao  aumento  da
consciência  corporal.  Com  frequência  de  uma  vez
por semana, conforme calendário de atendimentos da
instituição,  nas dependências da contratada. Caso a
necessidade do aluno seja para mais de um dia por
semana o pagamento será multiplicado pelo número
de vezes na semana.
Para até 10 (dez) encaminhamentos por mês.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  partir  de  01  de
agosto de 2019  até 31  de julho de  2020.
VALOR: Até  R$  23.400,00  (vinte  três  mil  e
quatrocentos reais) mensais

Carlos Barbosa, 29 de julho de 2019.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
AUTISTAS DE FARROUPILHA (AMAFA)

Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: O & F Comércio e Serviços Ltda

– Me
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de limpeza,
conservação  e  manutenção  de  áreas  destinadas  a
serviços  de  saúde,  devendo  a  contratada  realizar
todas  as  tarefas  inerentes  ao  serviço,
responsabilizando-se  pela  disponibilização  de
pessoal,  fornecimento  e  EPI's,  uniforme,
equipamentos,  utensílios  e  material  de  limpeza,
necessários  à  realização  das  mesmas,  nos  locais
abaixo,  e  de  acordo  o  descritivo  detalhado  do
serviço disponível no Anexo I deste Contrato.

IT
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DESCRIÇÃO 

01 07 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL – CLÍNICA DO HOMEM

02 08 SERVIÇO  DE  LIMPEZA  PREDIAL  –  CENTRO
RADIOLÓGICO

03 09 SERVIÇO  DE  LIMPEZA  PREDIAL  –  CENTRO  DE
FISIOTERAPIA E TRATAMENTO DA DOR

Para  item  01:  01  limpeza  por  semana,  com
estimativa de até 02:00 horas por limpeza;
Para  item  02: 01  vez  por  dia,  totalizando  05
limpezas por semana, de até 02 horas por limpeza;
Para  item  03: 01  vez  por  dia,  totalizando  05
limpezas por semana, de até 02 horas por limpeza.
Obs.  Eventuais  compensações  de  jornadas,  em
decorrência  de  pontos  facultativos,  observarão  o
valor da hora constante na Planilha de Custo.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando o nº  178 no campo “nº  do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA:  12 (doze)  meses,  a  partir  de  01 de
agosto de 2019 até 31 de julho de 2020.
VALOR: R$ 3.109,00 (três mil, cento e nove reais)
mensais

Carlos Barbosa, 30 de julho de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Serra Serviços Terceirizados de
Limpeza e Portaria Eireli
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de limpeza,
conservação  e  manutenção  de  áreas  destinadas  a
serviços  de  saúde,  devendo  a  contratada  realizar
todas  as  tarefas  inerentes  ao  serviço,
responsabilizando-se  pela  disponibilização  de
pessoal,  fornecimento  e  EPI's,  uniforme,
equipamentos,  utensílios  e  material  de  limpeza,
necessários  à  realização  das  mesmas,  nos  locais
abaixo,  e  de  acordo  o  descritivo  detalhado  do
serviço, anexo I deste Contrato. 
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DESCRIÇÃO 

AL

01 01 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL - UBS ARCOVERDE

02 02 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL – POSTO DE SAÚDE DO
CINCO DA BOA VISTA

03 03 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL – POSTO DE SAÚDE DE
SANTO ANTÔNIO DE CASTRO

04 04 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL – POSTO DE SAÚDE DE
SANTA LUIZA

05 05 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL – POSTO DE SAÚDE DE
FORROMECO

06 06 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL – SAMU

Para  item  01:  01  vez  por  dia,  totalizando  05
limpezas por semana, com estimativa de até 03 horas
por limpeza;
Para  item  02: 02  limpezas  por  semana,  com
estimativa de até 02:00 horas por limpeza;
Para  item  03: 02  limpezas  por  semana,  com
estimativa de até 02:00 horas por limpeza;
Para  item  04: 02  limpezas  por  semana,  com
estimativa de até 02:00 horas por limpeza;
Para  item  05: 02  limpezas  por  semana,  com
estimativa de até 02:00 horas por limpeza;
Para  item  06:  04  limpezas  por  semana,  com
estimativa de até 02:00 horas por limpeza;
Obs.  Eventuais  compensações  de  jornadas,  em
decorrência  de  pontos  facultativos,  observarão  o
valor da hora constante na Planilha de Custo.

O contrato pode ser  visualizado na íntegra  através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando  o  nº  179  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  partir  de  01  de
agosto de 2019 até 31  de julho de 2020.
VALOR: R$ 5.507,00 (cinco mil, quinhentos e sete
reais) mensais.

Carlos Barbosa, 30 de julho de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

SERRA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE
LIMPEZA E PORTARIA EIRELI

Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO CONTRATO Nº 180/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Maxilaser  Medicina  e
Oftalmologia Ltda
OBJETO:  O presente  contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade  a contratação de  empresa
para  prestação  do  seguinte  serviço  de  consultas
especializada:

IT
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DESCRIÇÃO U
N
D 

QUANT.
MENSAL

ATÉ

QUANT.
ANUAL

01 01 SERVIÇO  AMBULATORIAL
MÉDICO
GASTROENTEROLOGIA 

U
N

15 180

a)  Os  agendamentos  das  consultas  serão  feitos
através da Secretaria Municipal da Saúde atendendo
as  datas  e  horários  previamente  acordados  entre  a
Secretaria  Municipal  da  Saúde  e  a  Contratado(a),
podendo ocorrer nos turnos da manhã, tarde, noite,
durante a semana e finais de semana;
b)  O  pagamento  pelos  serviços  prestados  pelo

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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Contratado(a) será efetuado mensalmente, tendo em
conta  o  número  de  atendimentos  efetivamente
realizados, multiplicado pelo valor correspondente ao
valor unitário Contratado(a);
c)  A Contratado(a)  deverá  apresentar  o  título  de
especialização  do  profissional  responsável  pela
execução das consultas e o registro de especialização
junto  ao  CREMERS no momento da assinatura  do
contrato;
d)  Os exames solicitados aos pacientes seguirão os
protocolos  específicos  que  serão  entregues  aos
Contratados(as);
e)  No  caso  do  paciente  necessitar  de  retornos
sistemáticos  para  acompanhamento,  esta  condição
deverá  ser  solicitada  e  justificada  por  escrito,
contendo o CID da doença, receituário ou na própria
contra - referência;
f) Não havendo a necessidade de retorno, deverá ser
preenchida  a  contra  -  referência  para  o  paciente
realizar  o  acompanhamento  na  Unidade  Básica  de
Saúde;
g)  O  Contratado(a)  só  deve  solicitar  exames
relacionados à patologia em questão;
h)  A medicação  solicitada  deverá  ser  pela  DCB e
preferencialmente  da  Relação  Municipal  De
Medicamentos (REMUME);
i) A Secretaria Municipal da Saúde vai disponibilizar
a relação de medicamentos disponíveis na Farmácia
Municipal  (REMUME),  conforme  cópia  que  será
repassada ao vencedor do certame;
j)  O prestador  deve possuir  cadastro atualizado no
Sistema de  Cadastro  Nacional  de  Estabelecimentos
em Saúde (SCNES);
k) O Contratado(a) 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;
l) O prestador deverá manter e apresentar planilha em
que conste o dia, a hora e a assinatura do paciente.
Este  documento  deverá  ser  entregue  junto  à  nota
fiscal,  a  fim  de  comprovar  a  efetiva  prestação  do
serviço de consulta médica especializada, no caso de
consultas que não forem efetivadas nas dependências
da Secretaria Municipal da Saúde;
m)  As  solicitações  decorrentes  das  consultas,
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 desta secretaria;
n)  O  prestador  deverá  utilizar  o  sistema
informatizado,  fornecido  pela  Contratante.  Os
Contratados(as) serão capacitados para utilização do
sistema. A capacitação acontecerá em data e horário
previamente acordados entre a Secretaria Municipal
da Saúde e a Contratada;
o)  O Contratado(a)  apresentará  a  lista  de  material
específico  que  será  utilizado  nas  consultas  no
momento da assinatura do contrato;
p)  O  controle  de  consultas  prestados  será  feita
através  de  preenchimento  de  controle  de  contratos
terceirizados, preenchida e assinada pelo profissional
prestador, conforme modelo a ser disponibilizado, no
caso  de  atendimento  que  não  seja  efetuado  nas
dependências da Secretaria Municipal da Saúde.
Será  admitida  a  realização  de  valor  físico/e  ou
financeiro  superior  aos  limites  mensais,  ficando
limitado  a  sua  utilização/equação  no  mês
subsequente e desde que não sejam ultrapassados os
limites anuais estabelecidos neste instrumento.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando  o  nº  180  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  de  02  de
agosto de 2019 até 01 de agosto de 2020.
VALOR: R$ 110,00 (cento e dez reais) por consulta,

totalizando  até  R$  19.800,00  (dezenove  mil  e
oitocentos reais) por ano.

Carlos Barbosa, 31 de julho de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

MAXILASER MEDICINA E OFTALMOLOGIA
LTDA

Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO CONTRATO Nº 181/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Clinica Médica Gyboski Ltda
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a contratação de  empresa
para  prestação  do  seguinte  serviço  de  consulta
especializada:
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DESCRIÇÃO U
N
D 

QUANT.
MENSAL

ATÉ

QUANT.
ANUAL

01 02 SERVIÇO  AMBULATORIAL
MÉDICO ORTOPEDISTA

U
N

100 1.200

a)  Os  agendamentos  das  consultas  serão  feitos
através da Secretaria Municipal da Saúde atendendo
as datas e horários previamente acordados entre  a
Secretaria  Municipal  da  Saúde  e  a  Contratado(a),
podendo ocorrer nos turnos da manhã, tarde, noite,
durante a semana e finais de semana;
b)  O  pagamento  pelos  serviços  prestados  pelo
Contratado(a) será efetuado mensalmente, tendo em
conta  o  número  de  atendimentos  efetivamente
realizados, multiplicado pelo valor correspondente
ao valor unitário Contratado(a);
c)  A Contratado(a)  deverá  apresentar  o  título  de
especialização  do  profissional  responsável  pela
execução  das  consultas  e  o  registro  de
especialização junto ao CREMERS no momento da
assinatura do contrato;
d) Os exames solicitados aos pacientes seguirão os
protocolos  específicos  que  serão  entregues  aos
Contratados(as);
e)  No  caso  do  paciente  necessitar  de  retornos
sistemáticos  para  acompanhamento,  esta  condição
deverá  ser  solicitada  e  justificada  por  escrito,
contendo  o  CID  da  doença,  receituário  ou  na
própria contra – referência;
f) Não havendo a necessidade de retorno, deverá ser
preenchida  a  contra  –  referência  para  o  paciente
realizar o acompanhamento na Unidade Básica de
Saúde;
g)  O  Contratado(a)  só  deve  solicitar  exames
relacionados à patologia em questão;
h)  A medicação solicitada deverá ser  pela DCB e
preferencialmente  da  Relação  Municipal  De
Medicamentos (REMUME);
i)  A  Secretaria  Municipal  da  Saúde  vai
disponibilizar  a  relação  de  medicamentos
disponíveis  na  Farmácia  Municipal  (REMUME),
conforme cópia que será repassada ao vencedor do
certame;
j)  O prestador deve possuir cadastro atualizado no
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos
em Saúde (SCNES);
k)  O Contratado(a) 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;
l)  O prestador  deverá  manter  e  apresentar  planilha
em  que  conste  o  dia,  a  hora  e  a  assinatura  do
paciente. Este documento deverá ser entregue junto à
nota fiscal,  a fim de comprovar a efetiva prestação
do serviço de consulta médica especializada, no caso
de  consultas  que  não  forem  efetivadas  nas
dependências da Secretaria Municipal da Saúde;
m)  As  solicitações  decorrentes  das  consultas,
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 desta secretaria;
n)  O  prestador  deverá  utilizar  o  sistema
informatizado,  fornecido  pela  Contratante.  Os
Contratados(as) serão capacitados para utilização do
sistema. A capacitação acontecerá em data e horário
previamente acordados entre a Secretaria Municipal
da Saúde e a Contratada;
o)  O Contratado(a)  apresentará  a  lista  de  material
específico  que  será  utilizado  nas  consultas  no
momento da assinatura do contrato;
p)  O  controle  de  consultas  prestados  será  feita
através  de  preenchimento  de  controle  de  contratos
terceirizados, preenchida e assinada pelo profissional
prestador, conforme modelo a ser disponibilizado, no
caso  de  atendimento  que  não  seja  efetuado  nas
dependências da Secretaria Municipal da Saúde.
Será  admitida  a  realização  de  valor  físico/e  ou
financeiro  superior  aos  limites  mensais,  ficando
limitado  a  sua  utilização/equação  no  mês
subsequente e desde que não sejam ultrapassados os
limites anuais estabelecidos neste instrumento.

O contrato pode ser  visualizado na íntegra  através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando  o  nº  181  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  de  02  de
agosto de 2019 até 01 de agosto de 2020.
VALOR:  R$  98,00(noventa  e  oito  reais)  por
consulta,  totalizando  até  R$  117.600,00  (cento  e
dezessete mil e seiscentos reais) por ano.

Carlos Barbosa, 31 de julho de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CLINICA MÉDICA GYBOSKI LTDA
Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO CONTRATO Nº 182/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Clínica Médica Reboredo Ltda
OBJETO:  O presente  contrato tem seu respectivo
fundamento  e  finalidade  a  contratação de  empresa
para  prestação  do  seguinte  serviço  de  consulta
especializada:
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ATÉ
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01 03 SERVIÇO  AMBULATORIAL
MÉDICO HEMATOLOGISTA

U
N

10 120

a)  Os  agendamentos  das  consultas  serão  feitos
através da Secretaria Municipal da Saúde atendendo

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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as  datas  e  horários  previamente  acordados  entre  a
Secretaria  Municipal  da  Saúde  e  a  Contratado(a),
podendo ocorrer  nos turnos da manhã,  tarde, noite,
durante a semana e finais de semana;
b)  O  pagamento  pelos  serviços  prestados  pelo
Contratado(a) será efetuado mensalmente, tendo em
conta  o  número  de  atendimentos  efetivamente
realizados, multiplicado pelo valor correspondente ao
valor unitário Contratado(a);
c)  A Contratado(a)  deverá  apresentar  o  título  de
especialização  do  profissional  responsável  pela
execução das consultas e o registro de especialização
junto  ao  CREMERS no momento da assinatura  do
contrato;
d)  Os exames solicitados aos pacientes seguirão os
protocolos  específicos  que  serão  entregues  aos
Contratados(as);
e)  No  caso  do  paciente  necessitar  de  retornos
sistemáticos  para  acompanhamento,  esta  condição
deverá  ser  solicitada  e  justificada  por  escrito,
contendo o CID da doença, receituário ou na própria
contra - referência;
f) Não havendo a necessidade de retorno, deverá ser
preenchida  a  contra  -  referência  para  o  paciente
realizar  o  acompanhamento  na  Unidade  Básica  de
Saúde;
g)  O  Contratado(a)  só  deve  solicitar  exames
relacionados à patologia em questão;
h)  A medicação  solicitada  deverá  ser  pela  DCB e
preferencialmente  da  Relação  Municipal  De
Medicamentos (REMUME);
i) A Secretaria Municipal da Saúde vai disponibilizar
a relação de medicamentos disponíveis na Farmácia
Municipal  (REMUME),  conforme  cópia  que  será
repassada ao vencedor do certame;
j)  O prestador  deve possuir  cadastro atualizado no
Sistema de  Cadastro  Nacional  de  Estabelecimentos
em Saúde (SCNES);
k) O Contratado(a) 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;
l) O prestador deverá manter e apresentar planilha em
que conste o dia, a hora e a assinatura do paciente.
Este  documento  deverá  ser  entregue  junto  à  nota
fiscal,  a  fim  de  comprovar  a  efetiva  prestação  do
serviço de consulta médica especializada, no caso de
consultas que não forem efetivadas nas dependências
da Secretaria Municipal da Saúde;
m)  As  solicitações  decorrentes  das  consultas,
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 desta secretaria;
n)  O  prestador  deverá  utilizar  o  sistema
informatizado,  fornecido  pela  Contratante.  Os
Contratados(as) serão capacitados para utilização do
sistema. A capacitação acontecerá em data e horário
previamente acordados entre a Secretaria Municipal
da Saúde e a Contratada;
o)  O Contratado(a)  apresentará  a  lista  de  material
específico  que  será  utilizado  nas  consultas  no
momento da assinatura do contrato;
p)  O  controle  de  consultas  prestados  será  feita
através  de  preenchimento  de  controle  de  contratos
terceirizados, preenchida e assinada pelo profissional
prestador, conforme modelo a ser disponibilizado, no
caso  de  atendimento  que  não  seja  efetuado  nas
dependências da Secretaria Municipal da Saúde.
Será  admitida  a  realização  de  valor  físico/e  ou
financeiro  superior  aos  limites  mensais,  ficando
limitado  a  sua  utilização/equação  no  mês
subsequente e desde que não sejam ultrapassados os
limites anuais estabelecidos neste instrumento.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando o nº  182 no campo “nº  do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA:  12 (doze) meses, a contar de 02 de
agosto de 2019 até 01 de agosto de 2020.
VALOR:  R$  120,00  (cento  e  vinte  reais)  por
consulta,  totalizando  R$  14.400,00(catorze  mil  e
quatrocentos reais) por ano.

Carlos Barbosa, 31 de julho de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CLÍNICA MÉDICA REBOREDO LTDA
Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO CONTRATO Nº 183/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Clínica  Nossa  Senhora  de
Lourdes Ltda – Epp
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade  a contratação de  empresa
para  prestação  do  seguinte  serviço  de  exame
especializado:
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SERVIÇO  AMBULATORIAL
EXAME  DE
ELETRONEUROMIOGRAFIA

U
N

07 84

a)Executar os exames em suas dependências, tendo
o  agendamento  feito  através  da  Secretaria
Municipal  da  Saúde,  atendendo  datas  e  horários
previamente acordados;
b)Disponibilizar  as  datas  para  os  exames  pelo  e-
mail:
"marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br", até o
dia 15 do mês anterior à realização dos exames;
c)Apresentar  o  título  de  especialização  do
profissional responsável pela execução dos exames
e  registro  de  especialização  junto  ao  CREMERS
(estas  apresentações  se  darão  no  momento  da
assinatura do Contrato);
d)O paciente  será  encaminhado  para  atendimento
pela Secretaria Municipal da Saúde, em formulário
específico de referência e contra – referência, além
do formulário de autorização do exame.
e)Cada prestador deverá manter um controle através
de lista de pacientes atendidos por mês,  contendo
neste documento: 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;
f)As  solicitações  decorrentes  dos  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 desta secretaria.
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  dos
pacientes atendidos devidamente assinada, para que
se faça o controle e a autorização para emissão de
nota fiscal.
h)O  pagamento  dos  serviços  prestados  pelo
credenciado  será  efetuado  mensalmente,

considerando-se  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);
k)Para  item  03,  considerando  a  complexidade  do
preparo  necessário  à  realização  deste  exame,  a
Contratada responsabiliza-se para que sua execução
seja no município do contratante;
l)Para  os  demais  itens  a  Contratada  deverá  estar
estabelecida em um dos seguintes municípios: Carlos
Barbosa,  Garibaldi,  Bento Gonçalves ou Caxias do
Sul,  em  virtude  do  transporte  de  pacientes
disponibilizados pelo município a estas cidades. 
m)Quanto a prestadores das demais cidades, havendo
interesse  em  fornecer  o  serviço,  deverão  estes  se
responsabilizar pelo transporte dos pacientes;
n)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.
Será  admitida  a  realização  de  valor  físico/e  ou
financeiro  superior  aos  limites  mensais,  ficando
limitado  a  sua  utilização/equação  no  mês
subsequente e desde que não sejam ultrapassados os
limites anuais estabelecidos neste instrumento.

O contrato pode ser  visualizado na íntegra  através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando  o  nº  183  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses  a  partir  de  sua
assinatura, ou seja, de 13 de outubro de 2019 até 12
de outubro de 2020.
VALOR:  R$ 294,99 (duzentos  e  noventa  e  quatro
reais  e  noventa  e  nove  centavos)  por  exame,
totalizando  até  R$  24.779,16(vinte  e  quatro  mil,
setecentos  e  setenta  e  nove  reais  e  dezesseis
centavos) por ano.

Carlos Barbosa, 31 de julho de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CLÍNICA NOSSA SENHORA DE LOURDES
LTDA - EPP
Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO CONTRATO Nº 184/2019

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  do  seguinte  serviço  de  exame
especializado:
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AL L

01 05

SERVIÇO  AMBULATORIAL
EXAME  DE  DESINTOMETRIA
ÓSSEA DUO-ENERGÉTICA DE
COLUNA  (VERTEBRAS
LOMBARES E/OU FEMUR)

UN 12 144

a)Executar os exames em suas dependências, tendo o
agendamento feito através da Secretaria Municipal da
Saúde, atendendo datas e horários
previamente acordados;
b)Disponibilizar as datas para os exames pelo e-mail:
"marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br",  até  o
dia 15 do mês anterior à realização dos exames;
c)Apresentar  o  título  de  especialização  do
profissional responsável pela execução dos exames e
registro de especialização junto ao CREMERS (estas
apresentações se darão no momento da assinatura do
Contrato);
d)O  paciente  será  encaminhado  para  atendimento
pela  Secretaria Municipal  da  Saúde,  em formulário
específico de referência e contra – referência, além
do formulário de autorização do exame.
e)Cada prestador deverá manter um controle através
de  lista  de  pacientes  atendidos  por  mês,  contendo
neste documento: 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;
f)As  solicitações  decorrentes  dos  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 desta secretaria.
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  dos
pacientes atendidos devidamente assinada, para que
se faça o controle e a autorização para emissão de
nota fiscal.
h)O  pagamento  dos  serviços  prestados  pelo
credenciado  será  efetuado  mensalmente,
considerando-se  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);
k)Para  item  03,  considerando  a  complexidade  do
preparo  necessário  à  realização  deste  exame,  a
Contratada responsabiliza-se para que sua execução
seja no município do contratante;
l)Para  os  demais  itens  a  Contratada  deverá  estar
estabelecida em um dos seguintes municípios: Carlos
Barbosa,  Garibaldi,  Bento Gonçalves  ou Caxias  do
Sul,  em  virtude  do  transporte  de  pacientes
disponibilizados pelo município a estas cidades. 
m)Quanto a prestadores das demais cidades, havendo
interesse  em  fornecer  o  serviço,  deverão  estes  se
responsabilizar pelo transporte dos pacientes;
n)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.
Será  admitida  a  realização  de  valor  físico/e  ou
financeiro  superior  aos  limites  mensais,  ficando
limitado  a  sua  utilização/equação  no  mês
subsequente e desde que não sejam ultrapassados os
limites anuais estabelecidos neste instrumento.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do

link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 

Digitando o nº  184 no campo “nº  do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses  a  partir  de  sua
assinatura, ou seja, de 13 de outubro de 2019 até 12
de outubro de 2020.
VALOR: R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais)
por  exame,  totalizando  até  R$  26.208,00(vinte  e
seis mil, duzentos e oito reais) por ano.

Carlos Barbosa, 31 de julho de 2019.

LETICIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
SÃO LUCAS LTDA

Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 157/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio e Serviços Ltda
– Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  60
(sessenta) dias, a partir de 01 de agosto de 2019 até
29 de  setembro  de 2019,  ou  até  a  finalização do
novo processo licitatório, na forma da justificativa
em  anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  Fica  acordada  a  negociação  entre  as
partes a manutenção do valor pago mensalmente do
presente contrato.  Desta forma, o valor  a ser pago
corresponderá R$  3.547,06 (três mil,  quinhentos e
quarenta e sete reais e seis 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 e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 06.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2019.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e

Habitação

O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
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 ADITIVO CONTRATUAL
Nº 200/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

CONTRATADA:  Posto  de  Combustíveis  Fioi
D'noni Ltda
OBJETO: Fica alterada a contar de 30 de julho de
2019  a  Cláusula  Terceira  –  da  forma  e  prazo  de
pagamento, considerando a política de reajustes de
preços  praticados  pela  Petrobrás,  e  a  manutenção
dos preços de aquisição de combustíveis, visto que
há  oferta  de  valores  no  mercado  local,  conforme
registro fotográfico, assim consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERI-
AL

UN
D

VALOR UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,42

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

LT R$ 3,31

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 40

Carlos Barbosa, 30 de julho de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FIOI D'NONI 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 ADITIVO CONTRATUAL
Nº 201/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Auto Posto São Sebastião Ltda
OBJETO: Fica alterada a contar de 30 de julho de
2019  a  Cláusula  Terceira  –  da  forma  e  prazo  de
pagamento, considerando a política de reajustes de
preços  praticados  pela  Petrobrás,  e  a  manutenção
dos preços de aquisição de combustíveis, visto que
há  oferta  de  valores  no  mercado  local,  conforme
registro fotográfico, assim consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERI-
AL

UN
D

VALOR UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,42

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

LT R$ 3,31

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 40

Carlos Barbosa, 30 de julho de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO 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 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

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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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, a contar de 30 de julho de
2019: 

I
T
E
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL U
N
D

VALOR
UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEDE DO
MUNICÍPIO 

L
T

R$ 4,42

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

L
T

R$ 3,31

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

L
T

R$ 3,41

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 21

Carlos Barbosa, 30 de julho de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS 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 ADITIVO CONTRATUAL
Nº 203/2014

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:
 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERI-
AL

UN
D

VALOR UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,42

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

LT R$ 3,31

3

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

LT R$ 3,41

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 agosto de 2019 até dia 31 de
agosto 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, 30 de julho de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS 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 ADITIVO CONTRATUAL
Nº 113/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: A  Batista  Monitoramentos,
Segurança E Vigilância Ltda – Me
OBJETO: O prazo do contrato será prorrogado por
mais 12 (doze) meses, ou seja, de 02 de Agosto de
2019  a  01  de  Agosto  de  2020,  na  forma  da
justificativa em anexo que faz parte integrante do
presente  instrumento. Fica acordada a  negociação
entre  as  partes  a  manutenção  do  valor  pago
mensalmente do presente contrato, sendo o valor de
R$ 8.375,21 (oito mil,  trezentos e setenta e cinco
reais  e  vinte  e  um  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: 06

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2019.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

A BATISTA MONITORAMENTOS,
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA – ME

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 ADITIVO CONTRATUAL
Nº 112/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Edison  Antonio  Draghetti
Futebol – Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, a contar de 03 de agosto de 2019 até 02 de
agosto de 2020,  conforme justificativa em anexo,
que  faz  parte  integrante  do  presente  instrumento.
Em  função  da  prorrogação  de  prazo  do  contrato,
será reajustado o valor, negociado entre as partes de
4,00%.  Desta  forma,  o  novo  valor  a  ser  pago
corresponderá  a  R$  159,80  (cento  e  cinquenta  e
nove reais e oitenta centavos) por treino. 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: 05

Carlos Barbosa, 30 de julho de 2019.

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal dos Esportes, Lazer e

Juventude

EDISON ANTONIO DRAGHETTI FUTEBOL –

ME
Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 133/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio E Serviços Ltda
– Me
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, a partir de 08 de agosto de 2019 até 07 de
agosto  de  2020,  conforme  justificativa  em  anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função  da  prorrogação  de  prazo  do  contrato,  será
reajustado  o  valor,  negociado  entre  as  partes  de
5,00%.  Desta  forma,  o  novo  valor  a  ser  pago
corresponderá a R$ 460,09 (quatrocentos e sessenta
reais e nove 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: 05

Carlos Barbosa, 31 de julho de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 165/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  O  Servy's  Serviços  de  Limpeza
Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 151 (cento e
cinquenta e um) dias, ou seja,  de 03 de agosto de
2019  a  31  de  dezembro  de  2019,  na  forma  da
justificativa  anexa,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento. Fica  acordada  a  negociação
entre  as  partes  a  manutenção  do  valor  pago
mensalmente  do  presente  contrato. 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, 31 de julho de 2019.

FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas
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SERVY'S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 166/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Empresa  Santa  Luiza  De
Transportes Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, pelo período de
128 (cento e vinte e oito) dias, ou seja, a contar de
31 de julho de 2019 até 05 de dezembro de 2019, na
forma  da  justificativa  em  anexo  que  faz  parte
integrante  do  presente  instrumento.  Em  função  da
prorrogação do prazo, será reajustado o valor pago,
pela variação do IGP-M do período, que corresponde
a 6,52 %. Desta forma o novo valor a ser pago será
conforme planilha abaixo:

ITE
M

KM POR DIA VALOR POR KM VALOR TOTAL

01 210,20 R$ 4,35 R$ 914,37

02 195,20 R$ 3,60 R$ 702,72

03 70,20 R$ 6,36 R$ 446,47

04 76,80 R$ 6,49 R$ 498,43

05 62,00 R$ 7,42 R$ 460,04

06 111,60 R$ 4,20 R$ 468,72

07 41,40 R$ 6,81 R$ 281,93

08 43,20 R$ 7,74 R$ 334,37

09 58,00 R$ 5,41 R$ 313,78

10 12,60 R$ 19,46 R$ 245,20

11 16,40 R$ 15,54 R$ 254,86

12 26,00 R$ 10,76 R$ 279,76

13 51,20 R$ 9,69 R$ 496,13

Total Diário R$ 5.696,78

As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 30 de julho de 2019.

FABIANO JOSÉ TAUFER 
Secretário Municipal da Educação

EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSPORTES
LTDA

Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

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 02 de agosto  de
2019  até  31  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: 07

Carlos Barbosa, 29 de julho de 2019.

FABIANO JOSÉ TAUFER 
Secretário Municipal da Educação

POLIMATA CONSTRUTORA TERCEIRIZAÇÃO,
SERVIÇOS AMBIENTAIS E

TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contratada

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 206/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Dione  Comércio  de  Moda  e
Beleza Ltda Me
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Primeira – do
Objeto,  na  forma  da  justificativa  anexa,  que  faz
parte integrante do presente instrumento, aditando
os quantitativos conforme segue:

Item Descrição Unid

Quant.
a

aditar
até

Valor
unit./R$

Valor 
total/R$

01 SERVIÇO  DE  HIDRATAÇÃO  DE
CABELOS

U
N

02
R$

80,00
 R$

160,00

03 SERVIÇO  DE  CABELO  E
MAQUIAGEM

U
N

12
R$

170,00
R$

2.040,00

06 SERVIÇO  COLOCAÇÃO  DE  CÍLIOS
POSTIÇOS

U
N

12
R$

10,00

R$
120,00

Em função da alteração da Cláusula Primeira, fica
alterada a Cláusula Segunda - do Preço, aditando-se
o valor de R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte
reais)  totalizando assim o valor do contrato em R$
27.640,00 (vinte  e  sete  mil,  seiscentos  e  quarenta
reais). As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2019.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

DIONE COMÉRCIO DE MODA E BELEZA
LTDA ME
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 ADITIVO CONTRATUAL
Nº 076/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: S E F Indústria Metalúrgica Ltda
Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes pelo período de
60 (sessenta) dias, ou seja, a partir de 04 de agosto
de 2019 até 02 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: 02

Carlos Barbosa, 25 de julho de 2019.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e

Habitação

S E F INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME
Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

PORTARIAS

PORTARIA Nº 682/2019

CONCEDE, a partir desta data, por  05 (cinco) dias
consecutivos, à  servidora  LUCILENE  PODER
BAVARESCO,  matrícula  nº  499,  Auxiliar  de
Enfermagem, licença por motivo de falecimento de
seu  irmão,  conforme  artigo  111,  inciso  III,  alínea
“b”, da Lei Municipal nº 682, de 1990. Período da
licença: de 22 a 26 de julho de 2019.

Carlos Barbosa, 22 de julho de 2019.

Clarisse Fatima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 683/2019

NOMEIA,  a  partir  desta  data,  IDINEIA  SALVI,
matrícula n.º  1.714,  para  exercer  as  atribuições  do
cargo  em  comissão  de  Assessor  Administrativo,
lotada  na  Secretaria  Municipal  de  Segurança  e
Trânsito,  carga  horária  semanal  de  40  horas,  com
remuneração correspondente ao cargo em comissão
CC03,  do  quadro  de  cargos  e  salários  da  Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 22 de julho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito

Municipal.

PORTARIA Nº 684/2019

CONCEDE,  prêmio  assiduidade  à  servidora
JANETE  CANAL  CICHELERO,  Assistente  de
Planejamento, matrícula nº 356, tendo sido investida
em cargo de provimento efetivo em 06 de janeiro de
1994,  em  virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  de  06  de
janeiro de 2014 a 06 de janeiro de 2019, nos termos
do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90, tendo optado a
servidora  por  03  (três)  meses  em  licença,  nos
períodos de 22 de julho de 2019 a 21 de agosto de
2019, de 20 de julho de 2020 a 19 de agosto de 2020
e de 02 de dezembro de 2020 a 1º de janeiro de 2021,
conforme o processo administrativo n.º 3.822/2019.

Carlos Barbosa, 22 de julho de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 685/2019

REMANEJA,  a  partir  desta  data, os  servidores
abaixo relacionados:
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Nome Matrícul
a

Da Para

Dirceu Birck 1.461
Secretaria Municipal de

Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas

Secretaria Municipal da
Saúde

Luis Carlos
Bellaver

821
Secretaria Municipal da

Saúde

Secretaria Municipal de
Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

Carlos Barbosa, 22 de julho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito

Municipal.

PORTARIA Nº 686/2019

EXONERA,  a  partir  desta  data,  JOSE  OSMAR
CHIES, operador de máquinas, matrícula nº 1.501, da
função  gratificada  de  SUBPREFEITO  -
ARCOVERDE,  FG04,  lotado  na  Secretaria
Municipal da Agricultura, conforme art. 36, inciso II,
alínea “a”, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de 1990, sendo o dia 21 de julho de 2019 o último dia
trabalhado.

Carlos Barbosa, 22 de julho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito

Municipal.

PORTARIA Nº 687/2019

CONCEDE,  nesta  data, ao  servidor  ELSIOMAR
BITTENCOURT  FLORES,  matrícula  nº  1.656,
agente comunitário de saúde, licença por motivo de
falecimento de sua mãe, conforme artigo 111, inciso
III, alínea “b”, da Lei Municipal nº 682, de 1990.

Carlos Barbosa, 22 de julho de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 688/2019

DESIGNA os  servidores  abaixo  relacionados  para
compor a  COMISSÃO para realização de  Processo
Seletivo Simplificado III/2019, Edital nº 052, de 22
de julho de 2019, com as atribuições de coordenar,
controlar  e  orientar  todas  as  tarefas  e  decisões
relativas ao certame.

Servidor Mat. Cargo/Função Sec.
Municipal

Debora Corbellini 1.619 Agente Administrativo Administra
ção

Rocheli Morellato
Rizzardo

196 Supervisor Geral de Atendimento
Especializado

Saúde

Maribel Bortolotto  1.020 Agente Administrativo Educação

Letícia Lando de
Almeida

 1.839 Agente Administrativo Administra
ção

Carlos Barbosa, 22 de julho de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 689/2019

CONCEDE  férias  regulamentares,  de  22  a  27  de
julho de 2019, à servidora LEANI ANA BREUNIG
SCHOLZ,  Monitor  de  Creche,  matrícula  nº  736,
referente ao período aquisitivo de 10 de abril de 2017
a 09 de abril de 2018.

Carlos Barbosa, 22 de julho de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 690/2019

CESSA,  com  efeito  retroativo  a  19  de  julho  de
2019, o pagamento de aposentadoria de LAUDINO
GUSATTO,  por  motivo  de  seu  falecimento,
conforme certidão de óbito em anexo e  de acordo
com  o  art.  4º,  inciso  I,  da  Lei  Municipal  nº
2.755/2012.

Carlos Barbosa, 22 de julho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito

Municipal.

PORTARIA Nº 691/2019

ENQUADRA,  a  partir  desta  data,  o  servidor
MARIO SPIER SOBRINHO,  matrícula  nº  2.105,
médico,  como  beneficiário  de  adicional  de
insalubridade em grau máximo de 30% (trinta por
cento) sobre o padrão 08,  classe A, do quadro de
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.

Carlos Barbosa, 22 de julho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito

Municipal.

PORTARIA Nº 692/2019

NOMEIA,  a  partir  desta  data,  ANTONIO
GELMINI, matrícula  nº  522,  para  exercer  as
atribuições  do  cargo  de  SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,  SERVIÇOS
E VIAS URBANAS, substituto, sem remuneração,
em  virtude  de  licença  saúde  do  titular  do  cargo.
Período  da  substituição:  de  22  de  julho  até  o
término da licença saúde do titular do cargo.

Carlos Barbosa, 22 de julho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito

Municipal.

PORTARIA Nº 693/2019

ALTERA,  a  partir  desta  data,  o  percentual  de
adicional  de  insalubridade  pago  aos  motoristas
DIRCEU  BIRCK,  matrícula  nº  1461,  para  grau
máximo  de  30%  (trinta  por  cento)  e   LUIS
CARLOS BELLAVER, matrícula nº 821, para grau
médio de 20% (vinte por cento), sobre o padrão 08,
classe  A,  do  quadro  de  cargos  e  salários  da  Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 22 de julho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito

Municipal.

PORTARIA Nº 694/2019

CONCEDE férias  regulamentares,  aos  servidores
abaixo  relacionados,  referente  aos  períodos
aquisitivos descritos:

NOME DO SERVIDOR
PERÍODO

AQUISITIVO
PERÍODO DE

FÉRIAS
JANAINA CRISTINA BATTISTELO
CIGNACHI

09/01/2018 a
08/01/2019

23/07/2019 a
21/08/2019

FABRICIA ROBERTA TAUFER 
MOURA

10/12/2017 a
09/12/2018

30/07/2019 a
28/08/2019

Carlos Barbosa, 23 de julho de 2019.

Clarisse Fatima Lagunaz,

Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 695/2019

CONCEDE, com efeito retroativo a 22 de julho de
2019,  ABONO  DE  PERMANÊNCIA,  em
conformidade  com  o  Art.  40,  §  19  da  Emenda
Constitucional  nº  41/2003, à  servidora  VERA
LUCIA COUSSEAU, matrícula nº 496, nascida em
01 de março de 1971, ocupante do cargo de Monitor
de  Creche,  conforme  Portaria  nº  315/1996,  carga
horária  de  40  (quarenta)  horas  semanais,  regime
estatutário, Lei Municipal nº 682/90, de 05 de junho
de  1990  (Regime  Jurídico  Único),  Padrão  G1.5,
Classe F, da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990  (Plano  de  Carreira  dos  Servidores),  visto  ter
preenchido  os  requisitos  para  obtenção  de
aposentadoria voluntária com base no Art. 2º, inciso
I,  II  e  III,  alíneas  “a”  e  “b”,  combinado  com  o
parágrafo 1º, inciso II, da Emenda Constitucional nº
41/2003.

Carlos Barbosa, 24 de julho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito

Municipal.

PORTARIA Nº 696/2019

CANCELA, no período de 22 a 30 de julho de 2019,
o pagamento de indenização por exercício em escola
de difícil acesso, da servidora FABIANA GUERRA
FARIAS, auxiliar geral de escola, matrícula nº 677.

Carlos Barbosa, 25 de julho de 2019.

Roberto Da-Fré,
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito

Municipal.

PORTARIA Nº 697/2019

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  29  de  julho  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

MARIA DORICELMA MATOS DA SILVA AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

SIMONE FELIPPE PROFESSOR SÉRIES
INICIAIS

Carlos Barbosa, 25 de julho de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 698/2019

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições
legais, RETIFICA o ato: Portaria nº 073/2018, e de
conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º,
inciso III, alínea "b", combinado com o §§ 3º e 17º
da Constituição Federal, redação dada pela Emenda
Constitucional  nº  41/2003,  CONCEDE
APOSENTADORIA  VOLUNTÁRIA  POR
IMPLEMENTO DE IDADE, a contar de 01/02/2018,
ao  servidor  OROZIMBO  SALLES,  CPF
382.616.850-04, matrícula 415, identidade funcional
669,  cargo  de  Vigilante,  padrão  G1.2,  classe  E,
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regime jurídico estatutário, 44 horas semanais, com
proventos mensais proporcionais a 10.280/12.775 no
valor  de  R$  1.678,64  de  acordo com a  média  das
contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de
18/06/2004,  a  ser  custeada  por  INST.  PREV.
MUNICIPAL – CARLOS BARBOSA e seu reajuste
será efetivado pelo valor real.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.

PORTARIA Nº 699/2019

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições
legais,  e  de  conformidade  com o  que  estabelece  o
artigo  40,  §  7º,  inciso  I  da  Constituição  Federal,
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003
e  Lei  Municipal  nº  2755  de  2012,  CONCEDE
PENSÃO  ao  dependente  do  servidor  inativo
LAUDINO  GUSATTO,  CPF  125.229.530-87,
matrícula 011, cargo de Operário, padrão G1.3, classe
E,  regime  jurídico  estatutário,  44  horas  semanais,
falecido em 19/07/2019, inativado conforme Portaria
nº  030/1992,  revisado  por  Portaria  nº  366/1994,
sendo  que  100%  desta  pensão  corresponde  a  R$
2.336,46,  distribuídos  da  seguinte  forma:
NATALINA  AZEREDO,  CPF  354.658.320-53,
cônjuge, a contar de 19/07/2019, à razão de 100%, no
valor  de  R$  2.336,46.  A pensão  será  custeada  por
INST. PREV. MUNICIPAL – CARLOS BARBOSA,
e seu reajuste será efetivado pela paridade.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.

PORTARIA Nº 700/2019

NOMEIA,  de 26 de julho a 02 de agosto de 2019,
ROBERTO  DA-FRÉ, matrícula  nº  1.853,  para
exercer  as  atribuições  do  cargo  de  SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA FAZENDA, sem remuneração, em
virtude de férias do titular do cargo.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 701/2019

ENQUADRA, com efeito retroativo a 25 de julho de
2019,  a  servidora  LEDA MISTURINI  DA SILVA,
matrícula  nº  1.532,  Auxiliar  de  Farmácia,  como
beneficiária  de  adicional  de  insalubridade  em grau
médio de 20% (vinte por cento) sobre o padrão 08,
classe  A,  do  quadro  de  cargos  e  salários  da  Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 702/2019

EXONERA,  a  contar  desta  data,  SILVANE
COSTENARO, matrícula nº 1.819, do cargo efetivo
de PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS, a pedido da
servidora, conforme art. 36, inciso I da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo o dia 26 de
julho de 2019 o último dia trabalhado.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2019.

Evandro Zibetti,

Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 703/2019

DETERMINA  a  abertura  de  Sindicância
Administrativa  Investigatória  e  designa  Comissão
Permanente  de  Sindicância  e/ou  Processo
Administrativo, nos termos da Portaria nº 137, de
04 de fevereiro de 2019, com a finalidade de apurar
os  fatos  apontados  no  Processo  Administrativo nº
4420,  datado  de  25  de  julho  de  2019,  os  quais
consistem na  denúncia  de supostos  maus  tratos  à
criança da Escola Municipal  de Educação Infantil
Toquinho  de  Gente   praticados  por
professores/monitores.

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2019.

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

PORTARIA Nº 704/2019

DESIGNA,  a  partir  desta  data,  Comissão
Organizadora do Concurso Senhorita Festiqueijo e
Dama  de  Companhia  2020/2021,  formada  pelos
membros abaixo designados: 

- Alessandra Dalcin Toniazi
- Joice Kinzel
- Paola Gröff
- Registela Ana Bassotto
- Renata Perera
- Vanessa Campana 

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2019.

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

Diário  Oficial  Assinado  Eletronicamente  com
Certificado  Padrão  ICP-Brasil.  O  Município  de
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site www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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