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DECRETA:
Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento
de 2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro de
DECRETO Nº 3.586, DE 16 DE JULHO DE 2020
2019, no montante de R$ 30.600,00 (trinta mil e
Prorroga prazo de validade de Processo seiscentos reais) nas seguintes rubricas:
Or. Un. F. Sf. Catego Recurs Descrição
Valor
Seletivo de Estagiários para o Município de Des
p.
Proq. P/A
ria
o
232002.03.24.131. 3.3.3.9 1 OUTROS SERVIÇOS DE
20.000,
Carlos Barbosa/RS.
DECRETOS

0022.2004

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

0.39

301303.01.04.122. 3.4.4.9
0030.2301 0.52
320503.02.04.122. 3.3.3.9

1
1

TERCEIROS - PESSOA
00
JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 450,00
PERMANENTE
OUTROS SERVIÇOS DE
150,00

0032.2312

0.39

TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
906109.01.10.301. 3.3.3.9 4500 OUTROS SERVIÇOS DE
0090.2902 0.39
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
924009.02.10.302. 3.3.3.9 40 MATERIAL DE CONSUMO
0091.2903 0.30
955209.05.10.122. 3.3.3.9 40 OUTROS SERVIÇOS DE
0096.2909 0.39
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
TOTAL

4.000,0
0
2.000,0
0
4.000,0
0
30.600,
00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução das seguintes rubricas:
Des Or. Un. F. Sf. Categ Recu Descrição
p. Proq. P/A oria rso
300 03.01.04.122. 3.3.3. 1 MATERIAL DE CONSUMO
6 0030.2301 90.30
300 03.01.04.122. 3.3.3. 1 OUTROS SERVIÇOS DE
9 0030.2301 90.39
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
926 09.02.10.302. 3.3.3. 40 OUTROS SERVIÇOS DE
5 0091.2918 90.39
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
113 11.03.23.695. 3.3.3. 1 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
14 0114.2019 90.32
P/DISTR. GRATUITA
TOTAL

Valor
450,00
150,00
10.000,
00
20.000,
00
30.600,
00

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Carlos Barbosa, 17 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário da Fazenda
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
DECRETO Nº 3.591, DE 28 DE JULHO DE 2020
Suspende, temporariamente, a aplicação de
dispositivos do Decreto Municipal nº 2.614,
de 02 de julho de 2012, que regulamenta o
repasse de recursos às escolas públicas
municipais e dá outras providências, por
conta da suspensão das aulas presenciais
decorrente do estado de calamidade pública
causado pela pandemia da COVID-19.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal em seu art. 69, VII,
DECRETA:
Art. 1º As direções das escolas públicas da rede
municipal de ensino ficam desobrigadas de
apresentar à Secretaria Municipal da Educação o
Plano de Aplicação para o segundo semestre,
previsto no Decreto Municipal nº 2.614, de 02
de julho de 2012, por conta da suspensão das
aulas presenciais decorrente da pandemia do
novo Coronavírus (Covid-19).
Parágrafo único. Nos termos do caput, fica
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igualmente suspenso o repasse mensal fixo
efetuado pelo Município no mesmo período.
Art. 2º Caso a escola municipal tenha
necessidade
específica,
dentre
aquelas
permitidas pelo Decreto Municipal nº 2.614, de
2012, e não houver saldo remanescente dos
repasses efetuados no primeiro semestre de
2020, deverá solicitar previamente à Secretaria
Municipal da Educação, informando a situação e
o valor necessário.
§ 1º O valor solicitado não deve exceder o valor
mensal estipulado pelo Município para a escola,
devendo no mês subsequente realizar a devida
prestação de contas, nos exatos termos
constantes no Decreto Municipal nº 2.614, de
2012.
§ 2º A prestação de contas deverá ser mantida
na forma mensal, com a reprogramação de saldo
disponível, quando houver.
Art. 3º Havendo confirmação de data para o
retorno das aulas presenciais, as escolas
deverão apresentar o Plano de Aplicação para o
restante do ano letivo, em prazo a ser definido
pela Secretaria Municipal da Educação.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da
sua publicação.
Carlos Barbosa, 28 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
DECRETO Nº 3.593, DE 31 DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre a aplicação dos protocolos de
cogestão com o Governo do Estado no
Modelo de Distanciamento Controlado,
definidos pelo Decreto Estadual nº 55.240,
de 10 de maio de 2020, e dá outras
providências.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII,
CONSIDERANDO a necessidade de adequações,
ajustes e melhoria contínua ao modelo estadual
de distanciamento controlado, fixado no
Decreto Estadual 55.240, de 10 de maio de 2020
e alterações, conforme os entendimentos
manifestados entre o Governo do Estado,
FAMURS, Associações Regionais de Municípios e
Municípios Gaúchos;
CONSIDERANDO
o
Ofício
nº
043/2020/RO/JB/GOV/RS, de 27 de julho de
2020, do Governador do Estado do Rio Grande
do Sul à FAMURS, manifestando claramente o
acolhimento da proposta das entidades
municipalistas pelo estabelecimento de um
processo de cogestão regional do Modelo de
Distanciamento Controlado;
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menos restritivos que o da bandeira de risco definem as medidas sanitárias segmentadas
inferior;
para o funcionamento de estabelecimentos
públicos ou privados, comerciais e industriais,
CONSIDERANDO que a situação geral da região nos termos do art. 21 do Decreto Estadual nº
aponta para uma estabilidade dos os 55.240, de 2020, sem prejuízo de outros que
indicadores, demonstrados com dados técnicos vierem a ser estabelecidos por ato do
de acordo com o acompanhamento semanal, Governador do Estado ou da região Covid19,
definidos pelos critérios estabelecidos no com base nos seguintes critérios:
modelo previsto no Decreto Estadual 55.240,
de 2020 e alterações;
I - teto de operação, compreendido como o
percentual máximo de pessoas, trabalhadores
CONSIDERANDO que na semana de 24/07/20 à ou não, que podem estar presentes, ao mesmo
30/07/20 a região apresentou significativa tempo, em um mesmo ambiente, fixado a partir
melhora, com reduções em 20% nas do limite máximo de pessoas por espaço físico
internações por SRAG e em 20% nos Leitos de livre, conforme definido pela capacidade
UTI ocupados por COVID19, indicando um máxima de ocupação (APPCI);
decréscimo expressivo em ambos os pontos;
II - modo de operação;
CONSIDERANDO que o número de leitos UTI
livres é 33% maior do que o verificado no III - horário de funcionamento;
período anterior (17/07 a 23/07), evidenciando
a redução das internações e do próprio IV - restrições específicas por atividades;
agravamento da situação;
V - cumprimento das medidas sanitárias
CONSIDERANDO que a Capacidade de permanentes, protocolos variáveis e restrições
atendimento EM LEITOS DE UTI apresentou adicionais de que trata o Decreto Estadual nº
melhora significativa de 72% na região, 55.240, de 2020 e as normas/portarias da
passando de 0,53 leitos livres para 0,91 leitos Secretaria Estadual da Saúde.
livres para cada paciente confirmado Covid19;
Parágrafo único. O teto de operação de que
CONSIDERANDO que a região da serra trata o inciso I deste artigo aplica-se somente a
aumentou em 115% o número de leitos do SUS atividade com quatro ou mais trabalhadores.
e 53% o número de leitos UTI no setor privado,
totalizando um aumento de 83% no todo;
Art. 2º Anexo ao presente Decreto, em
conformidade ao Decreto Estadual nº 55.240, de
CONSIDERANDO que a capacidade de 2020, ficam estabelecidos os protocolos de
atendimento, ao excluir pacientes de fora da cogestão regional do modelo de distanciamento
região, apresentou expressiva melhora de 32%, controlado a serem aplicados pelos municípios
passando de 58 leitos livres e para 77 leitos pertencentes à AMESNE – Associação da
livres no período;
Encosta Superior do Nordeste, intitulados
“Bandeira Vinho”, com as diretrizes específicas
CONSIDERANDO que nos últimos quinze dias a apenas aos seguintes setores econômicos:
região aumentou 11 leitos UTI SUS e cinco
leitos UTI privados, totalizando 16 leitos, sendo I - tipo – ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO:
que estamos atendendo 18 pacientes de outras
regiões;
a) subtipos – restaurantes a la carte, prato feito,
buffet sem autosserviço, restaurantes de
CONSIDERANDO que o número de novas autosserviço (self-service), lanchonetes e
hospitalizações tem se mantido estável, não lancherias.
havendo necessidade de ocupação da
estrutura de Leitos Livres de UTI disponível. O II - tipo – COMÉRCIO:
percentual de ocupação de leitos de UTI sobre
os ativos diminuiu significativamente;
a) subtipos – comércio de veículos (rua),
comércio atacadista essencial e não essencial,
CONSIDERANDO que a região da AMESNE – comércio varejista essencial e não essencial
Associação dos Municípios da Encosta Superior (rua) e comércio varejista essencial e não
do Nordeste – estabeleceu e apresentou ao essencial em centro comercial e shopping.
Governo do Estado protocolos específicos de
aplicação regional, com critérios de teto de III - tipo – EDUCAÇÃO:
operação e modo de atendimento/operação
com índices entremeios às bandeiras laranja e a) subtipos – escolas de ensino de idiomas,
vermelha;
ensino de música, ensino de esportes, dança e
artes cênicas, ensino de arte e cultura, formação
CONSIDERANDO
que
o
documento profissional, formação continuada, cursos
encaminhado ao Governo do Estado com o preparatórios para concurso, treinamentos e
novo modelo de cogestão foi definido e similares.
aprovado por decisão unânime dos prefeitos
da AMESNE; e
IV - tipo – SERVIÇOS:

CONSIDERANDO que a decisão inicial do
Governo do Estado oportuniza aos gestores de
uma região Covid deliberar pela aplicação de
protocolos diferentes das bandeiras definidas
pelo Governo do Estado;

CONSIDERANDO que o embasamento para
estes novos protocolos são resultados do
acompanhamento de dados gerados pelo
Governo do Estado, os quais são analisados os
níveis de disseminação da doença, a
capacidade do sistema de saúde da região, a
testagem/monitoramento da evolução da
epidemia, o número de internações por Covid19 e o número de óbitos no município,

a) subtipos – parques temáticos, atrativos
turísticos (vinícolas, agroturismo) e similares,
parques e reservas naturais, jardins botânicos e
zoológicos, museus e similares.

CONSIDERANDO que os protocolos de cogestão
podem ser menos restritivos daqueles previstos
na bandeira de risco na região, porém não

DECRETA:
Art. 3º Os protocolos específicos da região são
Art. 1º Ficam estabelecidos os protocolos que regramentos e critérios de teto de operação e

Parágrafo único. Os protocolos específicos das
demais
atividades
econômicas
não
mencionados nos incisos I à IV permanecem
com os mesmos critérios da bandeira vermelha.
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modo de atendimento/operação com índices
entremeios às bandeiras laranja e vermelha,
resultantes do acompanhamento de dados
gerados pelo Governo do Estado, onde são
analisados os itens:
I - níveis de disseminação da doença;
II - a capacidade do sistema de saúde da região;
III - a testagem/monitoramento da evolução da
epidemia;
IV - o número de internações por Covid-19; e
V - o número de óbitos no município.
Art. 4º Fica o Município de Carlos Barbosa
autorizado a enquadrar-se nos termos do
presente protocolo regionalizado toda vez em
que a Macrorregião Serra for classificada pelo
modelo de distanciamento controlado do
Governo do Estado em Bandeira Vermelha,
respeitando os critérios estabelecidos no art. 3º,
mediante justificativa técnica clara, objetiva e
amparada em dados do município.
Art. 5º O Município de Carlos Barbosa fica
autorizado a adotar protocolos mais restritivos
que os constantes do presente decreto caso
entenda, amparado em índices e dados
científicos, que a situação semanal inspira
regramentos de maiores vedações, objetivando
evitar uma maior disseminação do vírus.
Art. 6º Este Decreto, com seus anexos I, II, III e IV
entram em vigor na data de sua publicação.
Carlos Barbosa, 31 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
DECRETO Nº 3.594, DE 31 DE JULHO DE 2020
Altera dispositivos do Decreto Municipal nº
3.560, de 12 de maio de 2020, e dá outras
providências.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o art. 12 do Decreto
Municipal nº 3.560, de 12 de maio de 2020,
passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. As medidas sanitárias segmentadas,
destinadas a prevenir e a enfrentar a evolução
da pandemia de COVID-19, respeitando o
equilíbrio entre o necessário para a promoção da
saúde pública e a manutenção do desempenho
das atividades econômicas, são definidas em
protocolos específicos, estabelecidos pela
Secretaria Estadual da Saúde, conforme o setor
ou grupos de setores econômicos, têm aplicação
cogente, devendo ser atendidos os diferentes
graus de restrição, conforme a Bandeira Final
em que classificada a Região na qual inserido o
Município, de acordo com o sistema de
distanciamento controlado de que tratam os
artigos 6º e 7º do Decreto Estadual nº 55.240,
de 10 de maio de 2020.” (NR)
Art. 2º Fica alterado o art. 20 do Decreto
Municipal nº 3.560, de 2020, passando a vigorar
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com a seguinte redação:
“Art. 20. O funcionamento, exceto em
bandeiras vermelho ou preta, do comércio
varejista de vestuários, acessórios, bijuterias,
calçados e cosméticos fica condicionado a
observância dos protocolos de distanciamento
controlado do Governo do Estado.” (NR)

O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 058 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2020

Art. 3º Fica alterado o art. 37 do Decreto TIPO: Menor Preço
Municipal nº 3.560, de 2020, passando a DATA: 7 de agosto de 2020
vigorar com a seguinte redação:
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para
“Art. 37. Fica autorizado o funcionamento dos prestação de serviços de instituição de longa
serviços de estacionamento rotativo de veículos permanência a pessoas portadoras de
automotores denominado ‘zona azul’.
necessidades especiais e idosos
Parágrafo único. Fica prorrogada até a data de
31 de agosto a vigência do cartão do idoso e de
portadores de necessidades especiais para fins
de estacionamento rotativo - zona azul.” (NR)

O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 059 no campo “nº do edital” e
Art. 4º Fica alterado o art. 44 do Decreto selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
Municipal nº 3.560, de 2020, passando a
vigorar com a seguinte redação:
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2020
“Art. 44. Os casos omissos e as eventuais
exceções à aplicação deste Decreto serão
definidos pelo Prefeito e, no âmbito de suas
competências, pela Secretária Municipal da
Saúde e pela Coordenadora do Comitê
Municipal de Gerenciamento da Covid-19.”
(NR)

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 11 de agosto de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para serviço
de guincho

O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
Art. 5º Fica revogado o Decreto Municipal nº http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
3.575, de 19 de junho de 2020.
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 060 no campo “nº do edital” e
Art. 6º Permanecem inalteradas as demais selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
disposições do Decreto Municipal nº 3.560, de
2020.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de TIPO: Menor Preço Global
sua publicação.
DATA: 12 de agosto de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa especializada
Carlos Barbosa, 31 de julho de 2020.
para prestação de serviço de limpeza,
conservação e manutenção de áreas destinadas
EVANDRO ZIBETTI,
ao cemaps – centro municipal de atendimento
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
psicossocial
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
O edital pode ser visualizado na íntegra através
Secretária Municipal da Administração
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
PREGÃO PRESENCIAL
Digitando o nº 061 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020
– RETIFICADO
TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 5 de agosto de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de
transporte escolar

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS
serviços

de

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 062/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Recanto Contruções Eireli Epp
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço – ficando acordada a supressão dos itens
do aditivo 01 no valor de 31.665,18 (trinta e um
mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dezoito
centavos), sendo R$ 22.200,56 (vinte e dois mil,
duzentos reais e cinquenta e seis centavos)
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020 referente a material e R$ 9.464,62 (nove mil,
quatrocentos e sessenta e quatro reais e
sessenta e dois centavos) referente a mão de
TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 6 de agosto de 2020
obra. Fica ainda acordada a supressão no valor
HORÁRIO: 9 Horas
de R$ 22.957,34 (vinte e dois mil, novecentos e
OBJETO:
Aquisição
de
material
e cinquenta e sete reais e trinta e quatro
medicamentos odontológicos
centavos) sendo R$ 16.110,44 (dezesseis mil,
O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/
multi24/sistemas/transparencia/index?
secao=contrato
Digitando o nº 057 no campo “nº do edital” e
selecionando
a
modalidade
“Pregão
Presencial”.
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cento e dez reais e quarenta e quatro centavos)
referente a material e R$ 6.846,90 (seis mil,
oitocentos e quarenta e seis reais e noventa
centavos) referente ao mão de obra. Totalizando
portanto a supressão de R$ 54.622,52
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois
reais e cinquenta e dois centavos), sendo R$
38.311,00 (trinta e oito mil, trezentos e onze
reais) referente a material e R$ 16.311,52
(dezesseis mil, trezentos e onze reais e
cinquenta e dois centavos) referente a mão de
obra, na forma da justificativa e planilha anexa,
que faz parte integrante do presente
instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 096/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Funicalhas Indústria e Comércio
de Funilaria Eireli
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço – ficando acordada a supressão no valor
de 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais), sendo R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e
quatro reais) referente a material e R$ 70,00
(setenta reais) referente a mão de obra, na
forma da justificativa e planilha anexa, que faz
parte integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 23 de julho de 2020

Carlos Barbosa, 30 de julho de 2020

ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

LETÍCIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84
Secretária Municipal da Saúde

RECANTO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Contratado

FUNICALHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FUNILARIA EIRELI
Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

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

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

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 092/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Construtora Renovação Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – do
Preço, suprimindo-se o valor de R$ 63,00
(sessenta e três reais). Portanto o valor do
contrato passará a ser R$ 168.607,82 (cento e
sessenta e oito mil, seiscentos e sete reais e
oitenta e dois centavos) conforme planilha em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
SUPRESSIVO: 001
Carlos Barbosa, 24 de julho de 2020
CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA
Contratada
MARCOS SCHNEIDER
CPF: 813.602.900-87
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

Aura Construção e Pavimentações Eireli
apresentou declaração de microempresa ou
empresa de pequeno porte. Todas as empresas
forma consideradas HABILITADAS. De posse do
termo de renúncia expressa da empresa Aura
Construção e Pavimentações Eireli e desistência
tácita das demais empresas, a Comissão de
Licitações decide por dar andamento ao
certame com abertura do envelope 02 –
Proposta Financeira. Na análise das propostas
financeiras e cronogramas de execução
verificou-se que a licitante Aura Construção e
Pavimentações Eireli apresentou para ambos os
objetos o cronograma de execução em
desacordo
com
o
estabelecido
pela
Administração Publica e ambos não foram
assinados por responsável técnico, restando a
licitante DESCLASSIFICADA, diante disto chegouse a seguinte classificação: OBJETO 01 – em
primeiro lugar a licitante Simonaggio & Cia Ltda,
inscrita no CNPJ sob nº 90.055.724/0001-25
com o valor total global de R$ 711.024,97
(setecentos e onze mil, vinte e quatro reais e
noventa e sete centavos); em segundo lugar a
licitante Concresul Engenharia Ltda com o valor
total global de R$ 743.861,08 (setecentos e
quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e um
reais e oito centavos); em terceiro lugar o
licitante Encopav Engenharia Ltda com o valor
total global de R$ 744.893,01 (setecentos e
quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e
três reais e um centavos); OBJETO 02 – em
primeiro lugar a licitante Concresul Engenharia
Ltda com o valor total global de R$ 38.227,14
(trinta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e
catorze centavos). Foi aberto prazo de recurso.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pelos presentes.
CONTRATOS

ATAS
ATA I DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 013/2020
Ata I de licitação, modalidade Concorrência
Pública, número treze, do ano de dois mil e
vinte, realizada às nove horas, do dia vinte e
três de julho de dois mil e vinte, 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 DE RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO NA RUA SÃO ROQUE E
PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA
NA
RUA
VERANÓPOLIS. Presentes os membros da
Comissão Julgadora de Licitações nomeados
pela Portaria 224/2020: Viviane Neis, matrícula
1.330, Reginara Cristina Aléssio e Rodrigo
Stradiotti. Atendido o disposto na Lei nº
8.666/93, verificou-se a ampla publicidade, e a
Comissão decidiu por dar continuidade ao
processo licitatório. Participaram as empresas
Encopav Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ
00.061.493/0001-70, neste ato representada
pelo Sr. Rogério Araujo de Souza, portador do
RG nº M558396, Concresul Engenharia Ltda,
inscrita no CNPJ sob nº 26.277.170/0001-01,
no ato representada pelo Sr. Altemir Bertolini,
portador do CPF nº 663.449.139-91,
Simonaggio & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº
90.055.724/0001-25, neste ato representado
pelo Sr. André da Costa Eifert, portador do CPF
707.533.770-04 e Aura Construção e
Pavimentações Eireli CNPJ: 34.722.817/000195 que apenas encaminhou envelopes.
Inicialmente foram abertos os envelopes de
número “um” e analisados os documentos
referentes ao item “habilitação”. A empresa

EXTRATO DO CONTRATO Nº 099/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Biasotto & Cia Ltda
OBJETO: O presente contrato tem a finalidade
de contratação de empresa especializada para a
execução do serviço de estação de transbordo
de resíduos sólidos orgânicos, provenientes da
geração doméstica e similar a doméstica de
resíduos, em zona urbana e rural do Município
de Carlos Barbosa/RS, conforme especificações
do objeto, anexo I ao contrato.
Da estação de transbordo (posto intermediário
de recebimento de resíduos orgânicos,
necessário para logística de deslocamento do
material coletado até sua destinação final): o
serviço de estação de transbordo deverá
atender ao disposto junto ao Projeto Base,
anexo I do contrato.
Mensalmente a empresa contratada deverá
apresentar relatório de quantidade de resíduos
orgânicos recebidos na estação de transbordo.
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 099 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Concorrência
Pública”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 01 de
Agosto de 2020 até 31 de Julho de 2021
VALOR: R$ 16.697,24 (dezesseis mil, seiscentos
e noventa e sete reais e vinte e quatro
centavos) mensais, totalizando R$ 200.366,88
(duzentos mil, trezentos e sessenta e seis reais
e oitenta e oito centavos) anual.
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Carlos Barbosa, 27 de julho de 2020.
ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente
BIASOTTO & CIA LTDA
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: CRVR Riograndense Valorização
de Resíduos Ltda
OBJETO: O presente contrato tem a finalidade a
contratação de empresa especializada para
recebimento e destinação final (aterro sanitário)
de até 600 toneladas por mês de resíduos
sólidos urbanos orgânicos provenientes da
coleta seletiva municipal de Carlos Barbosa. A
empresa contratada deverá dispor de aterro
próprio, não subcontratar, ceder ou transferir a
terceiros a execução do objeto, salvo em caso de
autorização expressa do Município. O aterro
sanitário, para disposição final, deverá ter uma
condição de vida útil de no mínimo 05 (cinco)
anos e monitoramento permanente. A empresa
deverá indicar um profissional que será
responsável pela supervisão da execução do
objeto. A empresa deverá possuir no local do
aterro balança para controle de pesagem dos
caminhões, sendo que todos os caminhões/
veículos de entrega de resíduos ao aterro
provenientes do município de Carlos Barbosa
deverão ser pesados. Desta forma, a contratada,
deverá disponibilizar relatório de descarga
mensalmente, constando a quantidade de
resíduos destinada, data, n° do ticket, placa do
veículo, transportadora, pesagem inicial (T),
Pesagem final (T), Peso Líquido (T), Tara, Horário
de Entrada e Horário de Saída, bem como os
comprovantes de pesagens (tíquetes). A
empresa deverá estar localizada em um raio
máximo de 100 km do limite do município de
Carlos Barbosa, a fim de reduzir custos
relacionados ao transporte dos resíduos até o
local. A empresa deverá cumprir todas as
normativas legais, em âmbito municipal,
estadual e federal, inerentes a atividade descrita
no objeto. O município poderá solicitar
informações em qualquer tempo, tendo em vista
a fiscalização aos serviços prestados.
Das Obrigações
Do Município
- a) Efetuar o pagamento ajustado;
- b) Dar a Contratada as condições necessárias
a regular execução do contrato;
- c) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva
prestação de serviço do objeto desta
licitação;
Da Contratada
- a) Executar fielmente o contrato, de acordo
com as cláusulas avençadas, respondendo
pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial;
- b) Pagar todos os tributos que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os produtos e serviços;
- c) Manter, durante a execução do contrato,
as mesmas condições de habilitação;
- d) Aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões
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que se fizerem necessários no quantitativo
do objeto desta licitação, até o limite legal;
- e) Executar o objeto licitado, com boa
qualidade, no preço, prazo, padrões e
forma estipulados na proposta, no edital e
seus anexos;
- f) Ser responsável pelos danos causados
diretamente à contratante ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato;
- g) Respeitar e exigir que o seu pessoal
observe e respeite a legislação sobre
segurança, higiene e medicina do trabalho
e sua regulamentação devendo fornecer
aos seus empregados, quando necessário,
os EPI´s de segurança;
- h) Deverá obrigatoriamente manter em dia
o registro em Carteira de Trabalho (CTPS)
dos seus empregados que executarão os
serviços objeto dessa licitação;
- i) Responder pelo pagamento dos salários
devidos pela mão-de-obra empregada nos
serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais
e previdenciários respectivos, e por tudo
mais que, como empregadora deve
satisfazer, além de ficar sob sua integral
responsabilidade e observância das leis
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim
como os registros, seguros contra riscos de
acidente do trabalho, impostos e outras
providências e obrigações necessárias à
execução dos serviços;
- j) Responder por qualquer acidente de
trabalho na execução dos serviços, por
danos resultantes de caso fortuito ou de
força maior, de seus funcionários ou de
terceiros junto à execução dos serviços;
- k) Submeter-se à fiscalização do Município,
através da Secretaria Municipal de Projetos
Públicos e Meio Ambiente, e atender aos
pedidos do Fiscalizador, de fornecimento
de informações e dados sobre os serviços,
com os detalhes estipulados e dentro dos
prazos fixados;
- l) Comunicar à Secretaria responsável, no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer anormalidade ou fato que se
verificar na execução dos serviços.
- Caso o aterro sanitário for embargado, ou
por motivo maior, recusar-se a receber os
resíduos do município, deverá comunicar
oficialmente o Município, indicando o novo
local para disposição final ambientalmente
correta, às expensas da Contratada o
transporte e a destinação final em novo
local, até que a situação se normalize.
n) As despesas com pagamentos de ART's
serão por ponta da contratada. Todas as
despesas referentes à utilização do Aterro
Sanitário serão por conta da contratada,
cabendo a contratante somente o pagamento
correspondente às cargas de resíduos
coletados no município de Carlos Barbosa e
dispostas no aterro.
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 100 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Pregão
Presencial”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 01 de
Agosto de 2020 até 31 de Julho de 2021.
VALOR: Até R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil
reais) mensais, totalizando até R$ 792.000,00
(setecentos e noventa e dois mil reais)anual.
Carlos Barbosa, 27 de julho de 2020.

ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente
SILVIO CESAR KLEINE
CPF: 381.096.389-53
LEOMYR DE CASTRO GIRONDI
CPF: 479.570.930-00
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE
RESÍDUOS LTDA
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Biasotto & Cia Ltda
OBJETO: O presente contrato tem a finalidade
de contratação de empresa especializada para a
execução do serviço de operação de Usina de
Triagem e Aterro Sanitário, conforme
especificações do objeto dispostas junto ao
Projeto Base, anexo I do contrato.
O serviço de operação de usina de triagem e
aterro sanitário é proveniente da geração
doméstica e similar a doméstica de resíduos
recicláveis, em zona urbana e rural, do
município de Carlos Barbosa, e está localizada
junto a Comunidade de Desvio Machado.
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 101 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Concorrência
Pública”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 01 de
Agosto de 2020 até 31 de Julho de 2021.
VALOR: R$ 45.993,60 (quarenta e cinco mil,
novecentos e noventa e três reais e sessenta
centavos) mensais, totalizando R$ 551.923,20
(quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos
e vinte e três reais e vinte centavos)anuais.
Carlos Barbosa, 27 de julho de 2020.
ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente
BIASOTTO & CIA LTDA
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Ricardo Alexandre Gabriel Eireli
OBJETO: O presente contrato tem a finalidade
de contratação de empresa especializada para a
execução do serviço de transporte de resíduos
sólidos urbanos orgânicos entre a estação de
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transbordo e aterro sanitário, conforme
especificações do objeto dispostas junto ao
Projeto Base, anexo I do contrato.
O serviço de transporte de resíduos sólidos
urbanos orgânicos a ser realizado entre a
estação de transbordo, localizada a estrada
municipal Linha Pimenta, s/n°, Barão – RS,
Coordenadas Geográficas 29°22’33.77”S e
51°30’32.32”O, da empresa Biasotto e Cia LTDA,
definido através do Edital de Concorrência
Pública n°001/2020 e Aterro Sanitário da
empresa CRVR – Rio Grandense Valorização de
Resíduos LTDA, localizado junto a Estrada do
Socorro, 1550, Arroio da Manteiga, São
Leopoldo – RS, definido através do Edital de
Pregão nº 147/2019.
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 102 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Concorrência
Pública”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 01 de
agosto de 2020 até 31 de julho de 2021
VALOR: R$ 18.000,00 (dezoito mil) mensais,
totalizando R$ 216.000,00(duzentos e dezesseis
mil reais) anuais.
Carlos Barbosa, 27 de julho de 2020.
ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente
RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Associação Dr. Bartholomeu
Tacchini – Hospital São Roque
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
contratação de empresa para a realização de
exames de tomografia conforme descritivo
abaixo:
ITE
M

SUB
ITEM

DESCRIÇÃO

A

SERVIÇO AMBULATORIAL EXAME DE TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA:
-COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE
-COLUNA LOMBO-SACRA COM CONTRASTE
-COLUNA TORÁCICA COM CONTRASTE
-CRANIO COM CONTRASTE
-TORAX COM CONTRASTE
-HEMITORAX, PULMÃO OU DO MEDIASTINO COM
CONTRASTE

B

SERVIÇO AMBULATORIAL EXAME DE TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA:
-COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE
-HEMITORAX, PULMÃO OU DO MEDIASTINO COM
CONTRASTE
-COLUNA TORÁCICA SEM CONTRASTE
-CRANIO SEM CONTRASTE
-TORAX SEM CONTRASTE
-HEMITORAX, PULMÃO OU DO MEDIASTINO SEM
CONTRASTE
-ABDOMEN SUPERIOR SEM CONTRASTE
- PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR SEM
CONTRASTE

01

C

SERVIÇO AMBULATORIAL EXAME DE TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA:
-FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES SEM CONTRASTE
-PESCOÇO SEM CONTRASTE
-SELA TURCICA SEM CONTRASTE
-ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR SEM
CONTRASTE
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-SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO,ANTEBRAÇO,
MÃO, COXA, PERNA, PÉ SEM CONTRASTE
-ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR SEM
CONTRASTE

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
072/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Mil – Assessoria e Consultoria
Contábil E Empresarial Ltda - Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 2
(dois) meses, ou seja, a partir de 02 de agosto
de 2020 até 01 de outubro de 2020 ou até o
encerramento do novo processo licitatório, na
forma da justificativa em anexo que faz parte
integrante do presente instrumento.
E
SERVIÇO
AMBULATORIAL
EXAME
DE
TOMOMIELOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
COM
Fica alterada a Cláusula Segunda – Do Preço,
CONTRASTE
ficando acordado, em negociação entre as
F
SERVIÇO
AMBULATORIAL
EXAME
DE
partes, a redução em 50% do valor pago
TOMOMIELOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
SEM
mensalmente, para o período supracitado,
CONTRASTE
ficando o valor de R$ 2.263,24 (dois mil,
G
SERVIÇO AMBULATORIAL EXAME DE TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA:
duzentos e sessenta e três reais e vinte e quatro
-ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE
centavos) mensal, conforme justificativa anexa,
-PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR COM
CONTRASTE
que faz parte integrante do presente
instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
OBSERVAÇÕES:
a) A CONTRATADA deverá disponibilizar as original permanecem inalteradas.
datas para os exames pelo e-mail
ADITIVO: 006
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br,
até o dia 15 do mês anterior às consultas. d) A
Carlos Barbosa, 23 de julho de 2020.
CONTRATADA deverá executar os serviços em
suas dependências, os agendamentos dos
JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
exames serão feitos através da Secretaria
CPF: 424.961.950-87
Municipal da Saúde atendendo datas e
Secretário Municipal da Fazenda
horários previamente agendados.
b) O paciente será encaminhado pela
Secretaria Municipal da Saúde, portando a MIL – ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E
EMPRESARIAL LTDA - ME
solicitação médica e o cupom de autorização
do exame.
Contratado
c) A CONTRATADA deverá comunicar à
Secretaria Municipal da Saúde procedimentos
SANDRA COHSUL
não realizados, tanto em caso de não
Agente Administrativa
comparecimento do paciente quanto na
impossibilidade de realização pelo prestador
ÁLISSON DE NARDIN
do serviço, para o caso não realização do
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
procedimento
por
impossibilidade
da
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
CONTRATADA,
essa
deverá
comunicar
previamente ao paciente agendado.
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
164/2017
O contrato pode ser visualizado na íntegra
através do link:
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/
CONTRATADO: JCL Empreendimentos Ltda
multi24/sistemas/transparencia/index?
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
secao=contrato
contrato entabulado entre as partes, por 20
Digitando o nº 103 no campo “nº do contrato” (vinte) dias, ou seja, a partir de 02 de agosto de
e selecionando a modalidade “Pregão 2020 até 21 de agosto de 2020, na forma da
Presencial”.
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses, a partir de 03 de As demais cláusulas e condições do contrato
agosto de 2020 até 02 de agosto de 2021.
original permanecem inalteradas.
VALOR: Até R$ 6.000,00 (seis mil reais)
mensais, totalizando até R$ 72.000,00 (setenta ADITIVO: 007
e dois mil reais) anuais.
Carlos Barbosa, 24 de julho de 2020.
Carlos Barbosa, 30 de julho de 2020.
MARCOS SCHNEIDER
CPF: 813.602.900-87
LETÍCIA LUSANI
Secretário Municipal dos Esportes, Lazer e
Secretária Municipal da Saúde
Juventude
D

SERVIÇO AMBULATORIAL EXAME DE TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA:
-FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES COM CONTRASTE
-PESCOÇO COM CONTRASTE
-SELA TURCICA COM CONTRASTE
-ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR COM
CONTRASTE
-SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO,ANTEBRAÇO,
MÃO, COXA, PERNA, PÉ COM CONTRASTE
-ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR COM
CONTRASTE
-

ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI –
HOSPITAL SÃO ROQUE
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
ADITIVOS CONTRATUAIS

JCL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
001/2018
CONTRATANTE: PROARTE
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CONTRATADO: OSCIP – Guilda do Centro
Histórico de Porto Alegre
OBJETO: Fica alterada a razão social e endereço
da empresa supracitada, conforme documento
em anexo, passando a ter a seguinte redação:
“ INSTITUTO RUMO, com sede na Avenida Padre
Cacique, 230/301, bairro Praia de Belas, Porto
Alegre/RS CEP 90.810-240, inscrita no CNPJ nº
11.312.179/0001-39….”
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato
entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, a partir de 17 de maio de 2020 até 16 de
maio de 2021, conforme justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente
instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 15 de maio de 2020.
CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor-Presidente da PROARTE
JOÃO BOSCO AIALA RODRIGUEZ
Presidente da OSCIP – INSTITUTO RUMO
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
016/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Associação Corpo de Bombeiros
Voluntários de Carlos Barbosa
OBJETO: Fica alterado o anexo I do referido
termo, quanto ao item 7 – ESTIMATIVA DE
DESPESAS, passando a ter a redação em anexo,
conforme justificativa que faz parte integrante
do presente instrumento.
Os demais itens do termo de colaboração
permanecem inalterados.
ADITIVO: 004
Carlos Barbosa, 29 de julho de 2020.

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

pelo Sr. Hecton Luiz Ribeiro de Oliveira, inscrito
no CPF sob n° 949.098.300-49.”
Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, a partir de 01 de agosto de 2020
até 31 de julho de 2021, conforme justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento.
Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor, negociado
entre as partes em 4,00%. Desta forma, o novo
valor a ser pago corresponderá a R$ 3.233,36
(três mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e
seis centavos) mensais, dispostos conforme
tabela abaixo:
ITE
M

DESCRIÇÃO

VALOR
DESPESAS
OUTRAS
MÃO DE OBRA DESPESAS MENSAL

01 SERVIÇO DE LIMPEZA
PREDIAL – CLÍNICA DO
HOMEM

R$ 117,52

R$ 175,76

R$
293,28

02 SERVIÇO DE LIMPEZA
PREDIAL – CENTRO
RADIOLÓGICO

R$ 587,60

R$ 881,92

R$
1.469,52

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

R$ 587,65

R$ 882,91

R$
1.470,56

VALOR TOTAL MENSAL

R$
3.233,3
6

Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos Preços, passando a vigorar a seguinte
redação:
...
"No vencimento do contrato os preços poderão
ser reajustados, e se for o caso, em livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
de desempenho da inflação do período".
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.

Carlos Barbosa, 27 de julho de 2020.
LETICIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84
Secretária Municipal da Saúde
SERRA SERVICE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
LTDA
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

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

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
179/2019

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
178/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: O & F Comércio e Serviços Ltda Me
OBJETO: Fica alterada a razão social e endereço
da empresa supracitada, conforme documento
em anexo, passando a ter a seguinte redação:
“ SERRA SERVICE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
LTDA, estabelecida à Rua Antônio Adriano
Guerra, 92 sala 34 , Bairro Centro, no município
de Carlos Barbosa, inscrita no CNPJ nº
10.929.038/0001-05, neste ato representada

DE
OBRA

01 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL
R$
- UBS ARCOVERDE
1.570,46

S
R$
635,38

R$
2.205,84

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

R$
568,73

R$ 17,83

R$
586,56

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

R$
568,73

R$ 17,83

R$
586,56

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

R$
568,73

R$ 17,83

R$
586,56

05 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL
– POSTO DE SAÚDE DE
FORROMECO

R$
568,73

R$ 17,83

R$
586,56

R$
156,78

R$
1.175,20

06 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL
R$
– SAMU
1.018,42
VALOR TOTAL MENSAL

R$
5.727,28

Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos Preços, passando a vigorar a seguinte
redação:
"No vencimento do contrato os preços poderão
ser reajustados, e se for o caso, em livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
de desempenho da inflação do período".
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 27 de julho de 2020.
LETICIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84
Secretária Municipal da Saúde
SERRA SERVICE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
LTDA
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ADITIVO: 001

ARLEI DUPONT
Assoc. Corpo Bombeiros Voluntários Carlos
Barbosa

M

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
180/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
Maxilaser
Medicina
e
Oftalmologia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 02 de agosto
de 2020 até 01 de agosto de 2021, na forma da
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica acordado, em negociação entre as partes, a
manutenção do valor pago mensalmente.
Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos Preços, passando a vigorar a seguinte
redação:
"No vencimento do contrato, os preços poderão
ser reajustados, e se for o caso, em livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
de desempenho da inflação do período".
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Serra Serviços Terceirizados de
Limpeza e Portaria Eireli
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, a partir de 01 de agosto de 2020
até 31 de julho de 2021, conforme justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento.
Em função da prorrogação de prazo do ADITIVO: 001
contrato, será reajustado o valor, negociado
Carlos Barbosa, 30 de julho de 2020.
entre as partes em 4,00%. Desta forma, o novo
valor a ser pago corresponderá a R$ 5.727,28
LETICIA LUSANI
(cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e
CPF:
016.499.860-84
vinte e oito centavos) mensais, dispostos
Secretária
Municipal da Saúde
conforme tabela abaixo:
ITE

DESCRIÇÃO

DESPES OUTRAS VALOR
AS MÃO DESPESA MENSAL

MAXILASER MEDICINA E OFTALMOLOGIA LTDA
Contratada
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SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
181/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Clinica Médica Gyboski Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 02 de agosto
de 2020 até 01 de agosto de 2021, na forma da
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica acordado, em negociação entre as partes, a
manutenção do valor pago mensalmente.
Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos Preços, passando a vigorar a seguinte
redação:
"No vencimento do contrato, os preços poderão
ser reajustados, e se for o caso, em livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
de desempenho da inflação do período".
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 30 de julho de 2020.
LETICIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84
Secretária Municipal da Saúde
CLÍNICA MÉDICA GYBOSKI LTDA
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
182/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
Contratado: Clínica Médica Reboredo Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 02 de agosto
de 2020 até 01 de agosto de 2021, na forma da
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica acordado, em negociação entre as partes, a
manutenção do valor pago mensalmente.
Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos Preços, passando a vigorar a seguinte
redação:
"No vencimento do contrato, os preços poderão
ser reajustados, e se for o caso, em livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
de desempenho da inflação do período".
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 30 de julho de 2020.
LETICIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84
Secretária Municipal da Saúde
CLÍNICA MÉDICA REBOREDO LTDA

Contratada

PORTARIA Nº 531/2020

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados
para comparecer na Coordenadoria de Recursos
Humanos, localizada na Prefeitura Municipal,
Rua Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Carlos
Barbosa/RS, no prazo de dois dias, 29 e 30 de
julho de 2020, podendo ser prorrogado por
igual período a critério da Administração
Pública, com a documentação necessária para
contratação administrativa para atender
necessidade temporária de excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990.

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
PORTARIAS
PORTARIA Nº 529/2020
CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados
para comparecer na Coordenadoria de
Recursos Humanos, localizada na Prefeitura
Municipal, Rua Assis Brasil, 11, Bairro Centro,
Carlos Barbosa/RS, no prazo de dois dias, 24 e
27 de julho de 2020, podendo ser prorrogado
por igual período a critério da Administração
Pública, com a documentação necessária para
contratação administrativa para atender
necessidade temporária de excepcional
interesse público, de acordo com a Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.
NOME

NOME

FUNÇÃO

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO E
SELEÇÃO PÚBLICA

MARLI PONTIN

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

ANA LAURA DE
OLIVEIRA BONETE
GARCIA

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

CELINA MICHELI
VARGAS DE JULY

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

LUIZ HENRIQUE
TAUFER

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

GEISEBEL BARBOSA

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

DIONIRES VIANNA

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

ANA PAULA KLOSINSKI

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

LEILA CRISTINE
MULLER

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

FUNÇÃO

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO E
SELEÇÃO PÚBLICA

TAILA TAIS
GRUNEWALD

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

FELIPE DA SILVA
BIANCHI

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

CAMILA
WESCHENFELDER
DO MONTE

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

Carlos Barbosa, 28 de julho de 2020.

LARISSA SAUTHIER
NEIS

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

MARIA REGINA
GONÇALVES DA
SILVA

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

LUIZ CLAUDIO
RAMOS GRAMLICH

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

BIBIANA VALANDRO
DOS SANTOS

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

IV/2019

KELY WEBER DE
AGUIAR

MONITOR DE CRECHE

IV/2019

ANGELICA DENICOL

MONITOR DE CRECHE

IV/2019

THAISE LORENZINI

MONITOR DE CRECHE

IV/2019

Carlos Barbosa, 23 de julho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 530/2020

PORTARIA Nº 532/2020
CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados
para comparecer na Coordenadoria de Recursos
Humanos, localizada na Prefeitura Municipal,
Rua Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Carlos
Barbosa/RS, no prazo de dois dias, 29 e 30 de
julho de 2020, podendo ser prorrogado por
igual período a critério da Administração
Pública, com a documentação necessária para
contratação administrativa para atender
necessidade temporária de excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990.
NOME

CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados
para comparecer na Coordenadoria de
Recursos Humanos, localizada na Prefeitura
Municipal, Rua Assis Brasil, 11, Bairro Centro,
Carlos Barbosa/RS, no prazo de dois dias, 24 e
27 de julho de 2020, podendo ser prorrogado
por igual período a critério da Administração
Pública, com a documentação necessária para
contratação administrativa para atender
necessidade temporária de excepcional
interesse público, de acordo com a Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.
NOME

FUNÇÃO

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO E
SELEÇÃO PÚBLICA

GENI ALVES BUENO

AUXILIAR DE
FARMÁCIA

II/2019

LUCIANE DESIMON
BRAUN

MÉDICO
GINECOLOGISTA E
OBSTETRA

V/2018

VERONICA JAHN
EDSON LUIZ
AGUZZOLI

FUNÇÃO

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO E
SELEÇÃO PÚBLICA

AUXILIAR DE
FARMÁCIA

II/2019

MÉDICO
GINECOLOGISTA E
OBSTETRA

IV/2019

Carlos Barbosa, 28 de julho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 533/2020
CONCEDE, a partir desta data, por 120 dias
consecutivos, licença maternidade à servidora
GRAZIELE DA SILVA MACEDO, Técnico em
Enfermagem, matrícula nº 2.002, nos termos do
art. 71, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho
de 1991. Período da licença maternidade: de 28
de julho a 24 de novembro de 2020.

Carlos Barbosa, 23 de julho de 2020.

Carlos Barbosa, 28 de julho de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
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PORTARIA Nº 534/2020
RECONDUZ, a contar desta data, membros do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, conforme segue:
Representante das Instituições da área de
Segurança Pública:
Suplente: Enio Francisco Vignatti.
Representante da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação:
Suplente: Janaina Bueno dos Santos.
Carlos Barbosa, 29 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 535/2020
CONCEDE férias regulamentares, à servidora
MARIBEL BORTOLOTTO, agente administrativo,
matrícula 1020, de 29 de julho a 07 de agosto de
2020, referente ao período aquisitivo de
04/03/2019 a 03/03/2020.
Carlos Barbosa, 29 de julho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 536/2020
ALTERA, no dia 29 de julho de 2020, o
percentual de adicional de insalubridade pago
ao servidor MAICON MINEIRO, Motorista,
matrícula nº 1.794, para o grau máximo de 30%
(trinta por cento) sobre o padrão 08, classe A,
do quadro de cargos e salários da Lei Municipal
nº 685, de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 29 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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