DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA – RIO GRANDE DO SUL
Edição 291 – Data 14/08/2020 – Página 1/7 – Instituído pela Lei Municipal nº 3.084, de 03 de setembro de 2014
SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO...........................................1
Leis..................................................................1
Lei nº 3.798, de 11 de agosto de 2020...............1
Lei nº 3.799, de 11 de agosto de 2020...............1
Contratos.........................................................3
Extrato do contrato nº 105/2020........................3
Extrato do contrato nº 106/2020........................3
Concorrência Pública.......................................4
Edital de concorrência pública nº 018/2020.......4
Pregão Presencial.............................................4
Edital de pregão presencial nº 062/2020...........4
Edital de pregão presencial nº 063/2020...........4
Atas.................................................................4
Ata de sessão – Edital de pregão nº 002/2020...4
Ata de sessão – Edital de pregão nº 058/2020...4
Ata de sessão – Edital de pregão nº 059/2020...4
Ata de sessão – Edital de pregão nº 060/2020...5
Ata de sessão – Edital de pregão nº 061/2020...5
Aditivos Contratuais........................................5
Extrato do aditivo contratual nº 150/2016.........5
Extrato do aditivo contratual nº 158/2016.........5
Extrato do aditivo contratual nº 172/2018.........5
Extrato do aditivo contratual nº 173/2018.........6
Extrato do aditivo contratual nº 176/2018.........6
Extrato do aditivo contratual nº 177/2018.........6
Extrato do aditivo contratual nº 181/2018.........6
Extrato do aditivo contratual nº 182/2018.........6
Extrato do aditivo contratual nº 200/2018.........7
Extrato do aditivo contratual nº 195/2019.........7
Extrato do aditivo contratual nº 197/2019.........7
Extrato do aditivo contratual nº 198/2019.........7
Extrato do aditivo contratual nº 087/2020.........7
Portarias..........................................................7
Portaria nº 567/2020..........................................7
Portaria nº 568/2020..........................................7
Portaria nº 569/2020..........................................7
Portaria nº 570/2020..........................................8
Portaria nº 571/2020..........................................8
Portaria nº 572/2020..........................................8
Portaria nº 573/2020..........................................8
Portaria nº 574/2020..........................................8
Portaria nº 575/2020..........................................8
Portaria nº 576/2020..........................................8
Portaria nº 577/2020..........................................8
Portaria nº 578/2020..........................................8
Portaria nº 579/2020..........................................8
Portaria nº 580/2020..........................................8
Portaria nº 581/2020..........................................8
Portaria nº 582/2020..........................................8
PODER EXECUTIVO

LEIS

e de excepcional interesse público, por
tempo determinado, 01 (um) Professor de
Educação Infantil.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe
os inc. II e V do art. 69 da Lei Orgânica
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Carlos Barbosa, 11 de agosto de 2020.
61º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
LEI Nº 3.799, DE 11 DE AGOSTO DE 2020
Autoriza o Poder Executivo Municipal a
firmar Termo de Convênio com a Companhia
Riograndense de Saneamento – CORSAN e
BEIGS Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
contratar, temporariamente e sob regime
emergencial e de excepcional interesse público,
por tempo determinado, 01 (um) Professor de
Educação Infantil, com carga horária de até 25h
semanal, com contratação a contar de 3 de
agosto até 23 de dezembro de 2020, em
substituição de servidor titular por conta de
licença maternidade.

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

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei
correrão por conta de dotação orçamentária
própria.

CONTRATOS

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe
os inc. II e V do art. 69 da Lei Orgânica
Parágrafo único. A contratação poderá ser Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
prorrogada até o final do ano letivo de 2020, se
este ultrapassar a vigência estabelecida no caput Art. 1º Fica o Município autorizado firmar Termo
por conta da pandemia do novo coronavírus de Convênio com a Companhia Riograndense de
(COVID-19).
Saneamento
–
CORSAN
e
BEIGS
Empreendimentos Imobiliários LTDA, conforme
Art. 2º Nas situações em que não existirem cláusulas e condições estipuladas na minuta e
profissionais interessados no referido contrato memoriais descritivos anexos, parte integrante
de acordo com a carga horária prevista, fica o da presente lei.
Município autorizado a contratar outro
profissional com carga horária inferior, até o Art. 2º O presente convênio objetiva
limite previsto, bem como poderá ocorrer consubstanciar esforços para execução de obras
redução da carga horária inicialmente destinadas a implantação do SES (Sistema de
contratada,
conforme
a
necessidade, Esgotamento Sanitário) no Município de Carlos
programação e organização da instituição de Barbosa.
ensino.
Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei
Art. 3º Ocorrendo rescisão do contrato antes de correrão por dotações orçamentarias próprias.
expirar o prazo estabelecido, para completá-lo
poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados
em contrato administrativo, observando-se o
Carlos Barbosa, 11 de agosto de 2020.
disposto no art. 233, da Lei Municipal nº 682, de
61º de Emancipação.
05 de junho de 1990, com padrão de
vencimentos, requisitos para provimento,
EVANDRO ZIBETTI,
atribuições e condições de trabalho, constantes
Prefeito
do
Município
de Carlos Barbosa, RS
na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990, e, quando for o caso, o pagamento de
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
indenização de difícil acesso, previsto na Lei
Secretária
Municipal da Administração
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2020
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
Autoriza o Poder Executivo a contratar, publicação.
CONTRATADA: E&R Casa de Repouso Ltda
temporariamente e sob regime emergencial
LEI Nº 3.798, DE 11 DE AGOSTO DE 2020
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OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
objeto a contratação de serviço de Instituição de
longa permanência destinada ao domicílio
coletivo de pessoas portadoras de necessidades
especiais e também, de pessoas com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com
o grau de dependência, sendo estes:
a) Grau de dependência I: independentes,
mesmo que requeiram uso de equipamentos de
autoajuda. Obs. O atendimento será realizado
para 02 (duas) pessoas/indivíduos. A Instituição
de Longa Permanência deverá atender no seu
espaço físico idosos e adultos portadores de
necessidades especiais. O serviço deve ser
realizado conforme descrição abaixo:
I - Acomodação em quarto coletivo (para no
máximo 4 pessoas), com banheiro coletivo, sala
coletiva de TV, sala de atendimento de
enfermagem, sala de atividades/recreação/lazer,
refeitório;
II - Área descoberta para convivência e
atividades ao ar livre;
III - Fornecimento mínimo de 06 (seis) refeições
diárias, conforme cardápio devidamente
elaborado por nutricionistas;
IV - Fornecimento de rouparia de cama e banho
devidamente higienizados;
V - Serviços de limpeza diária dos quartos,
banheiros e ambientes comuns da Instituição;
VI - Serviços de lavanderia;
VII - Atividades coordenadas por profissionais
devidamente capacitados visando a preservação
da saúde física e mental e do aperfeiçoamento
moral, intelectual, espiritual e social do idoso;
VIII - Atividades que buscam a preservação do
vínculo familiar;
IX - Alimentação especial quando houver
indicação médica, em conformidade com o
disposto no art. 50, VIII da Lei 10.741/2003.
a) Não estão incluídos os seguintes serviços:
- Fornecimento de fraldas descartáveis, material
para curativos, sondas e similares;
- Fornecimento de produtos de higiene
particular e vestuário.
b) A Casa deverá disponibilizar profissionais para
serviços externos como acompanhamento em
consultas médicas, acompanhamento no caso
de internação hospitalar, dentre outros
similares.
c) Os padrões de habitação devem ser
compatíveis com as necessidades dos idosos
atendidos, bem como a alimentação regular e
higiene, indispensáveis às normas sanitárias e
com estas condizentes, conforme estabelecido
na RDC nº 283 de 2005, bem como na Lei n.º
10.741/2003(Estatuto do Idoso).
d) Segurança de Acolhida:
- Ter acolhida suas demandas, interesses,
necessidades e possibilidades;
- Garantir formas de acesso aos direitos sociais.
(livro Tipificação Nacional. Segurança de
Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e
Social);
- Vivenciar experiências que contribuam para o
fortalecimento de vínculos familiares;
- Vivenciar experiências de ampliação da
capacidade protetiva e de superação de
fragilidades e riscos na tarefa do cuidar;
- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das
políticas
públicas
setoriais,
conforme
necessidades.
e) Segurança de Desenvolvimento da
Autonomia:
- Vivenciar experiências que contribuam para a
construção de projetos individuais e coletivos,
desenvolvimento da autoestima, autonomia,
inserção e sustentabilidade; - Vivenciar
experiências
que
possibilitem
o
desenvolvimento
de
potencialidades
e
ampliação do universo informacional e cultural;
- Vivenciar experiências que utilizem de recursos
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disponíveis pela comunidade, família e
recursos lúdicos para potencializar a
autonomia e a criação de estratégias que
diminuam os agravos decorrentes da
dependência e promovam a inserção familiar e
social.
f) Deverá ser preservada a identidade e
privacidade do idoso e do portador de
necessidades especiais, agindo sempre em
consonância com os ditames legais, éticos e de
boa fé aplicáveis, respeitando todos os direitos
da pessoa idosa e da pessoa portadora de
necessidades especiais.
g) A Casa deverá contar uma Equipe de
Referência para Atendimento Direto composta
pelos seguintes profissionais (em conformidade
com a NOB-RH/2006):
-01 Coordenador de nível médio ou superior;
-Cuidadores de nível médio;
-01 assistente social de nível superior;
-01 psicopedagogo de nível superior;
-01 profissional para desenvolvimento de
atividades socioculturais de nível superior;
-Profissional de limpeza de nível fundamental;
-Profissional de alimentação de nível
fundamental;
-Profissional
de
lavanderia
de
nível
fundamental.
Além da Equipe de Referência para
Atendimento Direto, a Casa deverá contar com
uma equipe multiprofissional composta por
fisioterapeuta,
médico,
nutricionista,
enfermeiro, assistente social e recreacionista.
h) A Casa deve apresentar Plano de Remoção,
visando a garantia de atendimento médico
imediato em casos de intercorrência médica
(urgência e emergência), e comunicar ao
Município (CREAS) do fato.
i) Fica a Casa responsável por encaminhar
relatórios técnicos trimestralmente à equipe
técnica do CREAS, que fará o acompanhamento
do núcleo familiar, quando houver, além do
Plano Individual de cada idoso ao entrar na
Casa.
j) No ato de entrada do idoso na Casa, será
feita uma relação com os bens e pertences
pessoais deste, identificando as peças de
vestuário pessoal, atualizando a relação com a
entrada e/ou retirada destes itens, com
entrega de recibo de depósito dos bens
confiados.
k) No caso de falecimento do idoso, o contrato
será rescindido de pleno direito, ficando
acordado entre as partes o pagamento dos dias
do mês referentes aos serviços prestados no
período; sendo de responsabilidade do
Município a assistência funeral completa,
através dos benefícios eventuais previstos na
Lei Municipal de Assistência Social.
A empresa deverá estar localizada em um raio
máximo de 50 km do limite do município de
Carlos Barbosa, a fim de facilitar e reduzir
custos as visitas de familiares.
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 105 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Pregão
Presencial”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 01 de
setembro de 2020 até 31 de agosto de 2021.
VALOR: Até R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos
reais) mensais.
Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.
FÁBIO FIOROTTO

Secretário Municipal da Assistência Social e
Habitação
E&R CASA DE REPOUSO LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Constitui objeto deste a contratação de
empresa para execução de pavimentação
asfáltica no entorno do Centro Municipal de
Eventos Sérgio Luiz Guerra, no município de
Carlos Barbosa/RS, em uma extensão de
1.614,92 m², com colocação de mão de obra,
materiais e equipamentos necessários.
As obras deverão ser executadas conforme
Projeto, Planilha Orçamentária, Cronograma
Físico-Financeiro 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
Digitando o nº 106 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Concorrência”.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias a partir da
emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 174.700,35 (cento e setenta e
quatro mil, setecentos reais e trinta e cinco
centavos)
Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
018/2020
TIPO: Menor preço global
DATA: 09 de setembro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para
execução de obra de construção de um muro de
arrimo na Rua Venezuela e Rua Suíça e
construção de calçada na Rua Súíça
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 018 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Concorrência
Pública”.
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PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2020
TIPO: Menor preço por item
DATA: 20 de agosto de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Aquisição de placas de sinalização de
trânsito
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 062 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2020
TIPO: Menor preço global
DATA: 21 de agosto de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de análise de até 500
testes de covid-19
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 063 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
ATAS
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
002/2020
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e
vinte, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
224/2020, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO
24 HORAS, 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: A BATISTA & CIA MONITORAMENTO
LTDA, neste ato representada pelo Sr. Paulo
Henrique Festa, RG nº 1064179854. 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 concluídpo que
apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, o Pregoeiro decidiu
pela abertura do momento de lances conforme
planilha anexa. Encerrada a fase de lances, e
após oportunizado o exercício do benefício para
micro e pequenas empresas previsto na Lei
Complementar
123/2006, foi
declarado
vencedor o seguinte licitante: para o lote 01 - A
BATISTA & CIA MONITORAMENTO LTDA, com o
preço final (ou negociado) de 250,00/mensal. O
relatório de lances ofertados 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
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vencedora: A BATISTA & CIA MONITORAMENTO
LTDA, o objeto constante no lote 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.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e
equipe de apoio para posterior homologação.
ITACIR RASADOR – Pregoeiro
IVANA C. DOS SANTOS – Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
058/2020
Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e
vinte, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
224/2020, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação,
objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL E
MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 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: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA- EPP, neste ato representada pelo Sr.
IRINEU ROSSI , RG nº 1032281568;
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
HOSPITALARES, neste ato representada pelo Sr.
HÉLIO GUIMARAES , RG nº 1027788577;
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
PORTO ALEGRENSE LTDA, neste ato
representada pelo Sr. ELIAS CLIMUS, RG nº
1024978718; ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR, neste ato representada pelo Sr.
JONATAN FRANCIS SALLA, RG nº 4154031.
Conferidos os documentos apresentados para
tanto, as empresas participantes restaram
credenciadas. Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação.
Aberto o envelope da proposta de preços, e
tendo concluído que apresenta condições
positivas de classificação, eis que os preços
ofertados situaram-se dentre aqueles vigentes
no mercado para idênticas condições de
fornecimento, segundo a pesquisa informativa
que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
abertura do momento de lances conforme
planilha anexa. Encerrada a fase de lances, e
após oportunizado o exercício do benefício
para micro e pequenas empresas previsto na
Lei Complementar 123/2006, foram declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o lote
01
ODONTOMEDI
PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, com o
preço final (ou negociado) de R$ 7.000,00; para
o lote 02 - ODONTOMEDI PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, com o
preço final (ou negociado) de R$ 1.190,00; para
o lote 03 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR, com o preço final (ou negociado)
de R$ 7.735,48; para o lote 04 - DENTARIA E
DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR
PORTO
ALEGRENSE LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 2.000,00; para o lote 05 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
HOSPITALARES, com o preço final (ou
negociado) de R$ 2.700,00. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de
número 02, referente a habilitação. Foram
habilitadas as empresas: ODONTOMEDI
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES,
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR e

DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
PORTO ALEGRENSE LTDA. Adjudicam-se às
empresas
vencedoras:
ODONTOMEDI
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES,
os objetos constantes nos lotes 1, 2 e 5 do
edital;
ALTERMED
MATERIAL
MÉDICO
HOSPITALAR, o objeto constante no lote 3 do
edital; DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
PORTO ALEGRENSE LTDA, o objeto constante no
lote 4 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 – Pregoeira
DANIELA R. WESCHENFELDER – Equipe de Apoio
IVANA C. DOS SANTOS – Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
059/2020
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e
vinte, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
224/2020, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação,
objetivando o serviço de instituição de loga
permanência a pessoas portadoras de
necessidades especiais e idosos 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: E&R
Casa de Repouso Ltda, neste ato representada
pela Sra. Eugenia Maria Ligoski , RG nº
10880324551; 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 E&R Casa de Repouso Ltda com o preço final
(ou negociado) de R$ 3.600,00. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de
número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada a empresa: E&R Casa de Repouso
Ltda . Adjudica-se à empresa vencedora: E&R
Casa de Repouso Ltda, 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 licitante. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos
documentos e procedimentos adotados por
mim pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.
LETÍCIA L. ALMEIDA – Pregoeira
GERSON J. RAUBER – Equipe de Apoio
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ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
060/2020
Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e
vinte, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
224/2020, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SERVIÇO DE GUINCHO 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:
GUINCHOS BREDA LTDA, neste ato representada
pelo Sr. Diego Breda, RG nº 6052811392.
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 GUINCHOS BREDA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 175,00. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de
número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada a empresa: GUINCHOS BREDA LTDA.
Adjudica-se à empresa vencedora: GUINCHOS
BREDA LTDA, 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
licitante. Encaminha-se à Assessoria Jurídica
todo o processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeira e
equipe de apoio para posterior homologação.
LETÍCIA L. ALMEIDA – Pregoeira
MÉRCIA J. CHIES – Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
061/2020
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e
vinte, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
224/2020, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ÁREAS DESTINADAS AO CEMAPS – CENTRO
MUNICIPAL DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
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: SERVY S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA,
neste ato representada pelo Sr. JOSIMAR KROTH,
RG nº 7105574557; O. M. ZELADORIA LTDA,
neste ato representada pelo Sr. ARI ALVES DOS
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SANTOS, RG nº 1006811283; OPUS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
LTDA,
neste
ato
representada pela Sra. PRISCILA TELLES DOS
SANTOS, RG nº 2052059215. Conferidos os
documentos apresentados para tanto, as
empresas participantes restaram credenciadas.
Todas as empresas participantes apresentaram
declaração de micro/pequena conforme
disposto no item 03.04 do edital. 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 - O. M. ZELADORIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 1.770,00. Após a
fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a
habilitação. Foi habilitada a empresa: O. M.
ZELADORIA LTDA. As empresas SERVY S
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA e OPUS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
LTDA
solicitaram
a
verificação da planilha de custos da vencedora
para posterior manifestação de recurso. Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes.
SINARA KIRCH – Pregoeira
DANIELA REGINA WESCHENFELDER – Equipe de
Apoio

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
158/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Inter Construtora Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado a vigência do contrato
pelo período de 15 (quinze dias) dias, ou seja,
de 16 de agosto de 2020 até 30 de agosto de
2020, na forma da justificativa anexa, que faz
parte integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 016
Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.
FABIANO JOSÉ TAUFER
CPF: 924.276.690-91
Secretário Municipal da Educação
INTER CONSTRUTORA LTDA ME
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
172/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
Cooperativa
de
Crédito,
Poupança e Investimento de Carlos BarbosaEXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
Sicredi Serrana Rs
150/2016
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
(doze) meses, ou seja, a partir de 18 de agosto
CONTRATADO: Televida Centro Especializado de 2020 até 17 de agosto de 2021, na forma da
de Telediagnóstico Ltda Epp
justificativa em anexo, que faz parte integrante
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente instrumento.
do contrato entabulado entre as partes, por 12 As demais cláusulas do contrato permanecem
(doze) meses, ou seja, de 01 de setembro de inalteradas.
2020 até 31 de agosto de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante ADITIVO: 002
do presente instrumento.
Fica acordada a negociação entre as partes a
Carlos Barbosa, 05 de agosto de 2020.
manutenção do valor pago mensalmente do
presente contrato. As partes renunciam de
EVANDRO ZIBETTI
todo e qualquer direito de pleitear a qualquer
Prefeito Municipal
tempo da contratação reposição dos valores
ora negociados, tendo o valor acordado como
EDERSON MOISES PROTTO
justo e suficiente para remuneração do objeto,
sendo este o valor-base para os futuros
MOACIR RECKTENWALDT
reajustamentos e eventuais reequilíbrios de
Cooperativa de Crédito, Poupança e
fatos que vierem a surgir a partir da presente
Investimento de Carlos Barbosa – Sicredi
data. As demais cláusulas e condições do
Serrana RS
contrato original permanecem inalteradas.
Credenciada
ADITIVO: 005
CRISTINA GEDOZ
Agente
Administrativa
Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.
ADITIVOS CONTRATUAIS

ELTON MATEUS VAZ LIMA
CPF: 011.716.190-06
Secretário Municipal da Saúde – Substituto

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

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE
TELEDIAGNÓSTICO LTDA EPP.
Contratada

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
173/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
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CONTRATADO: Caixa Econômica Federal
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 18 de agosto
de 2020 até 17 de agosto de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 002
Carlos Barbosa, 05 de agosto de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
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Fica acordado, em negociação entre as partes,
a manutenção do valor pago.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 004
Carlos Barbosa, 11 de agosto de 2020.
ELTON MATEUS VAZ LIMA
CPF: 011.716.190-06
Secretário Municipal da Saúde – Substituto
CENTRO VERANENSE DE DIAGNÓSTICOS LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

MARCELO DE OLIVEIRA SELAU
Gerente Geral – Agência Carlos Barbosa
Credenciada

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

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
176/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Hospital Beneficente São Pedro
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 12
(doze) meses, ou seja, de 15 de agosto de 2020
até 14 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.

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
181/2018

ELTON MATEUS VAZ LIMA
CPF: 011.716.190-06
Secretário Municipal da Saúde – Substituto
HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
177/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
Centro
Veranense
de
Diagnósticos Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 60
(sessenta) dias, ou seja, de 15 de agosto de 2020
até 13 de outubro de 2020, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
182/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Marilva Zanella – Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, de 01 de setembro de
2020 até 31 de agosto de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Em função da prorrogação de prazo do contrato,
será reajustado o valor, negociado entre as
partes em 2,00%. Desta forma, o novo valor a
ser pago corresponderá a R$ 40,29 (quarenta
reais e vinte e nove centavos) por hora de
atendimento, perfazendo um total de até R$
2.417,40 (dois mil, quatrocentos e dezessete
reais e quarenta centavos) mensais.
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.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Selbetti Gestão de Documentos
S.A
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes por 12
(doze) meses, ou seja, de 28 de agosto de 2020
até 27 de agosto de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
ADITIVO: 002
Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor, negociado
Carlos Barbosa, 11 de agosto de 2020.
entre as partes em 3,65%. Desta forma, o novo
valor a ser pago corresponderá conforme
FÁBIO FIOROTTO
tabela abaixo:
CPF: 998.588.600-30
LO ITE
SERVIÇO
UND QTD.EST VALOR
VALOR
Secretário Municipal da Assistência Social e
TE M
IMADA UNITÁRI
TOTAL
Habitação
ATÉ
O
01

01

Locação máquina
MA1

UN

03

R$
165,84

R$ 497,52

02

Locação máquina
MA2

UN

10

R$ 39,38

R$ 393,80

03

Locação máquina
MA3

UN

07

R$ 50,78

R$ 355,46

04

Locação máquina
MA4

UN

47

R$ 88,62

R$
4.165,14

05

Cópia
monocromática
(franquia)

UN/
MÊS

60.000

R$ 0,03

R$
1.800,00

06

Cópia colorida
(franquia)

UN/
MÊS

500

R$ 0,34

R$ 170,00

07

Cópia
monocromática(
excedente)

UN

60.000

R$ 0,03

R$
1.800,00

08

Cópia colorida
(excedente)

UN

500

R$ 0,31

R$ 155,00

ADITIVO: 003
Carlos Barbosa, 05 de agosto de 2020.

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

MARILVA ZANELLA ME
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
200/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: BGK Assessoria e Projetos Ltda
OBJETO: Fica retomada a execução total do
presente contrato a partir de 07 de agosto de
2020, ficando retomado também o pagamento
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais,
conforme justificativa anexa, que faz parte
integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.

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
ADITIVO: 003
inalteradas.
ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 07 de agosto de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

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

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A
Contratada

BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

Carlos Barbosa, 11 de agosto de 2020.
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ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
195/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Laboratório de Análises Clínicas
Casagrande 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
setembro de 2020 até 01 de setembro de 2021,
na forma da justificativa em anexo que faz parte
integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 11 de agosto de 2020.
ELTON MATEUS VAZ LIMA
CPF: 011.716.190-06
Secretário Municipal da Saúde – Substituto
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OBJETO: Fica incluído na Cláusula Terceira – Do
Recurso Financeiro, a seguinte dotação
orçamentária: Despesa 9575/95248, Recurso
4500, como fonte de pagamento sempre que a
remoção for realizada devido a complicações
relacionadas a COVD-19, a partir de 12 de
agosto de 2020, conforme justificativa anexa,
que faz parte integrante do presente
instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.
ELTON MATEUS VAZ LIMA
CPF: 011.716.190-06
Secretário Municipal da Saúde – Substituto
RESGATE SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO
A URGÊNCIAS
E EMERGÊNCIAS À VIDA EIRELI
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CASAGRANDE LTDA
Contratada

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

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
087/2020

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

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Martins & Jasco Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por
mais 30 (trinta) dias, ou seja, a partir de 16 de
agosto de 2020 até 14 de setembro 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.

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
197/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Gustavo L Schmitt e Cia Ltda Epp
OBJETO: Fica incluído na Cláusula Terceira – Do
Recurso Financeiro, a seguinte dotação
orçamentária: Despesa 9575/95248, Recurso
4500, como fonte de pagamento sempre que a
remoção for realizada devido a complicações
relacionadas a COVD-19, a partir de 12 de
agosto de 2020, conforme justificativa anexa,
que faz parte integrante do presente
instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 002
Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.
ELTON MATEUS VAZ LIMA
CPF: 011.716.190-06
Secretário Municipal da Saúde – Substituto
GUSTAVO L SCHMITT E CIA LTDA EPP
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
198/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Resgate Serviços Móveis de
Atendimento a Urgências e Emergências à Vida
Eireli

ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.
FERNANDO DEMARCHI
CPF: 420.995.360-15
Secretário Municipal de Planejamento,
Serviços e Vias Urbanas
MARTINS & JASCO LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
PORTARIAS
PORTARIA Nº 567/2020

Carlos Barbosa, 06 de agosto de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 568/2020
AVERBA, a partir desta data, para fins de
cômputo de tempo de contribuição na
aposentadoria, o tempo de serviço prestado
pelo servidor VALMIR BOTTEGA, matrícula nº
101, conforme Certidão do Instituto Nacional
de Seguro Social:
Atividade Pública, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:
Município de Carlos Barbosa
Período: 01/08/1983 a 30/06/1990 – total de
06 anos e 11 meses
Total geral: 2.520 dias, correspondendo a 06
anos e 11 meses.
Carlos Barbosa, 07 de agosto de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 569/2020
AVERBA, a partir desta data, para fins de
cômputo de tempo de contribuição na
aposentadoria, o tempo de serviço prestado
pelo servidor AMELIO CAMPEOL, matrícula nº
144, conforme Certidão do Instituto Nacional
de Seguro Social:
Atividade Privada, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:
Calçados Siprana Ltda
Período: 19/03/1979 a 24/05/1979 – total de 02
meses e 06 dias
Tramontina SA Cutelaria
Período: 28/03/1984 a 30/11/1987 – total de 03
anos, 08 meses e 03 dias
Atividade Pública, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:
Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
Período: 01/12/1987 a 30/06/1990 – total de 02
anos e 07 meses
Total geral: 2.349 dias, correspondendo a 06
anos, 05 meses e 09 dias.
Fica revogada a Portaria nº 389, de 21 de
agosto de 1996.
Carlos Barbosa, 07 de agosto de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 570/2020
CONCEDE, a partir desta data, por 120 dias
consecutivos, licença maternidade à servidora
TAINAH DOS SANTOS MOURA FEKSA, auxiliar
geral de escola, matrícula nº 2.104, nos termos
do art. 71, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de
julho de 1991. Período da licença maternidade:
de 07 de agosto a 04 de dezembro de 2020.

Carlos Barbosa, 07 de agosto de 2020.
PRORROGA, com efeito retroativo a 29 de
junho de 2020, licença por motivo de doença
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
em pessoa da família à servidora ANA BEATRIZ
Secretária
Municipal da Administração.
RAGASSON, matrícula nº 933, Fisioterapeuta,
para acompanhamento de sua mãe, conforme
PORTARIA Nº 571/2020
laudo médico e laudo pericial, nos termos do
artigo 105, § 1º e § 2º, da Lei Municipal nº
682, de 26 de junho de 1990. Período da CONCEDE, a partir desta data, ao servidor
licença: de 29 de junho a 27 de agosto de VALMIR BOTTEGA, Motorista, matrícula nº 101,
adicional por tempo de serviço proporcional, na
2020.
razão de 10/36 avos, percentual de 1,39, de

http://www.mprs.mp.br/atendimento/envio-de-documentos/)7

acordo com o art. 84 da Lei Municipal nº
682/1990, referente ao período aquisitivo de
01/08/2019 a 27/05/2020, data de término que
se justifica pela vigência da Lei Complementar
nº 173 - 27 de maio de 2020 -, conforme o
disposto no artigo 8º, caput e inciso IX,
dispositivos que proíbem os Municípios
afetados pela calamidade pública decorrente da
Covid-19 de computar o período de 27 de maio
de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como
período aquisitivo para concessão de triênios.
Carlos Barbosa, 10 de agosto de 2020.

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 575/2020

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

PORTARIA Nº 572/2020

PORTARIA Nº 576/2020

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS BARBOSA, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o que estabelece
o artigo 3º da Emenda Constitucional nº
47/2005, CONCEDE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a contar de
10/08/2020, ao servidor VALMIR BOTTEGA, CPF
381.221.700-72, matrícula 101, identidade
funcional 148, cargo de Motorista, padrão G1.5,
classe H, regime jurídico estatutário, 44 horas
semanais, com proventos mensais integrais no
valor de R$ 6.636,34 composto das seguintes
vantagens: Vencimento básico (G1.5, classe H) Lei Municipal nº 685 de 1990; 60% de adicional
por tempo de serviço - Lei Municipal nº 682 de
1990, art. 84; 1,39% de adicional por tempo de
serviço proporcional - Lei Municipal nº 3317 de
2016 a ser custeada por INST. PREV. MUNICIPAL
- CARLOS BARBOSA e seu reajuste será
efetivado pela paridade.

RETIFICA a Portaria nº 556, de 03 de agosto de
2020, que concede férias regulamentares a
servidores, excluindo da mesma os servidores
ROQUE BALDASSO, VALMIR BOTTEGA e
VIVIANE GASPARY ARDANAZ.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.
PORTARIA Nº 573/2020
NOMEIA, em substituição, membros para
comporem o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – COMDICA,
conforme segue:
Representantes da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação:
Titular: Janaina Bueno dos Santos, em
substituição a Gilmara Rossi;
Suplente: Gilmara Rossi, em substituição a
Janaina Bueno dos Santos.

Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 578/2020

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 582/2020
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DESINCOMPATIBILIZA, a contar desta data,
membro do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher – COMDIM, a seguir relacionado:

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CARLOS BARBOSA

Representante da Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Juventude:
Titular: Rafael Tontini Pedroni.

Instituído pela Lei Municipal
nº 3.084/2014
Informativo dos atos da Administração
Pública Municipal

Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

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

DESINCOMPATIBILIZA, a contar desta data,
membro do Conselho Municipal de
Desenvolvimento, a seguir relacionado:

Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.

Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.

DESIGNA, a partir desta data, a servidora
JANICE TERESINHA ZWIRTES DA SILVA, monitora
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
de creche, matrícula nº 1.812, para exercer a
Secretária Municipal da Administração.
função gratificada de Diretor da E.M.E.I. Aurora,
por 40 horas semanais, com remuneração
PORTARIA Nº 577/2020
correspondente à função gratificada FG 02, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº
DESINCOMPATIBILIZA, a contar desta data, 685, de 26 de junho de 1990
membro do Conselho Municipal Antidrogas, a
seguir relacionado:
Carlos Barbosa, 13 de agosto de 2020.
Representante da Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Juventude:
EVANDRO ZIBETTI,
Suplente: Rafael Tontini Pedroni.
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 579/2020

CONSIDERANDO a necessidade de não
comprometer
a
eficiência
do
videomonitoramento do Município, tendo em
vista que atualmente só existem dois servidores
atuando nesse serviço,
CONVOCA o servidor Érdio Jean Arrué Dias,
investido no cargo de Operador de
Videomonitoramento, matrícula nº 1.778, para
retornar às suas atividades no dia 12 de agosto
de 2020, ficando autorizado a reprogramar o
gozo dos dias correspondentes às férias
interrompidas até o final do corrente ano.

Representante da Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Juventude:
Suplente: Rafael Tontini Pedroni.

Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.

Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.

PORTARIA Nº 574/2020

Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.

DISPENSA, a partir desta data, da função
EVANDRO ZIBETTI,
gratificada de Diretor da E.M.E.I. Aurora, a
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
servidora VERA LUCIA COUSSEAU, monitor de
creche, matrícula nº 496, lotada na Secretaria
PORTARIA Nº 581/2020
Municipal da Educação, sendo o dia 12 de
agosto de 2020 o último dia trabalhado.
DESINCOMPATIBILIZA, a contar desta data,
membro do Conselho Municipal de Esportes e
Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.
Lazer – CMEL a seguir relacionado:

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 10 de agosto de 2020.

Esportes, Lazer e Juventude:
Suplente: Rafael Tontini Pedroni.

Representante da Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Juventude:
Suplente: Rafael Tontini Pedroni.
Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 580/2020
DESINCOMPATIBILIZA, a contar desta data,
membro do Conselho Municipal da Juventude
– CMJ, a seguir relacionado:
Representante da Secretaria Municipal de

Evandro Zibetti
Prefeito do Município de Carlos Barbosa
Roberto Da-Fré
Vice-Prefeito do Município de Carlos
Barbosa
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