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LEIS

LEI N° 3.711, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

Altera as metragens dos recuos das estradas
secundárias  do  interior  do  Município  de
Carlos Barbosa, constante na Lei Municipal
nº 3.256 de 15 de dezembro de 2015.

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

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

Art.  1º  Ficam  alteradas  as  metragens  das  vias
secundárias,  constantes na tabela do art.  4º,  da Lei
Municipal  nº  3.256  de  15  de  dezembro  de  2015,
conforme segue:

“

Vias
Vias

Públicas
(m)

Recuo
para rede
elétrica

(m)

Recuo
para
cerca

comum
(m)

Faixa
de

domínio
(m)

Recuo para
cerca,
muro,
grade,

alambrado
(m)

Recuo
para

constru
ções
(m)

... … … … … … ...

Secund
árias

4 6 7 8 8 12

 
     ”

Art. 2º Os demais dispositivos da Lei Municipal nº
3.256  de  15  de  dezembro  de  2015  permanecem
inalterados.

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

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

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

LEI N° 3.712, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

Dá  nova  redação  ao  artigo  1º  e  inclui
parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal
nº  3.702  de  10  de  setembro  de  2019  que
autoriza  o  poder  Executivo  a  contratar
Operação de Crédito com a Caixa Econômica
Federal  através  do  programa  FINISA  –
Financiamento  à  Infraestrutura  e  ao
Saneamento e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado

do Rio  Grande  do  Sul,  no uso  de  suas  atribuições
legais,

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

Art. 1º Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.702
de 10 de setembro de 2019, passando a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  1º  Fica  o  Poder  Executivo
autorizado a contratar operação de
crédito junto à CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, com ou sem garantia da
união,  até  o  valor  de  R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais),
no  âmbito  do  Programa  FINISA  –
Modalidade  Apoio  Financeiro,  nos
termos da Resolução CMN nº 4.563,
de 31 de março de 2017,  destinados
à Aplicação em Despesa de Capital –
obras  de  infraestrutura,
pavimentações  e  drenagens  no
município  de  Carlos  Barbosa -
observada  a  legislação  vigente,  em
especial  as  disposições  da  Lei
Complementar  n°  101,  de  04  de
maior de 2000.”

Art.  2º.  Inclui  parágrafo  único  ao artigo  2º  da Lei
Municipal nº 3.702 de 10 de setembro de 2019, com
seguinte redação:

“Art. 2º … 

Parágrafo  único: No  caso  da
operação de crédito de que trata esta
Lei ser contratada com a garantia da
União,  fica  o  Poder  Executivo
autorizado  a  vincular  como
contragarantia à garantia da União,
em caráter irrevogável e irretratável,
a modo “pro solvendo”, as receitas a
que se referem os artigos 158 e 159,
Inciso  I,  alínea  “b”,
complementadas  pelas  receitas
tributárias  estabelecidas  no  artigo
156,  nos  termos  do  §  4º  do  Artigo
167,  todos  da  Constituição Federal
de 1988, bem como outras garantias
admitidas em direito.”

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

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

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

DECRETO N° 3.457, DE 22 DE OUTUBRO DE
2019

Prorroga  prazo  de  validade  de  processo
seletivo simplificado e seleção pública.

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CARLOS
BARBOSA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Lei  Orgânica  Municipal,  em seu  artigo  69,  incisos
VI, VII,

DECRETA:

Art.  1º  Fica  prorrogado  o  prazo  de  validade  do
Processo  Seletivo  Simplificado  e  Seleção  Pública,
Edital  de  Abertura nº  042,  de  27  de  setembro  de
2017,  PSS  III/2017,  para  a  categoria  funcional  de
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE  -
MICROÁREA  23  (VILA  NOVA  III)  e
ENFERMEIRO, Edital de Homologação nº 052, de
25 de outubro de 2017.

Não será prorrogado o prazo de validade do Processo
Seletivo  Simplificado  e  Seleção  Pública,  Edital  de
Abertura nº 042, de 27 de setembro de 2017, PSS III/
2017  para  a  categoria  funcional  de MÉDICO  E
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA, pois a
lista  de  homologados  foi  esgotada  através  da
contratação ou desistência dos candidatos. 

Art. 2º O novo prazo de validade é de 24 de outubro
de  2019  a  25  de  outubro  de  2020,  atendendo  o
disposto no item 11.5 do  nº 042, de 27 de setembro
de 2017.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Carlos Barbosa, 22 de outubro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

EDITAIS

EDITAL N° 01/2019 – ALTERA O EDITAL DE
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES

O  Prefeito  Municipal  e  o  Presidente  do  Poder
Legislativo  Municipal  de  Carlos  Barbosa/RS,
respectivamente,  os  Senhores  Evandro  Zibetti  e
Luciano Baroni,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,
TORNAM PÚBLICO o presente edital para divulgar
o que segue: 

1. Nos  termos  do  artigo  24,  da  Lei  Municipal  nº
2.133/2008,  faz-se  necessária  retificação  da  carga
horária  semanal  prevista  na  coluna  carga  horária
semanal, da tabela de cargos, item 1.1.1, do Edital
de abertura das inscrições, especificamente para os
cargos de Professor - Educação Infantil e Professor
- Séries Iniciais do Ensino Fundamental, de forma
que, onde se lê 20h, LEIA-SE 25h. 
2. Tendo  sido  identificada  divergência  de
informações, RETIFICA-SE a letra “c”, do 12.3, do
Edital de abertura das inscrições.  Assim, onde se
lê 2ª preferência, LEIA-SE 3ª preferência.
3. Do cancelamento da inscrição e da devolução do
valor da taxa de inscrição: Os candidatos inscritos
que já efetuaram o pagamento do valor da taxa de
inscrição  e  NÃO  tiverem  interesse  em  continuar
participando  do  certame  em virtude  das  alterações
ora realizadas, DEVERÃO entrar em contato com a

Objetiva  Concursos,  através  do  e-mail
faleconosco@objetivas.com.br,  durante  o  período
de  22  a  29/10/2019,  para  fins  de  solicitação  de
cancelamento  da  inscrição  e  devolução  do  valor
referente à taxa de inscrição. Para tanto, deverão:
a) realizar o download do Anexo deste edital; 
b) editar  o  arquivo  baixado,  preenchendo
devidamente todos os campos necessários; 
c)  realizar  a  impressão  do  referido  arquivo,  já
devidamente preenchido; 
d) assinar  o  arquivo  no  campo  necessário  e
proceder sua digitalização; 
e) digitalizar  documento  de  identidade  e  o
comprovante  do  pagamento  da  taxa  de  inscrição
original (boleto bancário quitado);
f) salvar  todos  os  arquivos  digitalizados  em  um
único arquivo, nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou
“jpeg”; 
g) anexar  o  arquivo  ao  e-mail  endereçado  à
faleconosco@objetivas.com.br, e; 
h) enviar  o  e-mail,  mencionando,
OBRIGATORIAMENTE  no  assunto  deste  o
seguinte:  Solicitação  de  cancelamento  da
inscrição  e  devolução  do  valor  da  taxa  de
inscrição - CARLOS BARBOSA/RS/2019. 
3.1. A ausência de solicitação de cancelamento da
inscrição e devolução por parte do candidato, ou o
pagamento do boleto,  posterior  a esta  publicação,
implica aceitação tácita das alterações ora trazidas,
descabendo  quaisquer  alegações  de
desconhecimento e/ou discordância do regramento
em tela.

3.2. O depósito do valor referente à devolução da
taxa de inscrição será realizado na conta bancária
informada  no  Anexo  deste  edital,  até  o  dia
05/11/2019,  de  forma  que  é  imperativo  que  o
candidato preencha corretamente suas informações
no  requerimento,  sendo  o  preenchimento  de
exclusiva responsabilidade do candidato. 

4. O concurso público para  provimento de cargos
dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  e  processo
seletivo  público  01/2019  passa  a  constar  com  as
alterações  ora  trazidas,  restando  todas  as  demais
disposições válidas e inalteradas.

Carlos Barbosa/RS, 21 de outubro de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal

Luciano Baroni,
Presidente da Câmara de Vereadores

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 015/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 22 de Novembro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL:  Sala  de  Licitações  –  Centro
Administrativo Municipal
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução
de  Rede  de  Drenagem  Pluvial  e  Pavimentação
Basáltica  na  Avenida  Professora  Luiza  Perazzolli
Giacomelli

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 nº  015 no campo “nº da licitação” e
selecionando  a  modalidade  “Concorrência
Pública”.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 150/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 05 de Novembro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Atualização de Software e Licença para
Câmeras do Videomonitoramento Urbano

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  nº  150  no  campo  “nº  da  licitação”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 151/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 05 de Novembro de 2019
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição de Veículos O Km

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  nº  151  no  campo  “nº  da  licitação”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 152/2019

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 07 de Novembro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Cordões de Meio-Fio

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  nº  152  no  campo  “nº  da  licitação”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

ATAS

ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 144/2019

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e
dezenove, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
872/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos  de  habilitação,  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.Participou  do  certame  a
empresa:  CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA  LTDA  -  ME,  neste  ato
representada pela Sra. Silvana Carine Baumann, RG
nº  1081182204.  Conferidos  os  documentos
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apresentados  para  tanto,  a  empresa  participante
restou credenciada.Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta  condições  positivas  de classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições  de  fornecimento,  segundo  a  pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
abertura  do  momento  de  lances  conforme planilha
anexa.Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas  empresas  previsto  na  Lei  Complementar
123/2006,  foi  declarado  vencedor  o  seguinte
licitante:  para  o  item  01  -  CENTERMIX
EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  LTDA  -
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 530,00;
para  o item 03 -  CENTERMIX EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA - ME, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  720,00;  para  o  item  04  -
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado)  de R$ 3,50;  para  os  itens  02 e  05 não
houve cotação. 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: CENTERMIX
EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  LTDA  -
ME.Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada  a  empresa:  CENTERMIX
EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  LTDA  -
ME.Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA - ME, os objetos constantes
nos itens 01, 03 e 04 do edital.Foi concedido prazo
para  recurso,  não  havendo  manifestação  de
interposição  do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação.

Sinara Kirch – Pregoeiro(a)
Marcia Herpich – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 145/2019

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e
dezenove, às 14 horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
872/2019,  com a finalidade de receber  propostas e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ZELADORIA
E  RECEPÇÃO  PARA A CASA DE  PASSAGEM,
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:  O.M.
Zeladoria Ltda. EPP, neste ato representada pelo Sr.
Ari  Alves  dos  Santos,  RG  nº   1006811283.
Conferidos os documentos apresentados para tanto, a
empresa  participante  restou  credenciada.Foram
recebidos  os  envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de
preços e habilitação. Aberto o envelope da proposta
de  preços,  e  tendo  concluído  que  apresenta
condições  positivas  de  classificação,  eis  que  os
preços ofertados situaram-se dentre aqueles vigentes
no  mercado  para  idênticas  condições  de
fornecimento, segundo a pesquisa informativa que se
realizou,  o Pregoeiro  decidiu  pela  abertura  do
momento  de  lances  conforme  planilha
anexa.Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após

oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
123/2006,  foi  declarado  vencedor  o  seguinte
licitante:  O.M. Zeladoria Ltda.  EPP, com o preço
final  (ou negociado)  de R$ 17,90.  O relatório de
lances  ofertados  para  cada  item  encontra-se  em
anexo, sendo rubricado por todos.Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
02,  referente  a  habilitação.  Foi  habilitada  a
empresa: O.M. Zeladoria Ltda. EPP.Adjudica-se à
empresa  vencedora:  O.M.  Zeladoria  Ltda.  EPP,  o
objeto constante no edital.Foi concedido prazo para
recurso, não havendo manifestação de interposição
do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada  pelo  Pregoeiro,  equipe  de  apoio  e
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo
o  processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos  adotados  por  mim  pregoeiro  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Itacir Rasador – Pregoeiro
Fernanda Grolli – Equipe de Apoio

Ivana Cazanatto dos Santos – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 146/2019

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e
dezenove, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e
a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
872/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
AQUISIÇÃO  DE  MOBILIÁRIO  EM  GERAL E
CONDICIONADORES DE AR 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:  DIGIPLUS TECNOLOGIA
EIRELI EPP, neste ato representada pelo Sr. Valcir
Mota, RG nº 4590769; SHOPTOM  COMÉRCIO
DE ELETROELETRÔNICOS LTDA -  ME,  neste
ato representada pelo Sr. Everton de Souza, RG nº
1065492421;  SCHOOL  SHOP  MÓVEIS  E
EQUIPAMENTOS  LTDA  -  EPP,  neste  ato
representada pelo Sr. Leonardo Consorte Veit, RG
nº  7116367819;  JOÃO  L  MARANGON  -  ME,
neste ato representada pelo Sr. João LuizMarangon,
RG nº 7036273725; LUÍS ANTÔNIO MOREIRA
MAURENTE - ME, neste ato representada pelo Sr.
Luís  Antônio  Moreira  Maurente,  RG  nº
1041500529.  Conferidos  os  documentos
apresentados para tanto,  as empresas participantes
restaram  credenciadas.Foram  recebidos  os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação.  Aberto  o  envelope  da  proposta  de
preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas  de  classificação,  eis  que  os  preços
ofertados  situaram-se  dentre  aqueles  vigentes  no
mercado para idênticas condições de fornecimento,
segundo a pesquisa informativa que se realizou, a
Pregoeira  decidiu  pela  abertura  do  momento  de
lances conforme planilha anexa.Encerrada a fase de
lances,  e  após  oportunizado  o  exercício  do
benefício para micro e pequenas empresas previsto
na Lei Complementar 123/2006, foram declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item 01 -
SCHOOL  SHOP  MÓVEIS  E  EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP, com o preço final (ou negociado) de
R$  380,00;  para  o  item  02  -  SCHOOL  SHOP
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o
preço final  (ou negociado)  de  R$ 290,00;  para  o
item  03  -  JOÃO  L MARANGON -  ME,  com  o
preço final  (ou negociado)  de  R$ 600,00;  para  o
item  04  -  JOÃO  L MARANGON -  ME,  com  o
preço final  (ou negociado)  de  R$ 370,00;  para  o
item  05  -  SCHOOL  SHOP  MÓVEIS  E

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  340,00;  para  o  item  06  -
SCHOOL  SHOP  MÓVEIS  E  EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP, com o preço final (ou negociado) de
R$  500,00;  para  o  item  07  -  SCHOOL  SHOP
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  160,00;  para  o
item  08  -  LUÍS  ANTÔNIO  MOREIRA
MAURENTE  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 2.597,00.
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:  SCHOOL  SHOP
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, JOÃO
L  MARANGON  –  ME  e  LUÍS  ANTÔNIO
MOREIRA  MAURENTE  –  ME.Adjudica-se  as
empresas vencedoras: SCHOOL SHOP MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS  LTDA  -  EPP,  os  objetos
constantes nos itens 01, 02, 05, 06 e 07 do edital;
JOÃO L MARANGON - ME, os objetos constantes
nos  itens  03  e  04  do  edital;  e,  LUÍS  ANTÔNIO
MOREIRA MAURENTE - ME, o objeto constante
no  item  08  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 – Pregoeiro(a)
Marcia Herpich – Equipe de Apoio

Daniela R. Weschenfelder – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 147/2019

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil
e dezenove, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e
a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
872/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  PARA  RECEBIMENTO  E
DESTINAÇÃO  FINAL  (ATERRO  SANITÁRIO)
DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS 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:  CRVR  RIOGRANDENSE
VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA, neste ato
representada pelo Sr.  Edson José Sacomori  Junior,
RG  nº   7062854539.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  a  empresa  participante
restou credenciada.Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições  positivas de classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições  de  fornecimento,  segundo  a  pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
abertura  do momento de lances  conforme planilha
anexa.Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas  empresas  previsto  na  Lei  Complementar
123/2006,  foi  declarado  vencedor  o  seguinte
licitante:  para  o  objeto  do  edital  –  CRVR
RIOGRANDENSE  VALORIZAÇÃO  DE
RESÍDUOS  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 792.000,00. O relatório de lances
ofertados  para  cada  item  encontra-se  em  anexo,
sendo rubricado por todos.Após a fase das propostas
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e  lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente  a  habilitação.  Foi  habilitada  a  empresa:
CRVR  RIOGRANDENSE  VALORIZAÇÃO  DE
RESÍDUOS  LTDA.Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  CRVR  RIOGRANDENSE
VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA,  o  objeto
do  edital.Foi  concedido  prazo  para  recurso,  não
havendo  manifestação  de  interposição  do  mesmo.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-
se à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Sinara Kirch – Pregoeiro(a)
Vanessa R. Alnoch – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 148/2019

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e
dezenove, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
872/2019,  com a finalidade de receber  propostas e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
LOCAÇÃO  DE  MÁQUINAS  DE  NEVE  PARA
EVENTOS  DO  NATAL  NO  CAMINHO  DAS
ESTRELAS 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:
GASPERIN  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS
ELÉTRICOS  E  INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS
LTDA  -  ME,  neste  ato  representada  pela  Sra.
Alessandra  Beatriz  Saraiva  Gasperin,  RG  nº
2090957198; ALEXANDRE LUVIZON - ME, neste
ato representada pelo Sr. Alexandre Luvizon, RG nº
9064430813.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto, as  empresas  participantes
restaram credenciadas.Foram recebidos os envelopes
n. 01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta  condições  positivas  de classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições  de  fornecimento,  segundo  a  pesquisa
informativa que se realizou, o Pregoeiro decidiu pela
abertura  do  momento  de  lances  conforme planilha
anexa.Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas  empresas  previsto  na  Lei  Complementar
123/2006, foram declarados vencedores os seguintes
licitantes:  para  o  item  01  -  ALEXANDRE
LUVIZON - ME, com o preço final (ou negociado)
de  R$  16.995,00.  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:
ALEXANDRE  LUVIZON  -  ME.Adjudica-se  à
empresa  vencedora:  ALEXANDRE  LUVIZON  -
ME,  o  objeto  constante  no  item  01  do  edital.Foi
concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar,  foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe
de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica  todo  o  processo  para  análise  dos
documentos  e  procedimentos  adotados  por  mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Itacir Rasador – Pregoeiro(a)
Marcia Herpich – Equipe de Apoio

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 214/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Mape Imagens Ltda – Me
OBJETO: O  objeto  do  presente  documento  é  a
contratação de empresa especializada em exibição,
projeção cinematográfica e produção de filmes para
realização  de  vídeo  mapping,  aluguel  de
equipamentos cinematográficos necessários para o
funcionamento da projeção e prestação de serviço
de  manutenção,  sempre  que  necessário,  durante
todo o período expositivo, conforme especificações
abaixo descritas:
a) O fornecimento deste serviço deve contemplar a
produção de 5 minutos de vídeo, equipamentos de
projeção e sonorização.
b) Deverão  ser  apresentados  10  espetáculos  com
video  mapping  (sempre  com  o  mesmo  video),
dentro da programação do Natal  no Caminho das
Estrelas 2019, no período de 20 a 24 de dezembro,
sendo  dois  espetáculos  por  noite,  em  horários  a
serem  definidos  posteriormente,  nas  paredes
externas  da  frente  da  Igreja  Matriz  de  Carlos
Barbosa.
c) Deverá ser realizado mapeamento prévio do local
e  instalação de toda a  estrutura  necessária  para  a
execução dos serviços.
d) A contratada deverá providenciar mão de obra e
os  materiais  necessários  para  instalação  dos
equipamentos, finalização do conteúdo de projeção
mapeada, com andaimes permanentes para elevação
dos equipamentos, cabine de comando de áudio e
vídeo  e  equipamentos  de  som,  conforme  projeto
arquitetônico.
e) A  contratada  deverá,  ainda,  realizar
acompanhamento em todo o período dos eventos,
com  um  responsável  pela  operação  e  ajustes
técnicos, caso necessário.
f) A composição do som e da trilha sonora deverá
fazer parte do vídeo, com desenho de som, gravação
de som direto, efeitos sonoros e produção musical
por profissional da área de produção fonográfica.
g) Descrição dos equipamentos necessários para a
adequada execução dos serviços:  02 projetores de
10.000 ansilumens,  com nobreak,  com capacidade
de ficarem ligados por  2 horas  (tempo necessário
entre as apresentações). Sistema completo de som,
com no mínimo 04 caixas de sub de 1.000 wrms
cada,  04  caixas  de  médio  de  1.000  wrms  cada,
amplificador de potência de 8.000 wrms, capas para
as  caixas  de  som  e  equipamentos  para  dias  de
chuva, processador, moving beam 300, 12 refletores
led 64 180w, Mesa DMX e cabeamento.
h)  Deverá  estar  incluso:  produção  de  obra
audiovisual  -  vídeo  mapping  de  animação  e
infografia.
i) Deverá estar incluso: produção e direção-geral do
vídeo com duração de até 5 minutos, para uso em
videomapping.
j)  Deverá  estar  incluso:  roteirização  em conjunto
com  a  equipe  da  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio.
k) Deverá estar incluso: direção de arte.
l)  Deverá  estar  incluso:  edição  e  manipulação  de
imagem.
m) Deverá estar incluso: inserção de caracteres.
n) Deverá estar incluso:  mapeamento dos espaços
cenográficos para a projeção dos vídeos.
o) Deverá estar incluso: licenciamento dos vídeos e
imagens utilizadas.
p)  Deverá  estar  incluso:  sistema  operacional  e
tecnológico  para  adequação  do  mapeamento,  de
acordo com o espaço.
q) Deverá  estar  incluso:  criação  de  sistema  de
operação dos conteúdos para projeção sincronizada.
r)  Deverá  estar  incluso:  fornecimento  de
equipamentos  de  projeção  com  potência  e

capacidade de luminância compatível com o espaço
cenográfico e sua iluminação.
s) Deverá estar incluso: operação diária da projeção.
t)  Deverá estar  incluso:  montagem e desmontagem
do  aparato  de  projeção,  bem  como  manutenção  e
ajustes, sempre que necessários, ao longo do período
expositivo; 
u)  Deverá  estar  incluso:  serviços  de  designer  para
animação  gráfica  para  a  produção  dos  elementos,
personagens e informações.
v) Deverá  estar  incluso:  produção de  trilha  sonora
composta  exclusivamente  para  o  trabalho,  com
expressa autorização de músico/compositor.
w) O video, antes de ser apresentado, deverá passar
por  prévia  aprovação  da  SMDTIC,  sendo  que  a
mesma  se  reserva  o  direito  de  solicitar  mudanças
e/ou melhorias, caso seja necessário.
VIGÊNCIA:  A partir de sua assinatura até o dia 24
de dezembro de 2019.
VALOR: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais)

Carlos Barbosa, 18 de outubro de 2019.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

MAPE IMAGENS LTDA – ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ 
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 215/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: CJ Asfaltos Ltda Me
OBJETO: É  objeto  do  presente  a  aquisição  de
massa asfáltica para ser utilizado na manutenção de
vias urbanas, conforme especificações do produto a
seguir:

ITEM DESCRIÇÃO
UN
ID

QUA
NTID
ADE

1

MASSA ASFÁLTICA A FRIO CAUQ, CONCRETO
ASFÁLTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO
A FRIO  C/  AGREGADOS  PÉTREOS,  CAP 50/70,
MODIFICADO  POR  ADITIVO  QUE  RETARDA A
CURA,  PROCESSOS  E  MISTURA,  NÃO
EMULCIONADO,  P/  APLICAÇÃO  A  FRIO  EM
MANUTENÇÃO  DE  PAVIMENTOS
(TAPABURACOS),  QUE  PODE  SER  ESTOCADO
ATÉ  12  MESES,  CAPAZ  DE  SER  APLICADO
MESMO EM BURACOS C/ ÁGUA, EM PERÍODOS
DE CHUVAS,  SEM PERDA DE SUA COESÃO E
ADERÊNCIA  AO  PAVIMENTO  ANTIGO,
DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO.

KG
12.50

0

Informações complementares: Massa asfáltica usina-
da a quente, preparada com pedrisco, pó de pedra,
granulométrica passante não inferior a 97% na penei-
ra 3/8” e asfalto teor de betume entre 4,0% e 6%,
densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,80g/cm³,
não  emulsionado,  determinação  de  adesividade,  li-
gante  betuminoso  no  mínimo  satisfatória,  Abrasão
Los  Angeles  igual  ou  inferior  a  50%.  Deverá  ser
apresentado relatório de ensaio da massa.
O material será solicitado pela Secretaria conforme a
necessidade.
O material entregue em desacordo com o solicitado
será  devolvido,  ficando  o  fornecedor  responsável
por todas as despesas decorrentes.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até dia 31 de
dezembro de 2019.
VALOR: Até R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Carlos Barbosa, 18 de outubro de 2019.

FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal do Planejamento,
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 Serviços e Vias Urbanas

CJ ASFALTOS LTDA ME
Contratado

CRISTINA GEDOZ 
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 216/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Irmãos Baldasso e Cia Ltda
OBJETO: É  objeto  do  presente  a  aquisição  de
sacolas  de  produtos  de  alimentação  e  higiene,
destinados  como  benefício  eventual  para  famílias
atendidas no CRAS e CREAS com impossibilidade
de arcar por conta própria, devido ao enfrentamento
de  contingências  sociais,  a  unidade  da  família  e  a
sobrevivência  de  seus  membros,  de  acordo  com a
Política  de  Assistência  Social,  conforme
especificações abaixo:

Lote  Descrição Und
Quantidade
estimada/

ano
1 Cesta Básica 1, de produtos para famílias até 2

pessoas.  5kg arroz,  2kg feijão,  2kg massa,  2kg
farinha  de  trigo,  1kg  farinha  de  milho,  400g
biscoito  tipo água  e  sal,  400g biscoito  de leite
tipo da vaquinha, 6 litros leite longa vida integral,
100g café solúvel, 900ml óleo de soja, 5kg açúcar
cristal branco, 400g doce de leite, 350g extrato de
tomate, 1kg lentilha, 1 dúzia ovos, 2 envelopes de
fermento  biológico  -  10g  cada,  2  envelopes
fermento químico seco - 11g cada, 2 unidades de
sabonetes - 90g cada, 1 unidade de creme dental
90g,  1  unidade  de  sabão  em  barra  glicerinado
200g

UN 180

2 Cesta Básica 2, de produtos para famílias de 3 a
4 pessoas. 6 kg arroz, 2kg feijão, 2kg massa, 5kg
farinha  de  trigo,  2kg  farinha  de  milho,  400g
biscoito salgado tipo água e sal, 400g biscoito de
leite  tipo da vaquinha,  8  litros  leite  longa vida
integral, 200g café solúvel, 1.800ml óleo de soja,
5kg  açúcar  cristal  branco,  400g  doce  de  leite,
350g extrato tomate, 2kg lentilha, 2 dúzias ovos,
2  envelopes  fermento  biológico  -  10g  cada,  2
envelopes fermento químico seco - 11g cada,  3
unidades sabonete - 90g cada, 2 unidades creme
dental  -  90g  cada,  2  unidades  sabão  em barra
glicerinado - 200g cada

UN 336

3 Cesta Básica 3, de produtos para famílias de 5 a
6 pessoas. 7kg arroz, 3kg feijão, 3kg massa, 5kg
farinha  de  trigo,  3kg  farinha  de  milho,  800g
biscoito  tipo água  e  sal,  400g biscoito  de leite
tipo  da  vaquinha,  10  litros  leite  longa  vida
integral, 400g café solúvel, 2.700ml óleo de soja,
5kg  açúcar  cristal  branco,  800g  doce  de  leite,
700g  extrato  de  tomate,  3kg  lentilha,  3  dúzias
ovos,  3  envelopes  de fermento  biológico  -  10g
cada,  3 envelopes fermento químico seco - 11g
cada,  4  unidades  de  sabonete  -  90g  cada,  3
unidades  de  creme  dental  90g,  3  unidades  de
sabão em barra glicerinado 200g

UN 120

4 Cesta  Básica  4,  de  produtos  para  famílias  de
mais  de  7  pessoas.  7kg  arroz,  3kg  feijão,  3kg
massa, 5kg farinha de trigo, 4kg farinha de milho,
800g biscoito tipo água e  sal,  800g biscoito de
leite tipo da vaquinha, 12 litros leite longa vida
integral, 400g café solúvel, 3.600ml óleo de soja,
5kg  açúcar  cristal  branco,  800g  doce  de  leite,
1.050g extrato de tomate,  3kg lentilha,  3 dúzias
ovos,  3  envelopes  de fermento  biológico  -  10g
cada,  3 envelopes fermento químico seco - 11g
cada,  5  unidades  de  sabonete  -  90g  cada,  4
unidades  de  creme  dental  90g,  4  unidades  de
sabão em barra glicerinado 200g

UN 36

Os produtos deverão possuir registro em órgão oficial
competente, que poderá estar expresso no rótulo do
produto ou através de cópia do certificado de regis-
tro, excetuando-se aqueles que estão dispensados do
registro pela Legislação sanitária vigente.
Os  produtos  poderão  a  qualquer  momento,  serem
submetidos a análise visual e sensorial. Da análise vi-
sual constarão os seguintes itens: condições de con-
servação,  prazo de  validade,  embalagem,  indicação
da composição do produto, presença de insetos, lar-
vas, ou outros materiais estranhos. A análise sensorial
compreende a cor, odor, textura, sabor e aparência do
produto. Caso o produto não estiver em conformida-
de com as análises, a empresa fornecedora obrigatori-
amente deverá efetuar a troca.
Os  alimentos  e  materiais  de  higiene  deverão

apresentar  no  ato  da  entrega,  prazos  de  validade
superior a 60 dias, a contar da data de retirada dos
mesmos.
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da assinatura do
contrato, ou seja, de 21 de outubro de 2019 a 20 de
outubro de 2020.
VALOR: Até R$ 118.224,00 (cento e dezoito mil,
duzentos e vinte e quatro reais).

Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e

Habitação

IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA
Contratado

CRISTINA GEDOZ 
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 217/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: OM Zeladoria Ltda Epp
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa para prestação de serviços de zeladoria e
recepção a ser executado em regime de plantão e
24 horas, quando houver situações de acolhimento
na Casa de Passagem de propriedade do Município
de Carlos Barbosa, e constatar-se a necessidade do
serviço perante avaliação da gestão da Casa.  Após
o chamado  da  gestão  da  Casa  a  empresa  tem 30
minutos para disponibilizar o profissional no local.
A empresa  deverá  disponibilizar  um  profissional
capacitado para o posto de trabalho.

OBSERVAÇÕES:
1- Para a realização do serviço, a CONTRATADA,
designará,  exclusivamente  empregados  seus,
devidamente  registrados,  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as
obrigações  trabalhistas  e  fiscais  e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidente, indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas  de  saúde  pública,  assim  como  o
cumprimento  de  todas  as  demais  obrigações
atinentes ao presente certame.
2-  A CONTRATADA se obriga a exigir  que seus
empregados, durante o período que permanecerem
nas  dependências  da  CONTRATANTE,  estejam
trajados  adequadamente,  em ótimas  condições  de
apresentação e que portem crachá de identificação.
VIGÊNCIA: 12(doze)  meses,  a  partir  de  23  de
outubro de 2019 a 22 de outubro de 2020.
VALOR: Até R$ 154.656,00 (cento e cinquenta e
quatro  mil,  seiscentos  e  cinquenta  e  seis  reais)
sendo  R$  17,90  (dezessete  reais  e  noventa
centavos) por hora trabalhada.

Carlos Barbosa, 23 de outubro de 2019.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI 
Secretária Municipal de Assistência Social e

Habitação

OM ZELADORIA LTDA EPP
Contratada

CRISTINA GEDOZ 
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 140/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Contel  Segurança  Eletrônica  24
Hs Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de novembro de 2019
até 31 de outubro de 2020, na forma da justificativa
em  anexo,  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  do  período,  que  corresponde  a  3,38%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$  92,66  (noventa  e  dois  reais  e  sessenta  e  seis
centavos) mensais. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e

Habitação

CONTEL SEGURANÇA ELETRONICA 24 HS
LTDA

Contratado

CRISTINA GEDOZ 
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 141/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Contel  Segurança  Eletrônica  24
Hs Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de novembro de 2019
até 31 de outubro de 2020, na forma da justificativa
em  anexo,  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  do  período,  que  corresponde  a  3,38%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$  109,83  (cento  e  nove  reais  e  oitenta  e  três
centavos) mensais.  As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

CONTEL SEGURANÇA ELETRONICA 24 HS
LTDA

Contratado

CRISTINA GEDOZ 
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 173/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
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CONTRATADO: Navegantes  –  Limpeza  Urbana
Ltda Me
OBJETO: Fica autorizada a fazer a destinação dos
resíduos  na  unidade  da  Central  de  Resíduos  da
empresa Navegantes – Limpeza Urbana Ltda – Epp,
localizada  na  cidade  de  Carlos  Barbosa/RS,
conforme solicitado no  Processo Administrativo nº
572/2019  na  forma  da  justificativa  em anexo,  que
faz  parte  integrante  do  presente  instrumento.  As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05

Carlos Barbosa, 23 de outubro de 2019.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio

Ambiente

NAVEGANTES – LIMPEZA URBANA LTDA ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ 
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 151/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Samed – Serviços de Assistência
Médica Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 25 de outubro de 2019 até
24  de  outubro  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, conforme negociado
entre as partes de 3,00%. Desta forma, o novo valor a
ser pago corresponderá a:

Ite
m

Descrição
Quant.
 mês -
até -

Valor
unitário

Valor
Mensal 
de Até

01

SERVIÇOS  MÉDICOS  PARA  A
REALIZAÇÃO  DE
PROCEDIMENTOS  CIRÚRGICOS
AMBULATORIAIS.

30 R$
169,22

R$ 5.076,60

As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

SAMED – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ 
Agente Administrativa

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
CONTRATADO: Serra  Serviços  Terceirizados  de
Limpeza e Portaria Eireli
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)

meses, ou seja, a partir de 01 de novembro de 2019
até 31 de outubro 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,  pelo  índice  do
IGPM  acumulado  do  período  de  3,38%.  Desta
forma, o novo valor a ser pago corresponderá a R$
12.195,48 (doze mil, cento e noventa e cinco reais e
quarenta  e  oito  centavos)  mensais,  sendo  R$
9.856,25  (nove  mil,  oitocentos  e  cinquenta  e  seis
reais e vinte e cinco centavos) referente ao serviço
de limpeza nos banheiros públicos, e R$ 2.339,23
(dois mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e
três  centavos)  referente  ao serviço  de limpeza do
cemitério público municipal. As demais cláusulas e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 05

Carlos Barbosa, 23 de outubro de 2019.

FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

SERRA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE
LIMPEZA E PORTARIA EIRELI

Contratada

CRISTINA GEDOZ 
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 042/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Expressão  Engenharia  e
Construções Ltda Epp
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, pelo período de
120 (cento e vinte) dias, ou seja, a contar de 01 de
novembro de 2019 até 28 de fevereiro de 2020, 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, 17 de outubro de 2019.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

EXPRESSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA EPP
Contratado

CRISTINA GEDOZ 
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 166/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Fundação  Universidade  de
Caxias do Sul
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, pelo período de
60  (sessenta)  dias,  ou  seja,  a  contar  de  20  de
outubro de 2019 até 18 de dezembro de 2019, na
forma  da  justificativa  em  anexo  que  faz  parte
integrante  do  presente  instrumento. As  demais

cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL

Contratada

CRISTINA GEDOZ 
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

PORTARIAS

PORTARIA Nº 897/2019

CONCEDE  férias  regulamentares,  de  14  a  26  de
outubro de 2019, à servidora ANDREIA SCARATTI,
Agente Administrativo, matrícula nº 1.042, referente
ao período aquisitivo de 05 de outubro de 2017 a 04
de outubro de 2018. 

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 898/2019

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

Representantes  da  Secretaria  Municipal  de
Projetos Públicos e Meio Ambiente:
Titular: Anna Leticia Giacomelli – recondução.
Suplente: Pedro Ernesto Fabrin – recondução.

Representantes  da  Secretaria  Municipal  de
Planejamento, Serviços e Vias Urbanas:
Titular:  Fernando  Demarchi,  em  substituição  a
Antonio Gelmini.
Suplente:  Clóvis  Demarchi,  em  substituição  a
Vanessa Reinstein Alnoch.

Representantes  da  Secretaria  Municipal  da
Educação:
Titular: Janice Rott Veiga, em substituição a Janquiel
Melere.
Suplente:  Rosangela  dos  Santos,  em substituição  a
Alceu Lazzari.

Representantes  da  Secretaria  Municipal  da
Administração:
Titular:  Janaina  Cristina  Battistelo  Cignachi,  em
substituição a Elda Brutomesso.

Representantes  da  Companhia  Riograndense  de
Saneamento – CORSAN:
Titular: Kelwin Roballo Colleone, em substituição a
Jeferson Luis Engel.
Suplente: Sergio Alan Sena Alves, em substituição a
Kelwin Roballo Colleone.

Representantes da Associação dos Profissionais e
Empresários da Construção Civil – APECON:
Titular: Bolívar Zuanazzi – recondução.
Suplente: Jonathan Zonta – recondução.

Representantes  do  Sindicato  dos  Trabalhadores
Rurais:
Titular: Vilson Cichelero – recondução.
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Suplente: Vitor Antonio Gedoz – recondução.

Representantes  dos  Bombeiros  Voluntários  de
Carlos Barbosa:
Titular: Ricardo Perazzoli Baldasso
Suplente: Sandra Mara de Paula Canal

Representantes da Associação dos Funcionários da
Cooperativa Santa Clara – ASCLA:
Titular: Pedro Henrique Jung – recondução.
Suplente: Keli Chies Fusiger.

Representantes  da  Associação  dos  Empregados
das Indústrias Tramontina e Forjasul – ATF:
Titular: Lizandra Roslatto Marin – recondução.
Suplente: Fernanda Bastiani – recondução.

Representantes do Lions Clube Carlos Barbosa:
Titular: Erno José Crecenzio, em substituição a João
Antonio Angeli.
Suplente:  João  Antonio  Angeli,  em  substituição  a
Erno José Crecenzio.

Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2019.

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

PORTARIA Nº 899/2019

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, 16 e 17 de outubro 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

CLEONICE DEMARI CAMINI PROFESSOR SERIES INICIAIS

SOLANA CORRÊA PROFESSOR SERIES INICIAIS

ESTELA DA SILVA INSPETOR DE ALUNOS

Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 900/2019

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

Nome Matrícula Da Para

Daniel Augusto
Schultz

1.542
Secretaria Municipal de

Esportes, Lazer e
Juventude

Secretaria Municipal da
Saúde

Taís Aimi 2.037
Secretaria Municipal da

Saúde
Secretaria Municipal de

Esportes, Lazer e Juventude

Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2019.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 902/2019

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  para  investigar  conduta
do  servidor  Alceu  Lazzari,  matrícula  nº  557,
investido no cargo de Professor de Ciências, lotado
na  Secretaria  Municipal  da  Educação.  Designa,
ainda,  a  Comissão Permanente  de Sindicância  e/ou
Processo Administrativo, nos termos da Portaria 137,
de  04  de  fevereiro  de  2019,  com  a  finalidade  de

apurar  responsabilidades  apontadas  no  Processo
Administrativo nº 6.001, datado de 16 de outubro de
2019.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 904/2019

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
da servidora Graziela Flores de Azevedo, matrícula
nº  1184,  investida  no  cargo  de  Professor  de
Educação  Infantil,  lotada  na  Secretaria  da
Educação. Designa, ainda,  a  Comissão Permanente
de  Sindicância  e/ou  Processo  Administrativo,  nos
termos da Portaria 137, de 04 de fevereiro de 2019,
com  a  finalidade  de  apurar  responsabilidades
apontadas  no  Processo  Administrativo  nº  5.999,
datado de 16 de outubro de 2019.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 905/2019

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
da servidora Inês Maria Thums da Silva, matrícula
nº 986,  investida no cargo de Professor de Séries
Iniciais, lotada na Secretaria da Educação. Designa,
ainda,  a  Comissão Permanente de Sindicância e/ou
Processo  Administrativo,  nos  termos  da  Portaria
137, de 04 de fevereiro de 2019, com a finalidade
de apurar responsabilidades apontadas  no Processo
Administrativo nº 5.998, datado de 16 de outubro de
2019.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 906/2019

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
da servidora Kelin Carolina Correa Viana Cousseau,
matrícula nº 2095, investida no cargo de Monitor de
Creche, lotada na Secretaria da Educação. Designa,
ainda,  a  Comissão Permanente de Sindicância e/ou
Processo  Administrativo,  nos  termos  da  Portaria
137, de 04 de fevereiro de 2019, com a finalidade
de apurar responsabilidades apontadas  no Processo
Administrativo nº 5.997, datado de 16 de outubro de
2019.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 907/2019

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
da  servidora  Maria  Lais  Artus,  matrícula  nº  554,
investida no cargo de Professor de Séries Iniciais,
lotada na Secretaria da Educação. Designa, ainda, a
Comissão Permanente de Sindicância e/ou Processo
Administrativo, nos termos da  Portaria 137, de 04
de fevereiro de 2019,  com a finalidade de apurar
responsabilidades  apontadas  no  Processo
Administrativo nº 5.996, datado de 16 de outubro de
2019.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 908/2019

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  para  investigar  conduta
da  servidora  REGISTELA  ANA  BASSOTTO,
matrícula nº 1074, investida no cargo de Assessor de
Desenvolvimento  Turístico,  lotada  na  Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Turístico, Indústria e
Comércio.  Designa,  ainda,  a  Comissão Permanente
de  Sindicância  e/ou  Processo  Administrativo,  nos
termos da  Portaria 137, de 04 de fevereiro de 2019,
com  a  finalidade  de  apurar  responsabilidades
apontadas  no  Processo  Administrativo  nº  5.995,
datado de 16 de outubro de 2019.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 909/2019

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  para  investigar  conduta
do servidor  Ronaldo Fachinelli,  matrícula  nº  1958,
investido no cargo de Professor de Educação Física,
lotado  na  Secretaria  Municipal  da  Educação.
Designa,  ainda,  a  Comissão  Permanente  de
Sindicância  e/ou  Processo  Administrativo,  nos
termos da  Portaria 137, de 04 de fevereiro de 2019,
com  a  finalidade  de  apurar  responsabilidades
apontadas  no  Processo  Administrativo  nº  5.994,
datado de 16 de outubro de 2019.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 910/2019

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  para  investigar  conduta
da servidora Salete Brembilla Ferronato, matrículas
nº  283  e  418,  investida  no  cargo  de  Professor  de
Séries  Iniciais,  lotada  na  Secretaria  Municipal  da
Educação.  Designa,  ainda,  a  Comissão  Permanente
de  Sindicância  e/ou  Processo  Administrativo,  nos
termos da  Portaria 137, de 04 de fevereiro de 2019,
com  a  finalidade  de  apurar  responsabilidades
apontadas  no  Processo  Administrativo  nº  5.993,
datado de 16 de outubro de 2019.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 911/2019

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  para  investigar  conduta
da  servidora  Taciana  Cattani,  matrículas  nº  431,
investida  no  cargo  de  Professor  de  Séries  Iniciais,
lotada  na  Secretaria  Municipal  da  Educação.
Designa,  ainda,  a  Comissão  Permanente  de
Sindicância  e/ou  Processo  Administrativo,  nos
termos da  Portaria 137, de 04 de fevereiro de 2019,
com  a  finalidade  de  apurar  responsabilidades
apontadas  no  Processo  Administrativo  nº  5.992,
datado de 16 de outubro de 2019.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI,
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EXTRATO DE PORTARIA Nº 912/2019

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo
Disciplinar,  para  investigar  a  conduta  da servidora
Natália  Taís  dos  Santos,  investida  no  cargo de
Professora de Auxiliar Geral de Escola, matrícula nº
2052, lotada na Secretaria Municipal da Educação, e
designação de Comissão Permanente de Sindicância
e/ou Processo Administrativo, nos termos da Portaria
137, de 04 de fevereiro de 2019, com a finalidade de
apurar  responsabilidades  apontadas  no  Processo
Administrativo nº 5.991, datado de 16 de outubro de
2019.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 913/2019

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo
Disciplinar,  para  investigar  a  conduta  da servidora
Taira Zaro, investida no cargo de Cirurgião Dentista,
matrícula nº 1788, lotada na Secretaria Municipal da
Saúde,  e designação  de  Comissão  Permanente  de
Sindicância  e/ou  Processo  Administrativo,  nos
termos da Portaria  137, de 04 de fevereiro de 2019,
com  a  finalidade  de  apurar  responsabilidades
apontadas  no  Processo  Administrativo  nº  5.989,
datado de 16 de outubro de 2019.

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

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

PORTARIA Nº 914/2019

CONCEDE,  nesta  data, à  servidora  CARMEM
LIZIA ABI PICCOLI, matrícula nº 631, Auxiliar de
Enfermagem, licença por motivo de falecimento de
seu sogro, conforme artigo 111, inciso I, alínea “a”,
da  Lei  Municipal  nº  682,  de  1990.  Período  da
licença: 18 de outubro de 2019.

Carlos Barbosa, 18 de outubro de 2019.

Clarisse Fatima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 915/2019

CONVOCA,  os  candidatos  relacionados  no  anexo
desta  Portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados  para  o  cargo  de  Professor  Ensino
Fundamental  -  Séries  Iniciais  do Processo  Seletivo
Público  nº  V_2018  (Edital  de  Homologação  nº
088/2018),  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 úteis, 21 e
22 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado por
igual  período,  a  critério  da  Administração  Pública,
para  manifestar  interesse  em contratação
administrativa para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público para PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS, de
acordo com a Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de  1990. Para  tanto,  devem  preencher
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE VAGA na
Coordenadoria  de  Recursos  Humanos  desta
Prefeitura,  no horário de expediente  externo,  das  8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8815). 

DOS candidatos que apresentarem, dentro do prazo
acima  referido,  manifestação  de  interesse  na  vaga,

serão  admitidos  os  que  estiverem  melhor
classificados,  de  acordo  com o  número  de  vagas
temporárias  existentes  na  data  da  convocação.
Encerrado  o  prazo  desta  Portaria,  a  lista  de
classificação  será  reformulada,  levando  em  conta
que os candidatos inertes com classificação anterior
à  do  último  candidato  que  preencheu  a  vaga
remanescente  serão  realocados,  automaticamente,
para o final da fila, podendo gozar deste benefício
apenas uma vez, sendo eliminados do certame caso
já  o  tenham  feito.  Os  candidatos  imediatamente
posteriores  ao último contratado permanecerão na
mesma classificação em que se encontravam.

Carlos Barbosa, 18 de outubro de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 916/2019

CONVOCA, os  candidatos  relacionados no anexo
desta  Portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados para a função de inspetor de alunos
do Processo Seletivo Público nº III_2018 (Edital de
Homologação  nº  044/2018),  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
úteis,  21  e  22  de  outubro  de  2019,  podendo  ser
prorrogado  por  igual  período,  a  critério  da
Administração  Pública, para  manifestar  interesse
em contratação  administrativa  para  atender  a
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público para a função de INSPETOR DE ALUNOS,
de acordo com a Lei  Municipal  nº 682,  de 05 de
junho  de  1990. Para  tanto,  devem  preencher
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE VAGA na
Coordenadoria  de  Recursos  Humanos  desta
Prefeitura, no horário de expediente externo, das 8
horas  às  12  horas  e  das  13h30min  às  17h30min
(fone 54.3461.8815). 

DOS candidatos que apresentarem, dentro do prazo
acima referido, manifestação de interesse na vaga,
serão  admitidos  os  que  estiverem  melhor
classificados,  de  acordo  com o  número  de  vagas
temporárias  existentes  na  data  da  convocação.
Encerrado  o  prazo  desta  Portaria,  a  lista  de
classificação  será  reformulada,  levando  em  conta
que os candidatos inertes com classificação anterior
à  do  último  candidato  que  preencheu  a  vaga
remanescente  serão  realocados,  automaticamente,
para o final da fila, podendo gozar deste benefício
apenas uma vez, sendo eliminados do certame caso
já  o  tenham  feito.  Os  candidatos  imediatamente
posteriores  ao último contratado permanecerão na
mesma classificação em que se encontravam.

Carlos Barbosa, 18 de outubro de 2019.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL 
Nº 004/2016

CONTRATANTE: Câmara  Municipal  de
Vereadores de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Alvo  Global  –  Publicidade  e
Propaganda Ltda – Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do

contrato  entabulado entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de novembro de 2019
até 31 de outubro 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  pela  variação  do
IGP-M do período, que corresponde a 3,38%. Desta
forma, o novo valor máximo anual a ser pago é R$
95.557,85  (noventa  e  cinco  mil,  quinhentos  e
cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2019.

LUCIANO BARONI
Presidente da Câmara de Vereadores de Carlos

Barbosa

ALVO GLOBAL – PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA – ME.

Contratado

CRISTINA GEDOZ 
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

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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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CARLOS BARBOSA

Instituído pela Lei Municipal 
nº 3.084/2014

Informativo dos atos da Administração
Pública Municipal

Evandro Zibetti
Prefeito do Município de Carlos Barbosa 

Roberto Da-Fré
Vice-Prefeito do Município de Carlos

Barbosa

Servidor Responsável: Jaqueline Camillo

Telefone (54) 3461-8895
Rua Assis Brasil, nº 11, Centro – Carlos

Barbosa/RS
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