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PODER EXECUTIVO
DECRETOS
DECRETO N° 3.468, DE 08 DE NOVEMBRO
DE 2019
Abre
crédito
suplementar
no
Orçamento de 2019, Lei nº 3.593 de
18 de dezembro de 2018.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de
1964;

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2019, Lei nº 3.593 de 18 de dezembro de 2018, no
montante de R$ 123.914,32 (Cento e vinte e três mil,
novecentos e catorze reais e trinta e dois centavos)
nas seguintes rubricas:
Or.Un.F.Sf.

p.

Prog. P/A

251

02.05.04.12
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5.0024.2204
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Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução das seguintes rubricas:

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

PERMANENTE
103

9

Descrição

0

PESSOA JURÍDICA
103

Art. 1.º Fica autorizada a abertura de crédito
adicional suplementar no Orçamento de 2019, Lei
nº 3.593, de 18 de dezembro de 2018, no montante
de R$ 200,00 (duzentos reais) na rubrica abaixo
elencada, do Instituto de Previdência Municipal –
IPRAM:
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0

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

2.000
,10

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2019

PERMANENTE
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0102.2103
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0

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

T.I.C. - PJ
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3.3.3.9.
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31
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,05

DECRETO N° 3.472, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 2019

PESSOA JURÍDICA
1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

648,0
0

PESSOA FÍSICA
1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

1.000
,00
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120

12.01.27.812.

3.4.4.9.

10

0122.1219

0.51
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3.3.3.9.

52
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0.30
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1
1
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40.00
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0,00

MATERIAL DE

2.200

CONSUMO
1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

Regulamenta
as
atividades
e
estruturas do Procon Municipal,
criado pela Lei nº 3.697, de 27 de
agosto de 2019.

,00

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 e pela Lei Municipal nº 1.896, de 06 de
setembro de 2005,

990,0
0

Decreta:

PESSOA FÍSICA
122

12.02.27.813.

3.3.3.9.

35

0123.2119

0.30
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12.02.27.813.
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1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

640,0
0
880,0
0

Art. 1º Ficam regulamentas as atividades e
estruturas do Procon do Município de Carlos
Barbosa, conforme Regimento Interno, que passa a
fazer parte integrante do presente Decreto.

PESSOA JURÍDICA
132

13.02.26.452.

3.3.3.9.

50

0133.2623

0.30

1

MATERIAL DE
CONSUMO

6.000
,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

IV - orientar permanentemente os fornecedores e
consumidores sobre seus direitos, deveres e
prerrogativas;
V - fiscalizar as denúncias efetuadas, encaminhando
à Assistência Judiciária ou ao Ministério Público as
situações não resolvidas administrativamente,
conforme prevê o Capítulo VII, do art. 55 da Lei
Federal nº 8.078/1990;
VI - incentivar e apoiar a criação e organização de
órgãos e associações comunitárias de defesa do
consumidor e apoiar os já existentes;
VII - desenvolver palestras, campanhas, feiras,
debates e outras atividades correlatas;
VIII - atuar junto ao sistema municipal de ensino,
visando trabalhar o tema "Educação para o
Consumo", possibilitando a informação e formação
de uma nova mentalidade nas relações de consumo;
IX - colocar à disposição dos consumidores
mecanismos que possibilitem informar os menores
preços dos produtos básicos;
X - manter cadastro atualizado de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e
serviços, divulgando-o pública e, no mínimo,
anualmente nos termos do art. 44 da Lei nº 8.078/90
e dos arts. 57 a 62 do Decreto nº 2.181/97, remetendo
cópia ao Procon Estadual, preferencialmente por
meio eletrônico;
XI - expedir notificações aos fornecedores para
prestarem informações sobre possíveis reclamações
apresentadas pelos consumidores e comparecerem às
audiências de conciliação designadas, nos termos do
art. 55, § 4º da Lei nº 8.078/90;
XII - instaurar, instruir e concluir processos
administrativos para apurar infrações à Lei nº
8.078/90, podendo mediar conflitos de consumo,
designando audiências de conciliação;
XIII - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas e
multas previstas na legislação municipal e no Código
de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90,
regulamentado pelo Decreto nº 2.181/97;
XIV - encaminhar à Defensoria Pública do Estado os
consumidores que necessitem de assistência jurídica;

Carlos Barbosa, 22 de novembro de 2019.

XV - propor a celebração de convênios ou consórcios
públicos com outros Municípios para a defesa do
consumidor.

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

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

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Carlos Barbosa, 08 de novembro de 2019.

REGIMENTO INTERNO

TOTAL

123.9
14,32

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
DECRETO N° 3.470, DE 19 DE NOVEMBRO
DE 2019
Abre crédito adicional suplementar no
Orçamento de 2019, Lei nº 3.593 de
18 de dezembro de 2018.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei Nacional nº 4.320, de 17 de
março de 1.964, e pela Lei Municipal nº 3.593, de 18
de dezembro de 2018, DECRETA:

DOS OBJETIVOS
Art. 1º Constituem objetivos permanentes do
PROCON Municipal:
I - assessorar o Prefeito na formulação da política
do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor;
II - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar
a política do Sistema Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor;
III - receber, analisar, avaliar e encaminhar
consultas, denúncias e sugestões apresentadas por
consumidores, por entidades representativas e
pessoas jurídicas de direito público ou privado;

Art. 2º O PROCON, vincula-se à Secretaria
Municipal da Administração, e constitui-se no órgão
coordenador do sistema municipal de defesa do
consumidor no Município de Carlos Barbosa-RS.
Art. 3º A Estrutura Organizacional será a seguinte:
I - Coordenadoria do PROCON;
II - Setor de Educação ao Consumidor, Estudos e
Pesquisas;
III - Setor de Atendimento ao Consumidor;
IV - Setor de Fiscalização;
V - Setor de Assessoria Jurídica;
VI - Setor de Apoio Administrativo;
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VII – Ouvidoria.

Art. 6º Compete ao Serviço de Atendimento ao
Consumidor:

DAS COMPETÊNCIAS
I - recepcionar e orientar o consumidor;
Art. 4º A Coordenadoria será dirigida por
Coordenador Executivo, o Conselho Municipal de
Defesa do Consumidor por Presidente e os Serviços
serão executados por servidor designado pelo Poder
Executivo Municipal.

II - registrar as denúncias em formulário próprio e
tomar medidas para solucioná-las;

Art. 5º Compete à Coordenadoria Executiva:

III - encaminhar as reclamações para o Setor de
Conciliação para fins de providenciar audiência
conciliatória;

I - assessorar o Prefeito na formulação da política do
sistema municipal de proteção e defesa do
consumidor;

IV - encaminhar para o Setor de Fiscalização os
casos que exigirem diligências ou ao Serviço
Jurídico os casos que assim o exigirem;

II - propor, planejar, elaborar e coordenar a política
do sistema municipal de defesa dos direitos e
interesses dos consumidores;

V - remeter os assuntos pendentes de solução aos
órgãos competentes, dentro de suas respectivas
áreas de atuação e jurisdição, para subsequentes
providências e medidas pertinentes;

III - acompanhar a execução e o desempenho das
atividades do PROCON, contando com o Conselho
Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON
para elaboração, revisão e atualização das normas
referidas no § 1º do art. 55 da Lei Federal nº
8.078/1990 e para gerir o Fundo Municipal De
Proteção e Defesa Do Consumidor – FMPDC;
IV - gestionar junto aos órgãos Federais, Estaduais e
Municipais, bem como junto ao PROCON Estadual e
outros órgãos de Defesa do Consumidor, visando
estabelecer mecanismos de cooperação e/ou atuação
em conjunto;
V - providenciar para que as reclamações e/ou
pedidos dirigidos ao PROCON Municipal tenham
pronta e eficaz solução;

VI - comunicar solução da denúncia ao consumidor
e determinar arquivamento do processo;
VII - entregar material informativo ao consumidor;
VIII - expedir notificações aos fornecedores para
prestarem
informações
sobre
reclamações
apresentadas pelo consumidor ao PROCON (art. 55,
§ 4º, da Lei Federal nº 8.078/90);
IX - elaborar e/ou distribuir material informativo
sobre os direitos e deveres do consumidor;
X - efetuar estatísticas mensais do atendimento,
bem como o relatório circunstanciado, onde
constem denúncias, encaminhamentos e soluções ou
pendências;

IV - emitir pareceres/relatórios nos processos
administrativos, observadas as regras fixadas no
Decreto nº 2.181/1997;
V - instaurar procedimento administrativo em face de
qualquer notícia de lesão ou ameaça de lesão a
direito do consumidor;
VI - promover junto à Polícia Judiciária, a
instauração de inquérito policial para apreciação de
delito contra os consumidores nos termos da Lei;
VII - acompanhar as reclamações encaminhadas à
Assistência Judiciária, ao Ministério Público e aos
Juizados Especiais.
Art. 9º Compete ao Serviço de Apoio Administrativo:
I - executar serviços de datilografia e reprografia;
II - protocolizar, expedir e arquivar documentos;
III - efetuar estatística mensal de atendimento,
fiscalização e outros serviços;
IV - manter atualizado o cadastro de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e
serviços, divulgando-o publicamente pelo menos
uma vez por ano, registrando as soluções (art. 44 da
Lei Federal nº 8.078/90).
Art. 10 Compete ao Setor de Educação ao
Consumidor, Estudos e Pesquisas:
I - criar e desenvolver programas de educação e
informação com a finalidade de beneficiar os
consumidores de bens e serviços;

VI - firmar convênios ou acordos de cooperação;
VII - estimular, incentivar e orientar a criação e
organização de associações e entidades de defesa do
consumidor no Município e apoiar as existentes;

XI - manter cadastro atualizado de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e
serviços;

I - fiscalizar as Relações de Consumo;

III - elaborar cartilhas, folhetos, cartazes e outros,
objetivando informar aos consumidores sobre seus
direitos e deveres, bem como orientá-los sobre a
importância da pesquisa de preços e o que devem
observar na compra de bens, na utilização de
serviços, etc.;

II - efetuar diligências especiais no atendimento de
reclamações formuladas pelos consumidores,
notadamente aquelas que necessitam de verificação
"in loco" para a comprovação da possível prática
infrativa;

IV - desenvolver trabalhos junto ao Sistema
Municipal de Ensino, oferecendo subsídios técnicos
e práticos para desenvolvimento e implementação
do Projeto de “Educação para o Consumo” nas
escolas do Município.

III - fiscalizar, de forma preventiva, a veiculação da
publicidade enganosa ou abusiva.

DECRETO N° 3.473, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 2019

XII - outras atividades correlatas.
VIII - encaminhar as reclamações não resolvidas
administrativamente pelo PROCON Municipal à
Assistência Judiciária ou ao Ministério Público;
IX - apresentar ao Executivo relatório mensal e anual
das atividades desenvolvidas pelo PROCON
Municipal;
X - zelar para que seja sempre mantida
compatibilização entre as atividades e funções do
PROCON com as exigências legais de proteção ao
consumidor;
XI - emitir pareceres conclusivos, no processo
administrativo, com instância de julgamento,
observadas as regras fixadas pelo Decreto nº
2.181/97;
XII - buscar intercâmbio jurídico com o PROCON
Estadual;
XIII - atuar junto ao Sistema Municipal de Ensino,
visando trabalhar o tema "Educação para o
Consumo"
nas
disciplinas
já
existentes,
possibilitando a informação e formação de uma nova
mentalidade nas relações de consumo;
XIV - estudar permanentemente o fluxo de atividades
do PROCON, propondo as devidas alterações em
função de novas necessidades de atualização e
aumento da eficiência dos serviços prestados;
XV - divulgar, por todos os meios possíveis, a
relação dos menores preços praticados no mercado
em relação aos produtos básicos.

II - promover eventos (feiras, palestras, seminários,
debates, etc.);

Art. 7º Compete ao Serviço de Fiscalização:

§ 1º A fiscalização será efetuada por agentes fiscais
devidamente credenciados oficialmente designados
vinculados aos respectivos órgãos, devidamente
credenciados mediante cédula de identificação
fiscal.
§ 2º Os agentes responderão pelos atos que
praticarem quando investidos da ação fiscalizadora.
Art. 8º Compete ao Serviço de Assessoria Jurídica:
I - promover reuniões de conciliação entre
consumidor e fornecedor;
II - prestar assistência jurídica ao Sistema
Municipal de Defesa do Consumidor, velando pela
compatibilidade entre a legislação em vigor e as
atividades desenvolvidas pelo PROCON Municipal;

Regulamenta a Lei Municipal nº
3.673, de 03 de julho de 2019, que
institui
a
obrigatoriedade
de
estabelecimentos públicos e privados
voltados ao ensino ou recreação
infantil e fundamental do Município
de Carlos Barbosa a capacitarem seu
corpo docente e funcional em noções
básicas de primeiros socorros, em
atendimento à Lei Federal nº 13.722,
de 04 de outubro de 2018.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, e, considerando o instituído pela Lei
Municipal nº 3.673, de 03 de julho de 2019:
Decreta:

III - elaborar minutas, convênios e demais
documentos de interesse do Sistema Municipal de
Defesa do Consumidor;

Art. 1° Fica regulamentada a obrigatoriedade de
estabelecimentos públicos e privados voltados ao
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ensino ou recreação infantil e fundamental do
Município de Carlos Barbosa a capacitarem seu
corpo docente e funcional em noções básicas de
primeiros socorros.
Art. 2° A carga horária mínima do curso básico de
primeiros socorros será de 08 (oito) horas, que
destinar-se-á à capacitação e/ou reciclagem de parte
dos professores e funcionários dos estabelecimentos
de ensino e recreação, devendo conter em seu
programa, no mínimo, os conteúdos programáticos
constantes no Anexo Único que integra o presente
Decreto.
Art. 3º A capacitação poderá ser oferecida a todos os
professores e funcionários, no entanto, a
obrigatoriedade de profissionais capacitados em cada
estabelecimento de ensino ou de recreação é
estabelecida conforme o fluxo de atendimento de
crianças e adolescentes no estabelecimento por turno
de funcionamento, conforme o quadro abaixo:

Art. 6º Os estabelecimentos de ensino de que trata
este Decreto estarão integrados à rede de atenção de
sua região e encaminharão os casos de urgência e
emergência para uma unidade de saúde de
referência, conforme estabelecido pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 7º As despesas para a execução deste Decreto
correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, incluídas pelo Poder Executivo nas
propostas anuais.

Quantidade de profissionais
capacitados

Até 100

2

De 101 a 200

3

Acima de 201

4

§1º. Nos turnos escolares em que os alunos sejam,
exclusivamente, de ensino médio e educação de
jovens e adultos (EJA), o estabelecimento deverá ter,
no mínimo, 02 (dois) profissionais capacitados,
independente do número de estudantes.
§2º. A responsabilidade pela capacitação dos
professores e funcionários dos estabelecimentos de
ensino é de competência de cada mantenedora,
podendo ser realizadas parcerias entre as redes
municipal, estadual e particular de ensino.
§3º. Os estabelecimentos de ensino ficam obrigados a
afixar em local visível a certificação que comprove a
realização da capacitação de que trata este Decreto e
o nome dos profissionais capacitados.
Art. 4º Os cursos de primeiros socorros serão
ministrados por entidades especializadas em práticas
de auxílio imediato e emergencial à população e tem
por objetivo capacitar professores e funcionários para
identificar e agir preventivamente em situações de
emergência e urgência médicas, até que o suporte
médico especializado, local ou remoto, se torne
possível.
§1º. O conteúdo a ser ministrado nos cursos de
capacitação de primeiros socorros básicos, conforme
programa constante no Anexo Único deste decreto,
deve ser condizente com a natureza e a faixa etária
do público atendido nos estabelecimentos de ensino
ou de recreação.
§2º. Os estabelecimentos de ensino deverão dispor de
kits de primeiros socorros para atendimento
emergencial aos educandos.
Art. 5º Caberá ao Setor de Fiscalização do Município
e ao Conselho Municipal de Educação a fiscalização
no cumprimento das disposições deste Decreto, sob
pena de implicar às instituições de ensino as
seguintes penalidades:
I – Advertência;
II – Multa de 20 (vinte) Unidades de Referência
Municipal (URM), aplicada em dobro em caso de
advertência reincidente;
III – Cassação de Alvará de Funcionamento, quando
tratar-se de creche ou estabelecimento particular, ou
responsabilização funcional e patrimonial, quando
tratar-se de creche ou estabelecimento público.

7. ALERGIAS/ PICADAS DE INSETOS
7.1 – Causas mais comuns de alergias em crianças
7.2 – Demonstração dos sinais clínicos mais
importantes
7.3 – Consequências clínicas e seu enfrentamento
7.4 – Condutas possíveis em primeiros socorros
8. QUEIMADURAS

Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir da data
de sua publicação.
Carlos Barbosa, 22 de novembro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
ANEXO ÚNICO – DECRETO Nº 3.473/2019

Número de alunos por turno

6.3 – O que não se deve fazer
6.4 – Cuidados específicos na atenção de cada
situação apresentada

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO
PARA CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS
1.
PREVENÇÃO
DE
AMBIENTE ESCOLAR

ACIDENTES

NO

8.1 – Causas mais comuns de queimaduras em
crianças
8.2 – Demonstração dos sinais clínicos mais
importantes
8.3 – Tipos de queimaduras
8.4 – Condutas possíveis em primeiros socorros
9. HIPERTERMIA EM CRIANÇAS
9.1 – Observação da criança em estado febril
9.2 – Níveis da temperatura corporal
9.3 – Principais causas que levam a hipertermia
9.4 – Condutas possíveis em primeiros socorros
10. HIPOGLICEMIA EM CRIANÇAS

2. AVALIAÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÃO
PREVENTIVA
3. ACIONAMENTO
EMERGÊNCIA

DO

SERVIÇO

DE

3.1 – Formas de se pedir ajuda
3.2 – Identificação
3.3 – Falar calmamente
3.4 – Endereço correto e pontos de referência
3.5 – Deixar a linha telefônica desocupada
3.6 – Liberar o local para a equipe
3.7 – Regulação médica das urgências
3.8 – Histórico mínimo do trauma
3.9 – Situação clínica
3.10 – Tempo decorrido
3.11 – Estado atual da vítima
3.12 – Manter-se atento às orientações do médico
regulador
3.13 – Permanecer ao lado da vítima até a chegada
da equipe de socorro
4. AVALIAÇÃO DA CENA
4.1 – Demonstração de componentes da avaliação
da cena
4.2 – Sinalização do local
4.3 – Observação do local para evitar novos
acidentes com a vítima, consigo ou com terceiros
4.4 – Remover fontes de perigo se tiver segurança
para tanto.
5. QUEDAS/TRAUMAS/FERIMENTOS
5.1 – Demonstração das possíveis causas
5.2 – Consequências das quedas
5.3 – Tipos de quedas/ própria altura/cadeira/
árvore/ importância da altura/ energia envolvida
5.4 – Avaliação:
5.4.1 – Problemas: Ferimentos/ Hemorragias/
Estancamentos/ Sangue venoso/ Sangue arterial/
Identificação
5.4.2 – Fraturas/ Simples/ Exposta/ Imobilizações
5.4.3 – Traumas de crânio/nível de consciência
5.4.4 – Fraturas nasais/hemorragia/estancamento
6. ACIDENTE
NASAL

OCULAR/

SANGRAMENTO

6.1 – Demonstração das possíveis causas
6.2 – O que é possível fazer

10.1 – Existência de histórico prévio de criança com
diabetes do tipo 1
10.2 – Observação da criança em estado
hipoglicêmico
10.3 – Condutas possíveis em primeiros socorros
11. CRISE CONVULSIVA EM CRIANÇAS
11.1 – Possíveis agravos já instalados em criança,
aptos a desenvolver crise convulsiva.
11.2 – Outras possíveis causas de desenvolvimento
de crise convulsiva
11.3 – Demonstração da crise convulsiva tônica
clônica
11.4 – Conduta esperada do socorrista
12. ENGASGO
12.1 – Causas mais comuns em crianças lactentes e
pré-escolares
12.2 – Demonstração de sinais aparentes típicos de
asfixia
12.3 – Demonstração da manobra de “Heimlich” em
crianças, pré-escolares e adultos.
13. DESMAIO/SÍNCOPE
13.1 – Demonstração das possíveis causas
13.2 – Conduta esperada do socorrista
14. PARADA CÁRDIO RESPIRATÓRIA (PCR) E
RESSUSCITAÇÃO CÁRDIO-PULMONAR (RCP)
14.1 – Identificação da parada cárdio-respiratória
14.2 – O início da ressuscitação cárdio-pulmonar
14.3 – Resposta fisiológica esperada
14.4 – Demonstração anatômica/funcional do local
da compressão cardíaca no lactente, no pré-escolar e
no adulto
DECRETO N° 3.474, DE 25 DE NOVEMBRO
DE 2019
Dispõe sobre o encerramento do
exercício financeiro de 2019 para
Órgãos e Entidades da Administração
Pública.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições

5

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964,
e ainda de conformidade com a Lei Complementar nº
101 de 04 de maio de 2000.
CONSIDERANDO as disposições da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,
que estabelece normas de finanças voltadas para
responsabilidade fiscal.
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas
gerais de Direito Financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
CONSIDERANDO o teor da Resolução do Tribunal
de contas do Estado nº 1.099/2018, que dispõe sobre
documentos que deverão ser entregues ao TCE-RS
para exame em processos de contas de governo e de
gestão;
CONSIDERANDO o teor da Resolução do Tribunal
de Contas do Estado nº 1.099/2014, que dispõe sobre
os critérios a serem observados na apreciação das
contas de governo, para fins de emissão de parecer
prévio, e no julgamento das contas de gestão dos
administradores e demais responsáveis por bens e
valores públicos da Administração Direta e Indireta e
dá outras providências;
CONSIDERANDO o teor da Instrução Normativa
do Tribunal de contas do Estado nº 13/2018, que
dispõe sobre a publicação do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (RREO) e do Relatório de
Gestão Fiscal (RGF), bem como sobre as normas e
procedimentos de remessa das informações e dos
dados relativos aos órgãos e entes da esfera
municipal, para fins do exercício da fiscalização que
compete ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos
da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio
de 2000.
CONSIDERANDO o teor da Portaria MF nº 548, de
novembro de 2010, que estabelece os requisitos
mínimos de segurança e contábeis do sistema
integrado de administração financeira e controle
utilizado no âmbito de cada ente da Federação,
adicionais aos previstos no Decreto nº 7.185, de 27
de maio de 2010;
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar e
uniformizar os procedimentos, estabelecendo um
cronograma de atividades e ações necessárias para o
encerramento do exercício financeiro de 2019 com
vistas ao atendimento da legislação vigente.
Decreta:
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 1º Os procedimentos de que trata este Decreto
atendem às normas de Direito Financeiro previstas na
legislação vigente e objetivam o cumprimento dos
prazos legais estabelecidos para a elaboração e
divulgação
de
demonstrativos
contábeis
consolidados, e propiciam a disponibilização de
informações necessárias à prestação de contas anual
do exercício financeiro de 2019.
Art. 2º A partir da publicação deste Decreto e até a
publicação da Tomada de Contas do Município e sua
remessa ao Tribunal de Contas do Estado, são
consideradas urgentes e prioritárias as atividades
vinculadas à contabilidade, auditoria, apuração
orçamentária e inventário de bens em todos os órgãos
e entidades da Administração Pública Municipal.
Capítulo II

Do Encerramento do Exercício
Seção I
Do Encerramento Orçamentário e Financeiro
Art. 3º Para fins de encerramento do exercício, fica
estabelecido a data de 15 de dezembro de 2019
como o último dia para empenhar despesas de todos
os órgãos e entidades da Administração Municipal,
direta e indireta, para todas as fontes de recursos.
Parágrafo Único. Não se aplica o disposto no caput
deste artigo as despesas:
I – relativas à folha de pagamento e respectivas
obrigações patronais;
II – classificáveis na função 28 – Encargos
Especiais;
III – necessárias à aplicação mínima de recursos
constitucionalmente vinculados à Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino – MDE – e às Ações e
Serviços Públicos de Saúde – ASPS;
IV – decorrentes de sentenças judiciais e
respectivas custas, cujo pagamento tenha que ser
efetuado até o final do exercício, na forma do art.
100 da Constituição Federal.
Art. 4º O saldo dos recursos financeiros decorrentes
de repasses ao Poder Legislativo deverá ser
devolvido ao Poder Executivo até o último dia de
expediente bancário do mês de dezembro de 2019.
Parágrafo Único. Transcorrida a data prevista no
caput deste artigo sem que tenha havido a
devolução dos saldos, a Contabilidade efetuará o
registro da inscrição do repasse diferido.
Art. 5º As ordens bancárias (TED, DOC e
transferências) destinadas ao pagamento de
despesas que devam se processar até o
encerramento do exercício, independentemente da
fonte de recurso, deverão ser emitidas até às 13h do
dia 30 de dezembro de 2019.
Seção II
Dos Restos a Pagar

Parágrafo Único. No cálculo das disponibilidades
financeiras, serão considerados:
I – os valores registrados no Ativo Circulante, no
grupo de contas relativas às transferências
voluntárias da União ou Estado, observadas as
prescrições da Instrução Normativa nº 13/2018, do
Tribunal de Contas do Estado;
II – os valores relativos às parcelas de Operações de
Crédito já contratadas e pendentes de liberação pela
instituição financeira, necessários para assegurar o
pagamento de despesas já compromissadas à conta
desses recursos:
Art. 8º É vedada a inscrição em Restos a Pagar NãoProcessados de despesas empenhadas para
atendimento de:
I – adiantamentos em geral;
II – diárias de viagem;
III – transferência de recursos sob a forma de
subvenções, contribuições ou auxílios;
IV – despesas de pessoal em geral, ativo e inativo, e
respectivos encargos sociais;
V – auxílios e outros benefícios de natureza
previdenciária ou assistencial;
VI – sentenças judiciais;
VII – indenizações e restituições de qualquer
natureza;
VIII – contribuições ao PASEP.
Art. 9º Desde que observado o disposto no Decreto
Federal nº 20.910 de 06 de janeiro de 1932, o saldo
de Restos a Pagar Processados inscritos até 31 de
dezembro de 2014, e não reclamado pelos
respectivos credores, será baixado por prescrição em
dezembro de 2019.
Art. 10 Os restos a pagar cancelados na forma deste
Decreto
poderão,
excepcionalmente,
ser
restabelecidos, desde que observadas, no que couber,
as condições estabelecidas no seu art. 17.
Art. 11 Compete ao Secretário da Fazenda decidir e
indicar ao Setor de Contabilidade os empenhos
orçamentários e de restos a pagar a serem anulados.

Art. 6º Serão inscritas, em Restos a Pagar, as
despesas legalmente empenhadas, até o limite do
saldo das disponibilidades financeiras.

Seção III
Das Contas Bancárias

§ 1º Em conformidade com o disposto no art. 50,
inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000 e, para
efeitos de inscrição em restos a pagar processados,
serão consideradas liquidadas, ainda que pendentes
de apresentação dos documentos fiscais, as
despesas de competência do exercício financeiro de
2019 relacionadas a tarifas e taxas referentes à
utilização de serviços de água, esgoto, telefonia,
acesso à internet, energia elétrica, publicações
legais, serviços postais e alugueis.

Art. 12 Até o final do exercício financeiro, a
tesouraria deverá levantar, nas instituições
financeiras que operam com o Município, todas as
contas bancárias em todos os Cadastros Nacionais de
Pessoas Jurídicas (CNPJs) administrados pelo
Munícipio, para fins de verificação e conciliação dos
registros contábeis e para que se proceda à
solicitação de encerramento das contas bancárias em
desuso, inclusive, as contas de depósitos em garantia
(caução) em que o Município for favorecido.

§ 2º Fica a critério da Secretaria da Fazenda a
anulação dos empenhos orçamentários e/ou restos a
pagar, segundo informações dos Órgãos e setores
responsáveis pelo processamento da despesa.

Parágrafo Único. A partir do levantamento de que
trata o caput deste artigo, todos os recursos
existentes nas contas bancárias apuradas a partir do
levantamento de que trata o caput deste artigo
deverão estar devidamente contabilizados, inclusive,
os recursos de terceiros que, transitoriamente,
estejam em poder do Município.

Art. 7º Para fins de inscrição dos Restos a Pagar, o
montante
das
disponibilidades
financeiras
corresponderá, para cada fonte de recursos, ao
somatório do saldo das contas do Ativo Circulante –
Subgrupo Disponível e Subgrupo Investimentos e
Aplicações temporárias a Curto Prazo, deduzido do
total do saldo das contas do Passivo Circulante,
relativas a obrigações financeiras a pagar, apurados
no último dia útil do exercício financeiro de 2019.

Art. 13 Para fins de observância do regime de
competência, os rendimentos de aplicações
financeiras do exercício financeiro de 2019, arquivos
bancários ou créditos de dezembro de 2019, cujo
valor somente possa ser conhecido após o último dia
útil de expediente, poderão, excepcionalmente, ser
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registrados como receita orçamentária daquele
exercício e a consequente liquidação do empenho do
PASEP, inclusive, liquidação de empenhos de
depósitos judiciais, até o dia 15 de janeiro de 2020.
Art. 14 Compete aos responsáveis pelos serviços
contábeis e tesouraria dos órgãos e das entidades da
administração pública municipal realizarem a
conciliação de todas as contas bancárias sob sua
responsabilidade, até o dia 15 de janeiro de 2020.
Capítulo III
Das Demais Disposições
Seção I
Da Apuração das Disponibilidades por Fontes de
Recursos
Art. 15 Para fins de apuração do superávit financeiro
ou insuficiência financeira, o saldo das
disponibilidades deverá ser desdobrado por fonte de
recurso, confrontadas com as respectivas obrigações,
também por fonte de recurso.
Art. 16 As disponibilidades por fontes de recursos
decorrentes de cancelamentos de “Restos a Pagar” e
de outros passivos financeiros reverterão à conta de
superávit financeiro no exercício em que ocorrerem.
Parágrafo Único. Nos casos de revisão do superávit
previstos no caput deste artigo, caberá a Secretaria da
Fazenda a revisão do superávit do exercício e a
análise da viabilidade da abertura de crédito
adicional.
Seção II
Das Despesas de Exercícios Anteriores
Art. 17 Após o término do exercício de 2019 poderão
ser reconhecidas e pagas por dotações para Despesas
de Exercícios Anteriores, obedecida, sempre que
possível, a ordem cronológica, as seguintes despesas:
I – não processadas em época própria, para as quais o
orçamento respectivo consignava crédito próprio,
com saldo suficiente para atendê-las;
II – de “Restos a Pagar” com prescrição
interrompida; e
III – relativas a compromissos reconhecidos após o
encerramento do exercício correspondente.
Capítulo IV
Disposições Finais
Art. 18 O Poder Legislativo e os órgãos e entidades
da Administração Indireta poderão, por ato próprio,
constituir comissão encarregada de assegurar o
cumprimento deste Decreto, em especial quanto à
análise das despesas a serem inscritas em Restos a
Pagar.
Parágrafo Único. Os membros integrantes da
comissão de que trata este artigo não receberão
qualquer tipo de remuneração por sua atuação, sendo
o exercício de suas atividades considerando de
relevante interesse público.
Art. 19 Fica delegada à Secretaria da Fazenda a
competência para edição de normas complementares
que julgar necessárias ao fiel cumprimento deste
Decreto bem como decidir sobre os casos não
contemplados.
Art. 20 Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2019.
Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

EDITAIS
EDITAL Nº 81, DE 25 DE NOVEMBRO DE
2019
Torna pública a abertura de inscrição e
renovação de inscrição dos interessados
para vagas do Programa Municipal
Creche Noturna para o primeiro semestre
de 2020.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, e de acordo com a Lei nº 3.588 de 13 de
novembro de 2018,
TORNA PÚBLICO a abertura de inscrição e
renovação de inscrição dos interessados para vagas
do Programa Municipal Creche Noturna, para a
faixa etária de 06 (seis) meses a 04 (quatro) anos
incompletos, para crianças com renda familiar per
capita de até 02 salários mínimos nacionais, cujos
os pais ou responsáveis legais trabalharem, parcial
ou integralmente e de maneira formal, no turno da
noite e que não estejam matriculados em creche no
turno integral durante o dia, para o primeiro
semestre de 2020.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições deverão ser efetuadas diretamente
na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Habitação, onde os pais ou responsáveis deverão
apresentar os seguintes documentos, sendo que não
serão aceitas inscrições por correspondência:
– Cópia dos documentos de Identidade e
CPF dos pais ou responsáveis legais;
– Cópia da carteira de trabalho dos pais ou
responsáveis legais;
– Cópia do comprovante de trabalho
atualizado dos pais ou responsáveis legais contendo
descrição de renda (contracheque, pró-labore,
declaração com horário de trabalho e renda
carimbada e assinada pelo empregador, folha de
pagamento ou outro tipo de comprovante);
– Cópia da certidão de nascimento da
criança;
– Cópia do documento de identidade e CPF
da criança, quando houver;
– Cópia da carteira de vacinação da criança;
– Cadastramento do Cartão Saúde Carlos
Barbosa da criança e do responsável legal (de cunho
obrigatório, sendo realizada a consulta do cadastro
no momento da avaliação da inscrição);
– Uma foto 3x4 da criança;
– Comprovante de residência atualizado;
– Encaminhamento do CRAS ou CREAS,
quando houver;
– Declaração do RH da empresa quanto ao
turno de expediente dos pais ou responsáveis legais.
1.2 Para renovação de inscrição:
– Cópia do comprovante de trabalho
atualizado dos pais ou responsáveis legais contendo
descrição de renda (contracheque, pró-labore,
declaração com horário de trabalho e renda
carimbada e assinada pelo empregador, folha de
pagamento ou outro tipo de comprovante);
– Comprovante de residência atualizado.
Caso no ato da renovação de inscrição for
constatada alguma alteração que esteja em

desconformidade com a Lei nº 3.588 de 13 de
novembro de 2018, a partir de 02 de janeiro de 2019,
encerra-se o auxílio.
1.3 O período de inscrições e renovação de inscrição
será de 26 de novembro a 10 de dezembro de 2019,
das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h.
1.4 O número de vagas disponibilizadas será
limitado a 30 vagas. No caso de inscrições
excedentes ao número disponível de vagas, os pais
deverão concorrer novamente a vaga no período
posterior.
1.5 Os candidatos deverão comparecer ao local de
inscrição munidos dos documentos comprobatórios
(cópia e original), estabelecidos acima, para
preenchimento da ficha de inscrição.
2. DA CLASSIFICAÇÃO
2.1 O critério de classificação para obtenção das
vagas se dará por ordem de núcleo familiar com
menor renda per capita, sendo que no caso de empate
será realizado sorteio.
2.2 Havendo a necessidade de sorteio, sua realização
será previamente divulgada, por edital, informando a
data, horário e local.
3. DOS PRAZOS, RECURSOS E
RESULTADO FINAL
3.1 O período de avaliação da documentação
entregue será entre os dias 11 e 13 de dezembro de
2019.
3.2 Durante a fase de recurso, será facultado ao
candidato examinar a sua inscrição e as demais
inscrições, sob fiscalização.
3.3 Da inscrição, seleção e classificação, cabe
recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis da
divulgação dos resultados, que será no dia 16 de
dezembro de 2019, sendo que o resultado final será
divulgado por edital no dia 20 de dezembro de 2019.
3.4 No caso de desistência e/ou abertura de novas
vagas, os suplentes e os que estiverem na lista de
espera serão convocados em ordem de classificação.
4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 As vagas serão disponibilizadas a partir de 02 de
janeiro de 2020.
4.2 Se os pais não conduzirem a criança na escola na
data programada para o início, perdem
automaticamente a vaga.
4.3 As vagas requisitadas pelo Conselho Tutelar ou
Ministério Público terão caráter emergencial,
podendo a criança ser encaminhada para uma vaga
sem a participação no presente edital.
4.4 Todas as publicações e demais editais serão feitas
por afixação no painel de publicações do Município
e
através
do
sítio
eletrônico
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 019/2019

Digitando o nº 165 no campo “nº da licitação” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 20 de Dezembro de 2019
HORÁRIO: 9 Horas
LOCAL: Sala de Licitações Centro Administrativo
Municipal
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução
de Reforma e Reforço do Muro de Arrimo na Rua
Alberto Pasqualini

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 166/2019
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 11 de Dezembro de 2019
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços de Retroescavadeira e Trator de Esteira

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

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

Digitando o nº 166 no campo “nº da licitação” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 020/2019

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 167/2019

TIPO: Maior Oferta
DATA: 13 de Janeiro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
LOCAL: Sala de Licitações Centro Administrativo
Municipal
OBJETO: Permissão de Uso de Espaço Público
para Implantação e Manutenção de um Painel de
Divulgação, sob Regime Jurídico de Permissão à
Pessoa Jurídica, Conforme Lei Municipal Número
1.494 de 02 de Janeiro de 2002 e Decreto Número
1.428 de 11 de Março de 2002.

TIPO: Menor Preço
DATA: 12 de Dezembro de 2019
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviço Transporte Rodoviário Nacional de
Bens.

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

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 164/2019
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 10 de Dezembro de 2019
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Aquisição de Brita e Similares
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

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

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

EDITAL TOMADA DE PREÇOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 012/2019
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 09 de Dezembro de 2019
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Obra de
Revitalização da Escadaria (Próxima ao Hospital)
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 012 no campo “nº da licitação” e
selecionando a modalidade “Tomada de Preços”.

Digitando o nº 167 no campo “nº da licitação” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 013/2019

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 168/2019
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 13 de Dezembro de 2019
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO: Aquisição de Tubo de Concreto, MeioFio e Boca de Lobo

TIPO: Menor Preço Global por Objeto
DATA: 16 de Dezembro de 2019
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução
de Obra de Reforma e Ampliação Parque Infantil
EMEI Aurora e Construção de Cobertura/Passarela
entre EMEF Padre Pedro Piccoli e o Ginásio de
Esportes do Bairro Aurora

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

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

Digitando o nº 013 no campo “nº da licitação” e
selecionando a modalidade “Tomada de Preços”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 169/2019

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 165/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 17 de Dezembro de 2019
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de Empresa para
Fechamento com Esquadrias da EMEFTI
Governador Leonel de Moura Brizola

TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 11 de Dezembro de 2019
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços de Trator Agrícola

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

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

Digitando o nº 164 no campo “nº da licitação” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 17 de Dezembro de 2019
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviços de Trator Agrícola Tracionado Equipado
com Roçadeira Articulada Hidráulica

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 170/2019

ATAS
ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 015/2019
Ata de licitação modalidade Concorrência número
quinze do ano de dois mil e dezenove, realizada às
nove horas do dia vinte e dois de novembro de dois
mil e dezenove, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sita na Rua Assis Brasil, número onze,
em Carlos Barbosa, que tem como objeto a
contratação de empresa para execução da rede de
drenagem pluvial e pavimentação basáltica da
Avenida Professora Luiza Perazzolli Giacomelli, na
comunidade de Arcoverde, no Município de Carlos
Barbosa/RS. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações nomeados pela Portaria nº
872/2019, as Sras. Fernanda Becker Johann,
Gilmara Rossi e Reginara Cristina Aléssio.
Participaram as empresas: Renova Terraplenagem
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LTDA ME, CNPJ n.º 12.298.636/0001-40, neste ato,
representada pelo Sr. Elias Henrique Dalmoro, CPF
nº 029.143.400-28, e Construtora Renovação Ltda,
CNPJ n.º 03.244.325/0001-08, que apenas
encaminhou envelopes. Atendido o disposto na 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”. Na análise dos documentos,
verificou-se que a licitante Renova Terraplenagem
LTDA ME foi INABILITADA, pois apresentou o
item 06.01.04, “a”, o qual não contempla todos os
itens solicitados em edital, e não apresentou o item
06.01.05, “a”; a licitante Construtora Renovação
Ltda foi INABILITADA, por não atendimento aos
itens 06.01.04,“a”, tendo em vista que o atestado
apresentado é incompatível com o objeto da
licitação, e item 06.01.02, “b” quanto aos índices
contábeis solicitados. Abre-se prazo legal de oito
dias úteis para apresentação de nova documentação,
conforme artigo 48, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93.
As
licitantes
apresentaram
declaração
de
microempresa ou empresa de pequeno porte. Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelos
presentes.
ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 157/2019
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois
mil e dezenove, às 14 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 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE RECEPÇÃO, ZELADORIA E
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ÁREAS
DESTINADAS A SERVIÇOS DE SAÚDE 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: SERRA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DE LIMPEZA E PORTARIA EIRELI, neste ato
representada pela Sra. Carla Franciele Garcia, RG nº
7102343287;
A
BATISTA
&
CIA
MONITORAMENTO LTDA, neste ato representado
pelo Sr. Paulo Henrique Festa, RG nº 1064179854;
Conferidos os documentos apresentados para tanto,
as
empresas
participantes
restaram
credenciadas.Foram recebidos os envelopes n. 01 e
02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta de preços, e tendo concluído
que apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
abertura do momento de lances conforme planilha
anexa.Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
123/2006, foi declarado vencedor o seguinte
licitante: para o lote 01 - A BATISTA & CIA
MONITORAMENTO LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 8.700,00; para o lote 02 - A
BATISTA & CIA MONITORAMENTO LTDA, com
o preço final (ou negociado) de R$ 1.200,00; 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: A BATISTA & CIA
MONITORAMENTO LTDA.Adjudica-se à empresa
vencedora:
A
BATISTA
&
CIA

MONITORAMENTO LTDA, o objeto constante
nos lotes 01 e 02 do edital.Foi concedido prazo
para recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio
e licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica
todo o processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeira e
equipe de apoio para posterior homologação.
Sinara Kirch – Pregoeiro(a)
Marcia Herpich | Ivana C. dos Santos
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 159/2019
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois
mil e dezenove, às quatorze 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
EM
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DA
FROTA DE VEÍCULOS DE TERCEIROS
UTILIZADOS NO TRANSPORTE PÚBLICO
ESCOLAR NO MUNICÍPIO, 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: Jordram Tecnologia Ltda.
ME, neste ato representada pelo Sr. Deivid Jonatan
da Rosa, RG nº 5535326; Web Rast Ltda. EPP,
neste ato representada pelo Sr. Jediael dos Reis
Veiga, RG nº 7101590334. 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: Jordram Tecnologia Ltda. ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 1.467,00. 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: Jordram Tecnologia Ltda.
ME.Adjudica-se à empresa vencedora: Jordram
Tecnologia Ltda. ME, o objeto constante no item
01 do edital.Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminhase à Assessoria Jurídica todo o processo para
análise dos documentos e procedimentos adotados
por mim pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.
Letícia Lando Almeida – Pregoeira
Fernanda Grolli | Jaqueline Trubian Sachetto
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 160/2019
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 CABOS DE AÇO E ESCOVAS
conforme descrito no item 01 do Edital,
processando-se essa licitação nos termos da Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006.Participou
do
certame
a
empresa:
CAPINADEIRA GAÚCHA LTDA - ME, neste ato
representada pelo Sr. Michel Campagnoni Batalha,
RG nº 4067319949. 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 item 01 - CAPINADEIRA
GAÚCHA LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 28,00; para o item 02 CAPINADEIRA GAÚCHA LTDA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 40,00; para o item
03 - CAPINADEIRA GAÚCHA LTDA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 34,00. 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:
CAPINADEIRA GAÚCHA LTDA - ME.Adjudicase à empresa vencedora: CAPINADEIRA GAÚCHA
LTDA - ME, o objeto constante nos itens 01 a 03 do
edital.Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminhase 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 | Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 161/2019
Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DO NATAL
NO CAMINHO DAS ESTRELAS 2019 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: LUCIANO DOS SANTOS MACHADO -
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EVENTOS, neste ato representado pelo Sr. Luciano
dos Santos Machado, RG nº 4068446832;
ALEXANDRE LUVIZON -ME, neste ato
representado 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, 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 - LUCIANO DOS SANTOS
MACHADO - EVENTOS, com o preço final (ou
negociado) de R$ 72.000,00. O relatório de lances
ofertados para cada item encontra-se em anexo,
sendo rubricado por todos.Após a fase das propostas
e lances foi aberto o envelope de número 02,
referente a habilitação. Foi inabilitada a empresa
LUCIANO DOS SANTOS MACHADO –
EVENTOS, pela falta dos documentos constantes
nos itens 07.01.04 “a”, 07.01.06 “a, b e c” do
edital.Retomados os lances foi declarado vencedor o
seguinte licitante: para o item 01- ALEXANDRE
LUVIZON - ME, com o preço final (ou negociado)
de R$ 88.500,00. O relatório de lances ofertados
para cada item encontra-se em anexo, sendo
rubricado por todos.Após a fase das propostas e
lances foi aberto o envelope de número 02, referente
a habilitação. 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 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 | Ivana C. dos Santos
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 162/2019
Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 banheiros móveis e ecológicos para
eventos do natal 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:
REFRIGERAÇÃO BOM BRIL LTDA - ME, neste
ato representada pelo Sr. Jeovâni José Stuermer, RG
nº 9022015921. 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: para o item 01 - REFRIGERAÇÃO BOM
BRIL LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 13.450,00. 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: REFRIGERAÇÃO BOM BRIL LTDA ME.Adjudica-se
à
empresa
vencedora:
REFRIGERAÇÃO BOM BRIL LTDA – ME, o
objeto constante no item 01 do edital. Foi
concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitante. Encaminhase 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)
Fernanda Grolli | Jaqueline T. Sachetto
Equipe de Apoio

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 226/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Acquafitness – Atividades
Físicas Ltda
OBJETO: O objeto do presente contrato é a
contratação do Studio de Danças Cissa Flores para
prestar os seguintes serviços durante a
programação do Natal no Caminho das Estrelas
2019:
- Apresentação na Abertura Oficial do Natal, a ser
realizada no dia 23 de novembro de 2019, a partir
das 20hs, no Palco da Estação. (Em caso de
condições climáticas desfavoráveis, o evento será
transferido para o dia seguinte, 24 de novembro, no
mesmo horário e local). Para este espetáculo, o
Stúdio contará com bailarinos, e estes participarão
de 01 (um) ensaio geral a ser realizado no dia 20 de
novembro, a partir das 19hs, no local do evento. As
coreografias do espetáculo também serão montadas/
elaboradas pelo próprio Stúdio.
- Direção Artística, coreografia e equipe de
ensaiadores para duas Paradas de Natal. O Stúdio
coordenará e elaborará as coreografias das alas e
todos os participantes envolvidos nos desfiles,
realizará os ensaios com os envolvidos e, ainda,
participará também das apresentações no dia das
Paradas, que realizar-se-ão em 30 de novembro e 07
de dezembro, a partir das 20hs, no centro da cidade.
(Em caso de condições climáticas desfavoráveis em
alguma das datas, o evento será transferido para o
dia 08 de dezembro, no mesmo horário e local).
- Apresentação em 04 Paradinhas de Natal, a serem
realizadas nos dias: 30 de novembro às 15hs (em
caso de condições climáticas desfavoráveis, o
evento será transferido para o dia 08 de dezembro,
no mesmo horário e local), 06 de dezembro às 13hs
e às 20hs e 21 de dezembro às 10hs. Para estas
apresentações, o Stúdio contará com bailarinos,
além de também criar as coreografias a serem
desenvolvidas.
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 226 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até o dia 21
de dezembro de 2019.
VALOR: R$ 14.942,00 (catorze mil, novecentos e
quarenta e dois reais).
Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio
ACQUAFITNESS – ATIVIDADES FÍSICAS 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 227/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Carla Reis Me
OBJETO: O objeto do presente contrato é a
contratação de empresa para apresentações dentro da
programação do Natal no Caminho das Estrelas
2019, conforme segue abaixo:
OBJETO 01 – 07 apresentações artísticas: Elenco
formado por 05 artistas cênicos e circenses, vestidos
de Personagens Doces de Natal.
* As apresentações serão nos dias: 23/11/2019, na
Chegada do Papai Noel (em caso de mau tempo o
evento será transferido para o dia 24/11/2019);
- dia 30/11/2019, em uma Paradinha de Natal, a
tarde, e na Parada de Natal, a noite (em caso de mau
tempo, o evento será transferido para o dia
08/12/2019);
- dia 06/12/2019, em uma Paradinha de Natal Social,
a tarde, e na Noite Estrelada, a noite;
- dia 07/12/2019, na Parada de Natal (em caso de
mau tempo, o evento será transferido para o dia
08/12/2019);
- dia 21/12/2019, em uma Paradinha de Natal.
* Nesta contratação estão inclusas despesas com
cachês, maquiagem, transporte, alimentação, direção,
coordenação e produção dos personagens e das
apresentações artísticas.
OBJETO 02 – Contratação da Diretora Artística
Carla Reis e Faces Produções, para o Espetáculo de
Abertura do Natal no Caminho das Estrelas 2019,
com Chegada do Papai Noel, conforme segue abaixo:
* Direção Artística de Carla Reis para o Espetáculo
de Abertura Oficial e Chegada do Papai Noel, a ser
realizado no dia 23 de novembro de 2019, a partir
das 20h, no Palco da Estação (em caso de condições
climáticas desfavoráveis o evento será transferido
para o dia seguinte, no mesmo horário e local). A
diretora artística deverá criar o roteiro do espetáculo,
articular e organizar todas as partes envolvidas com
o espetáculo tais como: os bailarinos do Stúdio de
Danças Cissa Flores, artistas circenses, cênicos,
cantores e outros. No dia 20/11, a partir das 19h,
acontecerá um ensaio geral com todos os envolvidos
no espetáculo, no Palco da Estação. A organização
geral e responsabilidade cênica e artística do
espetáculo estarão a cargo da Contratada.
* Estão inclusos nesta contratação a criação do
roteiro, a direção do espetáculo, riggers, elenco,
transporte, alimentação, figurinos, maquiagem,
estrutura para pontos aéreos motorizados, com
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tecidos e lira, onde acontecerão acrobacias e técnicas
especiais, cenário virtual, objetos de cenário e
projeção mapeada para o momento da Chegada do
Papai Noel no espetáculo.

Digitando o nº 228 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

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

VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até o dia 21
de dezembro de 2019.
VALOR: R$ 111.037,00 (cento e onze mil e trinta
e sete reais).

Digitando o nº 227 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

Carlos Barbosa, 22 de novembro de 2019.

VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até o dia 21
de dezembro de 2019.
VALOR: R$ 111.037,00 (cento e onze mil e trinta e
sete reais).

sistemas/transparencia/index?secao=contrato

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio

monitoramento, zeladoria, informação e orientação
com disponibilidade de profissional em horários
definidos pelo contratante e que podem incluir
noites, sábados, domingos e feriados. Os serviços
serão realizados, com o fornecimento, instalação e
manutenção dos equipamentos necessários para a
prestação do mesmo e da mão de obra necessária, de
acordo com a tabela e o descritivo detalhado do
serviço que segue:
LO
TE

ITE
NS

DESCRIÇÃO

Nº CÂMARAS DE
MONITORAMEN
TO

01

Serviço de videomonitoramento 24 horas e
zeladoria/recepção no Centro Municipal de
Saúde (incluindo Farmácia e Centro
Radiológico) Dias úteis: das 19h às 7 h,
Sábados, domingos e Feriados: 24 horas

15

02

Serviço de videomonitoramento 24 horas e
zeladoria/recepção no Centro Municipal de
Atendimento Psicossocial Dias úteis: das 8h
às 12 h e das 13h30m às 17h30m

04

01

ALEXANDRE LUVIZON ME
Contratado

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio
CARLA REIS ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

02

EXTRATO DO CONTRATO Nº 229/2019
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 228/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Alexandre Luvizon - Me
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa para prestar serviços de
sonorização, iluminação e projeção para eventos
inserido na Programação do Natal no Caminho das
Estrelas 2019, conforme segue:
LO ITE
DESCRIÇÃO
TE M
1 SERVIÇO
DE
SONORIZAÇÃO
–
ABERTURA DO NATAL, DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO
VI
2 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – HAPPY
01
HOUR DE NATAL, DE ACORDO COM
AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO VI
3 SERVIÇO
DE
SONORIZAÇÃO
–
PARADAS DO NATAL, DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO
VI
4 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – NOITE
ESTRELADA, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO VI
5 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO – UM
CONTO DE NATAL, DE ACORDO COM
AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO VI
6 SERVIÇO
DE
SONORIZAÇÃO
–
CONCERTO DA OSPA, DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO
VI

LOTE

UNI
D
UN

QTDE

UN

1

UN

1

1

UN

1

UN

1

UN

1

A empresa contratada deverá apresentar ARTs (de
projeto e de execução) das estruturas de som, luz e
projeção instaladas em cada um dos eventos.
Todos os equipamentos necessários para a instalação
dos elementos do rider técnico e efetivação dos
serviços, ficam por conta da empresa contratada, tais
como guincho, guindaste, plataforma elevada, etc.
OBSERVAÇÃO:
1.Em caso de cancelamento de algum dos eventos
acima relacionados, somente serão pagas despesas de
deslocamento ou outras, desde que devidamente
comprovadas, limitadas a 20% do valor contratado.
2.Em caso de efetiva montagem das estruturas por
parte da empresa contratada, mesmo que o evento
seja cancelado, será pago o valor contratado.
O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Constitui objeto deste a contratação de
empresa para execução de construção de Complexo
Poliesportivo composto por 01 pista de 100 metros
rasos, 02 garrafões de basquete e 01 quadra de tênis
no entorno do Ginásio Municipal de Esportes
Sérgio Luiz Guerra, localizado na Rua Vereador
Ubaldo Baldasso, 650, bairro Ponte Seca, Carlos
Barbosa/RS, com colocação de mão de obra,
materiais e equipamentos necessários.
Os serviços deverão ser executados conforme
Projeto, Orçamento, Cronograma e Memorial
Descritivo, constantes no anexo VI do Edital.
O contrato pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato

ITE
NS

DESCRIÇÃO

Nº
CÂMARAS
DE
MONITORA
MENTO

01

Serviço de videomonitoramento 24 horas para
a Sala de Vacinas e Clínica da Visão

02

02

Serviço de videomonitoramento 24 horas para
Centro de Fisioterapia e Clínica do Homem

02

03

Serviço de videomonitoramento 24 horas para
a Clínica das Especialidades

01

04

Serviço de videomonitoramento 24 horas para
a UBS Arcoverde

01

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 230 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 01 de
dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2020.
VALOR: R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e
oitocentos reais).
Carlos Barbosa, 27 de novembro de 2019.

Digitando o nº 229 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, a partir
da emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 520.961,41 (quinhentos e vinte mil,
novecentos e sessenta e um reais e quarenta e um
centavos).

A BATISTA & CIA MONITORAMENTO LTDA
Contratado

Carlos Barbosa, 26 de novembro de 2019.

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

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude
CONCRESUL ENGENHARIA 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 230/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: A Batista & Cia Monitoramento
Ltda
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
empresa especializada para prestação de serviço de

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

ADITIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 152/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Serra Serviços Terceirizados de
Limpeza e Portaria Eireli
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – Da
Finalidade e Objeto - lterando o horário da prestação
de serviços de zeladoria e limpeza dos banheiros
públicos da praça matriz, sendo: nos dias 23.11,
30.11, 06.12, 07.12, 15.12, 21.12, 22.12, 23.12 e
24.12 os mesmos deverão ficar abertos até as 23
horas e, nos dias 29.11, 13,12 e 20.12 até as 24 horas
e, no dia 31.12 até as 02h30min da manhã,
totalizando assim, 19hs30min (dezenove horas e
trinta minutos) a mais, referente a este período, na
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forma da justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento. Em função da
alteração da Cláusula Primeira, fica alterada a
Cláusula Segunda - do Preço, aditando-se o valor de
R$ 427,10 (quatrocentos e vinte e sete reais e dez
centavos), conforme anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 06
Carlos Barbosa, 21 de novembro 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

novecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro
centavos), sendo R$ 18.847,44 (dezoito mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e
quatro centavos) referente a material e R$ 8.081,00
(oito mil e oitenta e um reais) referentes a mão de
obra. Totalizando assim, a adição de R$ 146.390,08
(cento e quarenta e seis mil, trezentos e noventa
reais e oito centavos), sendo R$ 102.477,41 (cento
e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e
quarenta e um centavos) referente a material e R$
43.912,67 (quarenta e três mil, novecentos e doze
reais e sessenta e sete centavos) referente a mão de
obra, na forma das planilhas e justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03
Carlos Barbosa, 27 de novembro de 2019.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

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

EXPRESSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA EPP
Contratado

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 169/2017

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

CONTRATANTE: Município 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, a partir de 23 de dezembro de 2019 até 22 de
dezembro 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.
Fica aditivado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) referente a continuidade das matérias e
divulgações de final de ano como, por exemplo, o
Natal no Caminho das Estrelas 2019. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04

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

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 60
(sessenta) dias, a partir de 29 de novembro de 2019
até 27 de janeiro 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, 28 de novembro de 2019.

Carlos Barbosa, 26 de novembro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude

Carlos Barbosa, 20 de novembro de 2019.
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação
CONSTRUSERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
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 ADITIVO CONTRATUAL
Nº 208/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Objetiva Concursos Ltda
OBJETO: Fica aditivada a CLÁUSULA
SEGUNDA – DO PREÇO em R$ 13.814,86 (treze
mil, oitocentos e catorze reais e oitenta e seis
centavos) referente a 2.179 (dois mil, cento e setenta
e nove) inscritos excedentes ao Concurso Público,
na forma da justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento.As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04
Carlos Barbosa, 26 de novembro de 2019.

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 110/2019

ALVO GLOBAL – PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA – ME
Contratada

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 042/2019

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 188/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
Expressão
Engenharia
e
Construções Ltda Epp
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordada a adição de R$ 173.318,52
(cento e setenta e três mil, trezentos e dezoito reais e
cinquenta e dois centavos), sendo R$ 121.324,85
(cento e vinte e um mil, trezentos e vinte e quatro
reais e oitenta e cinco centavos) referente a material
e R$ 51.993,67 (cinquenta e um mil, novecentos e
noventa e três reais e sessenta e sete centavos)
referentes a mão de obra. Fica acordada ainda a
supressão de R$ 26.928,44 (vinte e seis mil,

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
Construserra
Projetos
e
Construções Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por mais 30
(trinta) dias, ou seja, a contar de 24 de novembro
de 2019 a 23 de dezembro 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

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
OBJETIVA CONCURSOS LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 058/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Narciso A Flesch Eireli
OBJETO: Fica alterada a CLÁUSULA SEGUNDA
– DO PREÇO, suprimindo-se o parágrafo “Para o
efetivo pagamento, a CONTRATADA deverá
comprovar o recolhimento para a Previdência Social
– GPS, comprovante de recolhimento do FGTS e
GFIP/SEFIP, específicas do mês da prestação do
serviço, apresentar cópia da folha ou comprovante
de pagamento individual de salários de seus
funcionários, sob pena de não receber o pagamento
correspondente”, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. As
demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
SUPRESSIVO: 01
Carlos Barbosa, 21 de novembro de 2019.
GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Contratado
NARCISO A FLESCH EIRELI
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito
CRISTINA GEDOZ

12

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 975/2019
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 17 de novembro de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar nº 6.001/2019, instaurada
pela Portaria nº 902, de 17 de outubro 2019, em
função do grande número de processos que tramitam
junto a Comissão Sindicante, bem como inúmeros
trâmites processuais de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
PORTARIA Nº 976/2019
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 17 de novembro de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar nº 5.999/2019, instaurada
pela Portaria nº 904, de 17 de outubro 2019, em
função do grande número de processos que tramitam
junto a Comissão Sindicante, bem como inúmeros
trâmites processuais de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2019.

função do grande número de processos que
tramitam junto a Comissão Sindicante, bem como
inúmeros trâmites processuais de diferentes
espécies.

DESIGNA, a partir desta data, Comissão para
compor a Diretoria Voluntária da 31ª edição do
Festiqueijo, formada pelos membros abaixo
relacionados:

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2019.

Presidente: Dirceu Moschetta
Vice-Presidente: Lari José Audibert
Secretária: Karen Beatriz Merlini Mocellin
Diretor de Programação Artística e Cultural: José
Carlos Ribeiro
Diretor de Compras: Cleonei Spada
Diretor de Recepção e Portaria: Francisco Odilon
Guazzelli Filho
Diretor de Infraestrutura: Aldo Parolin
Diretor de Almoxarifado: César Roberto Panis
Diretor de Serviços e Segurança: Leônidas Augusto
Costa Reis
Diretor Jurídico: Álisson De Nardin
Diretor Financeiro: José Carlos Custódio
Diretora de Marketing e Contratações: Jeneci
Mocellin
Diretora de Suprimentos: Maria Salete Lanzarin
Mersoni
Diretora de Eventos Paralelos: Angelita Werner Berté

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
PORTARIA Nº 980/2019
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 17 de novembro de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa
Disciplinar
nº
5.995/2019,
instaurada pela Portaria nº 908, de 17 de outubro
2019, em função do grande número de processos
que tramitam junto a Comissão Sindicante, bem
como inúmeros trâmites processuais de diferentes
espécies.
Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
PORTARIA Nº 981/2019
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 17 de novembro de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa
Disciplinar
nº
5.994/2019,
instaurada pela Portaria nº 909, de 17 de outubro
2019, em função do grande número de processos
que tramitam junto a Comissão Sindicante, bem
como inúmeros trâmites processuais de diferentes
espécies.

Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 994/2019
DESIGNA, a partir desta data, servidores
representantes do Executivo Municipal de Carlos
Barbosa para o acompanhamento da execução dos
Contratos e Termos de Colaboração Administrativos
abaixo relacionados:

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2019.

CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE CARLOS
BARBOSA

PORTARIA Nº 977/2019

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

Nº
Contrato

Representante

Cargo

223/2014

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

224/2014

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

270/2014

Cátia Pradella

Assessor Executivo

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 17 de novembro de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa
Disciplinar
nº
5.993/2019,
instaurada pela Portaria nº 910, de 17 de outubro
2019, em função do grande número de processos
que tramitam junto a Comissão Sindicante, bem
como inúmeros trâmites processuais de diferentes
espécies.

152/2015

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

177/2015

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

10/2016

Cátia Pradella

Assessor Executivo

39/2016

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

40/2016

Eduardo Pizzoli

Coordenador de Frota de Veículos

53/2016

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

103/2016

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

150/2016

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

201/2016

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2019.

203/2016

Eduardo Pizzoli

Coordenador de Frota de Veículos

15/2017

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

28/2017

Jornei Douglas
Gonçalves

Agente Administrativo

73/2017

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

PORTARIA Nº 983/2019

74/2017

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

76/2017

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

77/2017

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

84/2017

Cátia Pradella

Assessor Executivo

105/2017

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

106/2017

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

138/2017

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

151/2017

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 17 de novembro de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa
Disciplinar
nº
5.992/2019,
instaurada pela Portaria nº 911, de 17 de outubro
2019, em função do grande número de processos
que tramitam junto a Comissão Sindicante, bem
como inúmeros trâmites processuais de diferentes
espécies.

09/2018

Cátia Pradella

Assessor Executivo

27/2018

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

28/2018

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

PORTARIA Nº 979/2019

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2019.

29/2018

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

66/2018

Eduardo Pizzoli

Coordenador de Frota de Veículos

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 17 de novembro de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar nº 5.996/2019, instaurada
pela Portaria nº 907, de 17 de outubro 2019, em

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

71/2018

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

148/2018

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

Elton Matheus Vaz
Lima

Coordenador Geral da Saúde

Rossana Martini

Coordenador do Centro Municipal de

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 17 de novembro de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar nº 5.998/2019, instaurada
pela Portaria nº 905, de 17 de outubro 2019, em
função do grande número de processos que tramitam
junto a Comissão Sindicante, bem como inúmeros
trâmites processuais de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
PORTARIA Nº 978/2019
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 17 de novembro de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar nº 5.997/2019, instaurada
pela Portaria nº 906, de 17 de outubro 2019, em
função do grande número de processos que tramitam
junto a Comissão Sindicante, bem como inúmeros
trâmites processuais de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 982/2019

PORTARIA Nº 992/2019
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Gusso

Atendimento Psicossocial - CEMAPS

151/2018

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

153/2018

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

158/2018

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

176/2018

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

177/2018

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

178/2018

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

24/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

36/2019

Jusinei Foppa

Assessor Jurídico

84/2019

Cátia Pradella

Assessor Executivo

102/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

164/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

165/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

174/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

175/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

180/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

181/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

182/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

183/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

186/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

195/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

196/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

199/2019

Carol Casagrande

Assessor Administrativo

209/2019

Jaqueline Zandonai
Dalcin

Coordenador de Projetos, Convênios e
Contratos Intergovernamentais

210/2019

Joice Kinzel

Supervisor de Eventos

211/2019

Aldo Parolin

Coordenador Geral de Governo

212/2019

Joice Kinzel

Supervisor de Eventos

213/2019

Arthur Caffarate
Zuanazzi

Supervisor de Projetos

214/2019

Paola Groff

Assessor Administrativo

215/2019

Daniel Francisco
Gedoz

Supervisor Geral de Serviços Urbanos

216/2019

Janaina Bueno dos
Santos

Assessor Administrativo

217/2019

Neli Isabel Thums
Gedoz

Supervisor do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social CREAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS
BARBOSA
Nº Termo
de
Colaboraç
ão

Representante

Cargo

14/2019

Andresa Fontana
Haas

Agente Administrativo

23/2019

Andresa Fontana
Haas

Agente Administrativo

24/2019

Andresa Fontana
Haas

Agente Administrativo

28/2019

Andresa Fontana
Haas

Agente Administrativo

30/2019

Andresa Fontana
Haas

Agente Administrativo

32/2019

Andresa Fontana
Haas

Agente Administrativo

33/2019

Andresa Fontana
Haas

Agente Administrativo

34/2019

Andresa Fontana
Haas

Agente Administrativo

35/2019

Andresa Fontana
Haas

Agente Administrativo

Representantes da Secretaria Municipal da
Educação:
Titular: Gerson Josemar Rauber
Suplente: Rosangela dos Santos
Representantes
da
Vigilância
Municipal:
Titular: Janete Spader
Suplente: Bethânia Dutra Saraiva

Representantes da Secretaria Municipal da
Fazenda:
Titular: José Carlos Custódio
Suplente: Janete Belleboni Taufer
Representantes da Secretaria Municipal da
Administração:
Titular: Janaina Cristina Battistelo Cignachi
Suplente: Clarisse Fátima Lagunaz
Representantes da Associação do Comércio,
Indústria e Serviços de Carlos Barbosa – ACI:
Titular: Jussinara Magnabosco
Suplente: Graziela Freitag Cichelero
Representantes da Câmara de
Lojistas de Carlos Barbosa – CDL:
Titular: Alexssandro Previdi
Suplente: Augusto Cesar Molon

Coordenador Municipal do PROCON - membro
nato:
Titular: Damires Scottá
Suplente: Jusinei Foppa

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
ANEXO ÚNICO

Representantes da OAB subseção
Barbosa:
Titular: Daiane Cristina Glenzel Benelli
Suplente: Jéssica Ronsani Emmer

Carlos

Carlos Barbosa, 26 de novembro de 2019.

BEATRIZ ARREGUI SOPELSA
CARINA GLAESER KRANZ
CARMEM LIZIA ABI PICCOLI
CASSIANA BONADIMAN ROSSI
CATIA REGINA CATTANI FARDO
CATIA MANICA PIACENTINI
CLEIDES MARIA MISSIAGGIA FRIGHETTO
CRISTIANE ROYER CHIES
EDILAINE ZUCATTO
GIOVANI DA ROLT

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 1.001/2019
DISPENSA os servidores relacionados no Anexo
Único, anteriormente designados pela Portaria nº
984/2019, como Fiscais do Concurso Público e
Processo Seletivo Público, Edital de Abertura nº
001/2019, para diversos cargos, tendo em vista que
estão inscritos para realização da prova, não
podendo, portanto, desempenhar as atividades para
as quais foram anteriormente designados.

IURI CARRARO FOLETTO
JANETE SPADER
JAQUELINE BRUNELLO BORGES
LAURA HELENA CORREA CARLOTTO
LILIAM REGINA ESTEVES RODRIGUES
MARIA DE JESUS ANDRADE DE ARAUJO
MARLA ONGARATTO
MONICA BRAGAGNOL DOSSO
PAULA CAROLINE ZAN CARRARD
SAMARA DA SILVA SCHMITZ
SIMONE REGINA FABRISSIO
TACIANA CATTANI

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.

VALDETE ELZA SPINDLER DEBENETTI
VITOR HUGO MARTINEZ PEREIRA

ANEXO ÚNICO
NOME
ELENA MISTURINI CANAL
CRISTIANE RASIA CAMILO
FABIANA ERTHAL FLORES
JANICE TERESINHA ZWIRTES DA SILVA
MARISTELA DEITOS HENSEL

NOMEIA como membros para comporem o
Conselho Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor – CONDECON, as pessoas a seguir
relacionadas:

Carlos Barbosa, 28 de novembro de 2019.

NOME

Carlos Barbosa, 26 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 995/2019

Dirigentes

Representantes das Associações de Moradores do
Município:
Titular: Jurandir Bondan
Suplente: Ari Heck

Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Sanitária

001/2019, para os cargos de para os cargos de Agente
Administrativo, Agente Administrativo (Legislativo),
Agente Comunitário de Saúde, Agente de Campo,
Agente de Trânsito e Mobilidade Urbana, Agente
Fiscal, Arquiteto 40 horas, Arquiteto 20 horas,
Assistente Social, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar
Geral de Escola, Bibliotecário, Cirurgião Dentista,
Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta,
Guarda Municipal, Inspetor de Alunos, Médico,
Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Pediatra
20 horas, Médico Pediatra 40 horas, Médico
Psiquiatra, Médico Veterinário, Monitor de Creche,
Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas,
Operador de Videomonitoramento, Operário,
Orientador Educacional, Professor das Áreas de:
Língua Inglesa, Matemática, Língua Portuguesa,
História, Artes, Educação Física, Geografia, e
Ciências, Professor de Educação Infantil, Professor
de Séries Iniciais, Secretário de Escola, Técnico em
Informática, Técnico em Enfermagem, Técnico em
Meio Ambiente e Tesoureiro.

MICHELI TOMAZI DE OLIVEIRA
NADIR WERNER
SUELI DO CARMO MENDES DELINGER

PORTARIA Nº 1.002/2019
DESIGNA, os servidores relacionados no Anexo
Único, como fiscais do Concurso Público e
Processo Seletivo Público, Edital de abertura nº

PODER LEGISLATIVO
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