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PODER EXECUTIVO
LEIS
LEI Nº 3.814, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020
Autoriza o Poder Executivo a receber em
doação projeto de arquitetura.
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 dispõem
os incisos II e V, do art. 69, da Lei Orgânica
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a
receber em doação projeto de arquitetura para
revitalização da praça da comunidade de Desvio
Machado, o qual segue em anexo a presente lei.
Art. 2º O projeto mencionado no art. 1º passa a
ser de propriedade do Município, podendo ser
alterado a critério do ente público, não cabendo
ao doador qualquer reivindicação acerca de
direitos e autoria.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2020.
61º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
DECRETOS
DECRETO Nº 3.635, DE 6 DE NOVEMBRO DE
2020
Abre crédito suplementar no Orçamento de
2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro de
2019.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de
março de 1964;
DECRETA:

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento
de 2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro de
2019, no montante de R$ 141.034,00 (cento e
quarenta e um mil, trinta e quatro reais) nas
seguintes rubricas:
Desp. Or. Un. F. Sf. Categ Recurs
Descrição
Proq. P/A
oria
o
3009 03.01.04.122. 3.3.3.9 1 OUTROS SERVIÇOS
0030.2301 0.39
TERCEIROS - P. JURÍDICA
3013 03.01.04.122. 3.4.4.9 1 EQUIPAMENTOS E
0030.2301 0.52
MATERIAL PERMANENTE
3060 03.01.04.122. 3.3.3.9 1 SERV. TECNOLOGIA
0030.2301 0.40
INFORM. COMUNIC. T.I.C. - PJ
5060 05.01.12.361. 3.3.3.9 20 SERV. TECNOLOGIA
0050.2501 0.40
INFORM. COMUNIC. T.I.C. - PJ
5223 05.02.12.365. 3.4.4.9 20 OBRAS E INSTALAÇÕES
0052.1567 0.51
6231 06.02.18.541. 3.3.3.9 1 SERVIÇOS DE
0079.2806 0.35
CONSULTORIA
7006 07.01.20.606. 3.3.3.9 1 DIÁRIAS - CIVIL
0070.2801 0.14
7008 07.01.20.606. 3.3.3.9 1 MATERIAL DE CONSUMO
0070.2801 0.30
7014 07.01.20.606. 3.3.3.9 1 OUTROS SERVIÇOS
0070.2801 0.39
TERCEIROS - P. JURÍDICA
7210 07.02.04.122. 3.3.3.9 1 MATERIAL DE CONSUMO
0068.2723 0.30
8010 08.01.15.452. 3.3.3.9 1 MATERIAL DE CONSUMO
0080.2821 0.30
8015 08.01.15.452. 3.3.3.9 1 OUTROS SERVIÇOS
0080.2821 0.39
TERCEIROS - P. JURÍDICA
9266 09.02.10.302. 3.3.3.9 4230 OUTROS SERVIÇOS
0091.2918 0.39
TERCEIROS - P. JURÍDICA
9555 09.05.10.122. 3.4.4.9 40 EQUIPAMENTOS E
0096.2909 0.52
MATERIAL PERMANENTE
9558 09.05.10.122. 3.3.3.9 40 SERV. TECNOLOGIA
0096.2909 0.40
INFORM. COMUNIC. T.I.C. - PJ
1000 10.01.08.244. 3.3.3.9 1 MATERIAL DE CONSUMO
3
0100.2101 0.30
1321 13.02.15.452. 3.3.3.9 1 MATERIAL DE CONSUMO
0
0133.2621 0.30
1326 13.02.26.782. 3.3.3.9 1 OUTROS SERVIÇOS
0
0136.2627 0.39
TERCEIROS - P. JURÍDICA
TOTAL

Valor
3.000,00
730,00
200,00
2.700,00
27.400,00
1.200,00
200,00
4.150,00
2.160,00
100,00
604,00
550,00
87.500,00
300,00
5.300,00
460,00
1.580,00
2.900,00
141.034,0
0

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte com o excesso de arrecadação do
recurso 4230/E-APOIO R. HOSPITALAR no
montante de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e
quinhentos reais) e parte com a redução das
seguintes rubricas:
Desp. Or. Un. F. Sf. Categ Recurs
Descrição
Proq. P/A
oria
o
2414 02.04.04.126. 3.3.3.9 1 SERV. TECNOLOGIA
0043.2606 0.40
INFORM. COMUNIC. T.I.C. - PJ
3007 03.01.04.122. 3.3.3.9 1 PASSAGENS E DESPESAS
0030.2301 0.33
COM LOCOMOÇÃO
3013 03.01.04.122. 3.4.4.9 1 EQUIPAMENTOS E
0030.2301 0.52
MATERIAL PERMANENTE
3050 03.01.04.122. 3.3.1.9 1 DESPESAS DE
0030.2901 0.92
EXERCÍCIOS ANTERIORES
3418 03.04.04.122. 3.3.3.9 1 SERV. TECNOLOGIA
0034.2722 0.40
INFORM. COMUNIC. T.I.C. - PJ
5311 05.03.12.361. 3.4.4.9 20 OBRAS E INSTALAÇÕES
0054.1568 0.51
6235 06.02.18.541. 3.4.4.9 1 OBRAS E INSTALAÇÕES
0079.2806 0.51
7012 07.01.20.606. 3.3.3.9 1 SERVIÇOS DE
0070.2801 0.35
CONSULTORIA
7049 07.01.20.606. 3.4.4.9 1 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0072.2872 0.61
9441 09.04.10.305. 3.3.3.9 40 OUTROS SERVIÇOS
0093.2906 0.36
TERCEIROS - P. FÍSICA
9444 09.04.10.305. 3.3.3.9 40 SERV. TECNOLOGIA
0093.2906 0.40
INFORM. COMUNIC. T.I.C. - PJ
9443 09.04.10.305. 3.4.4.9 40 EQUIPAMENTOS E
0093.2906 0.52
MATERIAL PERMANENTE
1000 10.01.08.244. 3.3.3.9 1 DIÁRIAS - CIVIL

Valor
8.000,00
100,00
1.000,00
100,00
2.000,00
27.400,00
1.200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
260,00
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2
1001
4
1130
9
1320
5
1324
0

0100.2101 0.14
10.01.11.333. 3.3.3.9
0106.2105 0.14
11.03.23.695. 3.3.3.9
0114.2019 0.14
13.02.15.452. 3.3.3.9
0133.2621 0.14
13.02.15.452. 3.3.3.9
0135.2626 0.32

1324
1
1325
1
1325
3
1323
3
1332
0

13.02.15.452. 3.3.3.9
0135.2626 0.39
13.02.26.452. 3.3.3.9
0133.2623 0.39
13.02.26.452. 3.4.4.9
0133.2623 0.52
13.02.26.453. 3.4.4.9
0136.2624 0.51
13.03.25.752. 3.4.4.9
0138.2706 0.51

1

DIÁRIAS - CIVIL

200,00

1

DIÁRIAS - CIVIL

8.294,00

1

DIÁRIAS - CIVIL

500,00

1

500,00

1

MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO P/DISTR.
GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS - P. JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS - P. JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
OBRAS E INSTALAÇÕES

1

OBRAS E INSTALAÇÕES

1
1
1

TOTAL

580,00
350,00
650,00
900,00
1.000,00
53.534,00

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Carlos Barbosa, 6 de novembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário da Fazenda
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
EDITAIS
EDITAL Nº 35, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.
EVENTO: FESTIVAL DE PINHEIRINHOS
DATA DO EVENTO: 09/12/ 2020
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, TORNA
PÚBLICO a abertura das inscrições para
participação no Festival dos Pinheirinhos que
ocorre dentro da programação do Natal no
Caminho das Estrelas, e será realizado no dia 09
de dezembro de 2020, a partir das 9h no centro
desta cidade. Os interessados poderão realizar
sua inscrição de 23 de novembro a 04 de
dezembro do corrente ano, das 8h às 12h e das
13h30min às 17h30min, junto à Secretaria de
Desenvolvimento,
Turístico,
Indústria
e
Comércio. Serão disponibilizados 60 (sessenta)
pinheirinhos de Natal para decoração, com o
tema “O (re)nascimento”. O critério de
classificação será por ordem de efetivação da
inscrição. Poderão habilitar-se os empresários
nos ramos da indústria, comércio e serviços,
bem como associações, entidades, escolas entre
outros, que tenham estabelecimento em Carlos
Barbosa. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (54) 3433-2194. O edital na íntegra
se encontra publicado no site do Município.
Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2020.
Evandro Zibetti – Prefeito.
EDITAL Nº 36, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO II/2020
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA TORNA
PÚBLICO que realizará PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO E SELEÇÃO PÚBLICA para compor
banca para as funções de AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA E PROFESSOR DE ARTE, sob regime
estatutário e em caráter temporário. Os salários
variam de R$ 2.175,73 a R$ 2.393,67, além de
difícil acesso, conforme especificado em lei. As
INSCRIÇÕES serão realizadas via internet, no
período de 23 a 27 de novembro de 2020, no
endereço
eletrônico:
https://processoseletivo.carlosbarbosa.rs.gov.br.
No ato da inscrição virtual, deverá ser anexado o
formulário de inscrição (Anexo II), devidamente
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preenchido e assinado, juntamente aos demais
documentos exigidos para cada função. Demais
informações, bem como o Edital na íntegra,
poderão ser obtidos no Mural de Publicações
da
Prefeitura
e
no
site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br, Município de
Carlos
Barbosa/Serviços
Municipais/Contratações Temporárias/Editais
de PSS e SP, ou pelo telefone (54) 3461-8815.
Em 17 de novembro de 2020. Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
EDITAL Nº 37, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.
EVENTO: ESPETÁCULO DE ABERTURA DO
NATAL NO CAMINHO DAS ESTRELAS 2020, EM
FORMATO DE DRIVE IN
DATA DO EVENTO: 28/11/ 2020
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, TORNA
PÚBLICO a abertura das inscrições para
participação no Espetáculo de Abertura do
Natal no Caminho das Estrelas 2020, em
formato de Drive In, e será realizado no dia 28
de novembro de 2020, a partir das 20h, no
estacionamento do Centro Municipal de
Eventos Sérgio Luiz Guerra (Em caso de
condições climáticas desfavoráveis, o evento
será transferido para o dia 29/11/20). Os
interessados poderão realizar sua inscrição de
24 a 26 de novembro, através do
preenchimento
de
formulário
on-line
disponibilizado
através
do
site
www.turismocarlosbarbosa.com.br.
Serão
disponibilizadas 94 (noventa e quatro) vagas,
sendo que ao término das mesmas o link para
o preenchimento será removido. O critério de
classificação será por ordem de inscrição,
sendo assim as vagas poderão se esgotar antes
da
data
final.
Poderão
habilitar-se,
preferencialmente, moradores de Carlos
Barbosa com veículos de passeio, registrados
neste município, sendo que serão admitidas
apenas 04 (quatro) pessoas em cada veículo.
Caso a Região da Serra Gaúcha seja classificada
em Bandeira Vermelha na semana do evento,
as inscrições não serão realizadas e o evento
de Drive-In será cancelado, em respeito aos
protocolos do Modelo de Distanciamento
Controlado do Governo do Estado do Rio
Grande do Sul. Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (54) 3433-2195. O edital
na íntegra se encontra publicado no site do
Município. Carlos Barbosa, 17 de novembro de
2020. Evandro Zibetti – Prefeito.
EDITAL Nº 38, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.
EDITAL DE PATROCÍNIO
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, TORNA
PÚBLICO, a abertura das inscrições para os
interessados em patrocinar parte dos eventos
da programação do “Natal no Caminho das
Estrelas 2020”, que ocorrerá no período de 28
de novembro de 2020 a 06 de janeiro de 2021
nos termos definidos no presente edital e seu
Anexo I. OBJETO 1 – Valor: R$ 2.500,00: O
presente edital tem por finalidade a seleção de
uma pessoa jurídica, interessada em patrocinar
parte dos eventos do Natal no Caminho das
Estrelas 2020, através do pagamento da
premiação de casas decoradas com temática
natalina, dentro da Campanha “Sua Casa no
Caminho das Estrelas”. Como contrapartida, o
patrocinador terá sua logomarca inserida nos
materiais
de
divulgação
do
evento,
proporcional ao valor do patrocínio, bem como
durante a programação, em todos os eventos
que compõem a mesma. OBJETO 2 – Valor: R$
3.000,00: O presente edital tem por finalidade

a seleção de uma pessoa jurídica, interessada
em patrocinar parte dos eventos do Natal no
Caminho das Estrelas 2020, através do
pagamento da reforma de dois carros alegóricos
(Carro Trenó e Carro Brinquedos) que fazem
parte do acervo do Município de Carlos
Barbosa, para comporem a decoração
cenográfica do Natal, em um espaço montado
na Rua Coberta denominado “Vila Natalina”.
Como contrapartida, o patrocinador terá sua
logomarca inserida nos materiais de divulgação
do evento, proporcional ao valor do patrocínio,
bem como durante a programação, em todos os
eventos que compõem a mesma. OBJETO 3 –
Valor: R$ 2.000,00: O presente edital tem por
finalidade a seleção de uma pessoa jurídica,
interessada em patrocinar parte dos eventos do
Natal no Caminho das Estrelas 2020, através do
pagamento da contratação de uma profissional
técnica para realizar a tradução em libras do
Espetáculo de Abertura Oficial do Natal e da
aquisição de 01 (um) Papai Noel “sentado”,
medindo 1.80m de altura, para ser colocado na
poltrona dentro da Casinha do Papai Noel e
permanecer lá durante todo o período da
programação, como elemento cenográfico.
Como contrapartida, o patrocinador terá sua
logomarca inserida nos materiais de divulgação
do evento, proporcional ao valor do patrocínio,
bem como durante a programação, em todos os
eventos que compõem a mesma. OBJETO 4 –
Valor: R$ 700,00: O presente edital tem por
finalidade a seleção de uma pessoa jurídica,
interessada em patrocinar parte dos eventos do
Natal no Caminho das Estrelas 2020, através do
pagamento da aquisição de elementos
cenográficos de jardim que serão instalados no
Jardim Encantado, junto ao Parque da Estação,
tais como “Branca de Neve e os Sete Anões”,
“Os três porquinhos e o Lobo Mau”, “Papai
Noel”, Mickey e Minnie”. Como contrapartida, o
patrocinador terá sua logomarca inserida nos
materiais de divulgação do evento, proporcional
ao valor do patrocínio, bem como durante a
programação, em todos os eventos que
compõem a mesma. OBJETO 5 – Valor: R$
10.000,00: O presente edital tem por finalidade
a seleção de uma pessoa jurídica, interessada
em patrocinar parte dos eventos do Natal no
Caminho das Estrelas 2020, através do
pagamento da aquisição de 02 (dois) soldados
com 2m de altura e de 02 (dois) bonecos de
neve com 1,65m de altura, em fibra de vidro
com acabamento em gel orto e tinta esmalte
sintético para comporem a decoração
cenográfica do Natal. Como contrapartida, o
patrocinador terá sua logomarca inserida nos
materiais de divulgação do evento, proporcional
ao valor do patrocínio, bem como durante a
programação, em todos os eventos que
compõem a mesma. As inscrições devem ser
realizadas no período de 25/11/2020 à
26/11/2020, das 8h às 12h e das 13h30 às
17h30,
na
Secretaria
Municipal
de
Desenvolvimento
Turístico,
Indústria
e
Comércio, localizada na Rua Andrea Pontin, nº
190, Edifício Comercial Irene Regla, Bairro
Centro (4º andar). A classificação das empresas
interessadas e regularmente inscritas será por
sorteio. Não poderão participar empresas
tabagistas, nem de produção ou comércio de
bebidas alcoólicas. No ato da inscrição os
habilitados deverão: 1. Preencher o formulário
da PROPOSTA, com a aceitação dos temos e
condições do edital, assinado por seu
representante legal (ANEXO I); 2. Apresentar
contrato social da empresa; 3. Apresentar
documento do representante legal da mesma. O
formulário da proposta, Anexo I, está disponível
e pode ser solicitado à Secretaria responsável
pelo telefone (54) 3433-2193.
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Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito de Carlos Barbosa.
PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 –
PROARTE
TIPO: Menor preço por item
DATA: 20 de novembro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviço de sonorização, iluminação
e projeção para a realização de drive-in/show
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 002 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2020
TIPO: Menor preço global
DATA: 30 de novembro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviço de horas máquina de
escavadeira hidráulica e escavadeira hidráulica
com rompedor
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 120 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
ATAS
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
107/2020
Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e
vinte, às quatorze horas, reuniram-se a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº 596/2020, com a finalidade de
receber propostas e documentos de habilitação,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR 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:
ROSANELLI
TUR
LTDA-ME,
neste
ato
representada pelo Sr. Natalin Antonio Rosanelli,
RG nº 3053490904; CAPELA TUR-EIRELI-ME,
neste ato representada pelo Sr. Matheus
Concatto Capelesso, RG nº8114223343; DEIZE
CRISTIANE
WESCHENFELDER,
neste
ato
representada pelo Sr. Ildebrando da Silva Vieira
Marques, RG nº 4051599597; Conferidos os
documentos apresentados para tanto, as
empresas participantes restaram credenciadas.
As licitantes CAPELA TUR-EIRELI-ME e DEIZE
CRISTIANE WESCHENFELDER apresentaram
declaração
de
micro/pequena
empresa
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
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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 - ROSANELLI TUR LTDA-ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 12,95; para o lote 02
- ROSANELLI TUR LTDA-ME, com o preço final
(ou negociado) de R$ 16,67; para o lote 03 CAPELA TUR-EIRELI-ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 21,90. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de
número 02, referente a habilitação. Foram
habilitadas as empresas: ROSANELLI TUR LTDAME e CAPELA TUR-EIRELI-ME. Adjudicam-se à
empresa vencedora: ROSANELLI TUR LTDA-ME,
o objeto constante nos lotes 01 e 02 do edital;
CAPELA TUR-EIRELI-ME, o objeto constante no
lote 03 do edital; Foi concedido prazo para
recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja
ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira,
equipe de apoio e licitantes. 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 e Ivana C. dos Santos
– Equipe de apoio
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
108/2020
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil
e vinte, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira
e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria
nº 596/2020, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação,
objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ELÉTRICO 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:
MRJ
AGATTI
MATERIAL
ELÉTRICO
E
ILUMINAÇÃO LTDA, neste ato representada
pelo Sr. Maico Renan Chesini, RG nº
6093540513; HENRIQUE LUIS LERMEN - ME,
neste ato representada pelo Sr. Roberto Graff,
RG nº 9086985448; LIGHT VOLT COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, neste ato
representada pelo Sr. Arnaldo Ruchel, RG nº
4018001323. Conferidos os documentos
apresentados para tanto, as empresas
participantes
restaram
credenciadas.
Participou também a
empresa DFER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EPP, sem que
seu representante estivesse presente. As
licitantes HENRIQUE LUIS LERMEN – ME e
LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA apresentaram declaração de
micro/pequena empresa 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, foram declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item
01 - LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,23. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de
número 02, referente à habilitação. Foi
habilitada a empresa: LIGHT VOLT COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Adjudica-se à
empresa vencedora: LIGHT VOLT COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS 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 licitantes. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos
documentos e procedimentos adotados por
mim pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.
Letícia L. de Almeida – Pregoeira
Mércia J. Chies – Equipe de apoio
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
109/2020
Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois
mil e vinte, às nove horas, reuniram-se a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº 596/2020, com a finalidade de
receber propostas e documentos de habilitação,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURA
PREDIAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE
EVENTOS, 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: 4D CONSTRUÇÕES LTDA
EPP, neste ato representada pelo Sr. Gustavo
Giacomolli Pitol, RG nº 8097760634; SERRA
SERVICE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA,
neste ato representada pelo Sr. Hecton Luiz
Ribeiro de Oliveira, RG nº 8064989141;
PEDROTTI SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL,
neste ato representada pelo Sr. Sidimar Pedrotti,
RG nº 5096508907; LUNKES & FONSECA LTDA,
neste ato representada pelo Sr. Edivan Lunkes,
RG nº 9134366351; Conferidos os documentos
apresentados
para
tanto,
a
empresa
participante restou credenciada. As licitantes 4D
CONSTRUÇÕES LTDA EPP; SERRA SERVICE
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA E PEDROTTI
SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, apresentaram
declaração
de
micro/pequena
empresa
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, foram declarados
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vencedores os seguintes licitantes: para o item
01 - 4D CONSTRUÇÕES LTDA EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 80.512,00. Após a
fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação.
Foi habilitada a empresa: 4D CONSTRUÇÕES
LTDA EPP. Adjudicam-se à empresa vencedora:
4D CONSTRUÇÕES LTDA EPP, o objeto constante
no item 01 do edital. Foi concedido prazo para
recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata
foi lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de
apoio e licitantes. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos
documentos e procedimentos adotados por
mim pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.
Letícia L. de Almeida – Pregoeira
Ivana C. Santos – Equipe de apoio
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
110/2020
Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois
mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº 596/2020, com a finalidade de
receber propostas e documentos de habilitação,
objetivando a AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM ACM
COM ILUMINAÇÃO INDIRETA LED 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:
MAURICIO OPPERMAN, neste ato representada
pelo Sr. Mauricio Opperman, RG nº 3097281152;
LISIANE MARIELI SCHWANTES E CIA LTDA-ME,
neste ato representada pelo Sr. Everaldo
Machado, RG nº 9036452267. Conferidos os
documentos apresentados para tanto, a
empresa LISIANE MARIELI SCHWANTES E CIA
LTDA-ME restou credenciada. A licitante LISIANE
MARIELI SCHWANTES E CIA LTDA-ME apresentou
declaração
de
micro/pequena
empresa
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 - LISIANE MARIELI SCHWANTES E CIA
LTDA-ME, com o preço final (ou negociado) de
R$ 25.980,00. Após a fase das propostas e lances
foi aberto o envelope de número 02, referente a
habilitação. Foi habilitada a empresa: LISIANE
MARIELI SCHWANTES E CIA LTDA-ME Adjudicase à empresa vencedora: LISIANE MARIELI
SCHWANTES E CIA LTDA-ME, o objeto constante
no item 01 do edital. Foi concedido prazo para
recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata
foi lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe de
apoio e licitantes. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos
documentos e procedimentos adotados por
mim pregoeira e equipe de apoio para posterior
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homologação.
Sinara Kirch – Pregoeira
Daniela R. Weschenfelder – Equipe de apoio
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
112/2020
Aos dezessete dias do mês de novembro de
dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se
a Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados
pela Portaria nº 596/2020, com a finalidade de
receber propostas e documentos de
habilitação, objetivando a AQUISIÇÃO DE
RESERVATÓRIOS FLEXÍVEIS E PORTÁTEIS DE
ÁGUA 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: VINIMAX - COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE PLÁSTICO LTDA - EPP, sem que
seu
representante
estivesse
presente.
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 VINIMAX - COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE
PLÁSTICO LTDA - EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 11.051,60. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de
número 02, referente à habilitação. Foi
habilitada a empresa: VINIMAX - COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE PLÁSTICO LTDA – EPP. Adjudicase à empresa vencedora: VINIMAX - COMÉRCIO
DE ARTEFATOS DE PLÁSTICO LTDA - EPP, o
objeto constante no item 01 do edital. Foi
concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeira e
equipe de apoio para posterior homologação.
Leticia L. de Almeida – Pregoeira
Mércia J. Chies – Equipe de apoio
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
113/2020
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois
mil e vinte, às nove horas, reuniram-se a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº 596/2020, com a finalidade de
receber propostas e documentos de
habilitação, objetivando a AQUISIÇÃO DE
CANCELA AUTOMÁTICA ELETRÔNICA, 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: RAFAEL CORREA, neste ato
representada pelo Sr. Rafael Correa, RG nº
1079837009. 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 RAFAEL CORREA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 9.000,00 e para o item 02 RAFAEL CORREA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 6.440,00. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de
número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada a empresa: RAFAEL CORREA.
Adjudica-se à empresa vencedora: RAFAEL
CORREA, o objeto constante nos itens 01 e 02
do edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do
mesmo. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada
e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
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.
Leticia L. de Almeida – Pregoeira
Ivana C. dos Santos – Equipe de apoio
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
114/2020
Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois
mil e vinte, às quinze horas, reuniram-se a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº 596/2020, com a finalidade de
receber propostas e documentos de habilitação,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA
ARTÍSTICA PARA EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO
DO NATAL NO CAMINHO DAS ESTRELAS 2020
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: BALDASSO E MIOTTO
PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA-ME,
neste ato representada pelo Sr. Joel Baldasso,
RG nº 9077856087. Conferidos os documentos
apresentados
para
tanto,
a
empresa
participante restou credenciada. A licitante não
apresentou declaração de micro/pequena
empresa 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
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Complementar
123/2006, foi
declarado
vencedor o seguinte licitante: para o item 01 BALDASSO E MIOTTO PRODUÇÕES ARTISTICAS E
CULTURAIS LTDA-ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 50.000,00. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de
número 02, referente a habilitação. Foi
habilitada a empresa: BALDASSO E MIOTTO
PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA-ME.
Adjudica-se à empresa vencedora: BALDASSO E
MIOTTO PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS
LTDA-ME, o objeto constante no item 01 do
edital; Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do
mesmo. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada
e assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
licitantes. 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
ATA II DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA Nº
020/2020
Ata II de licitação, modalidade Concorrência,
número vinte, do ano de dois mil e vinte,
realizada às quinze horas, do dia doze de
novembro 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 drenagem e obras de arte
correntes, obras complementares e implantação
de passagem inferior pré moldada para
implantação do acesso ao Trevo de acesso à
Desvio Machado, no Município de Carlos
Barbosa/RS, com colocação de mão de obra,
materiais
e
equipamentos
necessários.
Presentes os membros da Comissão Julgadora
de Licitações: Gilmara Rossi, Maribel Bortolotto
e Viviane Neis – matrícula 1.330. A Comissão
informa que recebeu recurso das licitantes
Renova Terraplanagem Ltda ME e Solaris
Construtora Ltda após parecer jurídico e decisão
da autoridade superior mantém a inabilitação
das licitantes acima conforme ata anterior.
Dando prosseguimento ao processo licitatório,
decidem pela abertura do envelope 02 –
Proposta financeira da licitante habilitada
Concresul Engenharia Ltda. Fica marcado para às
14 horas do dia 13 de novembro de 2020 a
abertura do envelope 02 – Proposta Financeira.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pela Comissão de Licitações.
ATA III DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA Nº
020/2020
Ata III de licitação, modalidade Concorrência,
número vinte, do ano de dois mil e vinte,
realizada às catorze horas, do dia treze de
novembro 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 drenagem e obras de arte
correntes, obras complementares e implantação
de passagem inferior pré moldada para
implantação do acesso ao Trevo de acesso a
Desvio Machado, no Município de Carlos
Barbosa/RS, com colocação de mão de obra,
materiais
e
equipamentos
necessários.
Presentes os membros da comissão: Maribel
Bortolotto, Viviane Neis e Gilmara Rossi,
nenhum licitante compareceu a sessão. Dando
andamento ao processo licitatório, a Comissão
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procedeu a abertura do envelope 02 –
Proposta financeira, chegando a seguinte
classificação: em primeiro lugar a licitante
Concresul Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob
nº 26.277.170/0001-01 com o valor total global
de R$ 647.031,23 (seiscentos e quarenta e sete
mil, trinta e um reais e vinte e três centavos).
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pela Comissão de Licitações.
ATA II DE SESSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 005/2020
Ata II de licitação, modalidade Chamamento
Público, número cinco, do ano de dois mil e
vinte, realizada às onze horas do dia doze de
novembro de dois mil e vinte, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Rua
Assis Brasil, número onze, em Carlos Barbosa,
que tem como objeto a formalização de
parceria, através de termo de colaboração, com
Organização da Sociedade Civil (OSC), em
regime de mútua cooperação com a
Administração Pública, para seleção de
entidade sediada no município de Carlos
Barbosa com objetivo de incentivar a prática de
ciclismo para realização do seguinte evento:
Dual Speed, Downhill, prova do Sete de Castro.
Presentes os membros da Comissão Julgadora
de Licitações: Fabrícia Roberta Taufer Moura,
Gilmara Rossi e Maribel Bortolotto. Dando
andamento ao certame, passado o prazo legal,
não tendo manifestação, a Comissão resolve
por dar prosseguimento ao processo com o
recebimento e abertura do envelope 02 –
Documentação da participante classificada
ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA DE CICLISMO,
inscrita no CNPJ nº 13.019.496/0001-97. A
entidade restou habilitada. Abre-se prazo para
recurso. Os documentos foram numerados e
rubricado pela Comissão. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja
ata foi lavrada e assinada pelos licitantes e
comissão de licitações.
CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 167/2020

ao vencedor do certame. O paciente será
encaminhado pela Secretaria Municipal da
Saúde, em formulário específico de referência e
contra-referência, além do formulário de
autorização do exame.
d) Para fins de faturamento o prestador deverá
apresentar a lista de pacientes atendidos,
devidamente assinada, para que se faça o
controle e autorização para emissão da nota
fiscal.
e) A CONTRATADA deverá prestar serviços
dentro de parâmetros e rotinas estabelecidas,
de acordo com as especificações técnicas e
diretrizes estabelecidas pela administração da
Secretaria Municipal da Saúde e descritivo do
Código da Tabela SUS(SIGTAP).
f) A CONTRATADA que realizar exames em locais
onde a CONTRATANTE disponibiliza transporte
para pacientes (Garibaldi, Bento Gonçalves ou
Caxias do Sul) terão o transporte dos pacientes
disponibilizadas pela CONTRATANTE. Para
interessados de municípios onde não há
transporte disponibilizado pela CONTRATANTE,
deverão responsabilizar-se pelo transporte dos
pacientes desde Carlos Barbosa até o local dos
exames e seu retorno até a sede do licitante.
g) A CONTRATADA deverá, havendo solicitação
da Secretaria Municipal da Saúde, utilizar os
serviços de gestão informatizada disponibilizado
pelo Município. A CONTRATADA será
previamente comunicada e capacitada para
utilização).
h) Os exames serão encaminhados pela
Secretaria Municipal da Saúde conforme a
necessidade, até o limite total do contrato para
cada item, devendo o prestador realizar o
exame até o prazo de 60 dias a partir da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado
por igual período mediante justificativa técnica.
i)
Para
os
exames
de
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS
e
COLONOSCOPIAS só poderão participar pessoas
jurídicas que realizarem os exames a uma
distância máxima de 20 km da sede da licitante,
devido à necessidade de preparo especial
prévio. Em caso de identificação de
procedimentos adicionais a COLONOSCOPIAS,
tais como POLIPECTOMIA E MUCOSECTOMIA
não haverá incremento de valores nos exames.
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 167 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Pregão
Presencial”.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Hospital Beneficente São Pedro
OBJETO: O objeto do presente é a contratação
de empresa para a realização de exames
especializados em atendimento a demanda
reprimida do atendimento aos pacientes
atendidos no Centro Municipal de Saúde,
VIGÊNCIA: A partir da assinatura, ou seja de 13
conforme descrição a seguir:
de novembro de 2020 até 31 de dezembro de
2020.
ITE
DESCRIÇÃO
UND QUANTI
M
DADE
VALOR: Até R$ 106.500,00 (cento e seis mil e
quinhentos reais).
01 SERVIÇO AMBULATORIAL EXAME DE
UN
150
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA

02

SERVIÇO AMBULATORIAL
COLONOSCOPIA

EXAME

DE

UN

100

O serviço deve seguir as determinações abaixo:
a) A CONTRATADA deverá executar os exames
em suas dependências e o agendamento dos
exames será feito através da Secretaria
Municipal da Saúde, atendendo as datas e
horários previamente acordados.
b) A CONTRATADA deverá disponibilizar as
datas para os exames pelo e-mail
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br,
até o dia 15 do mês anterior às realizações.
c) Cada prestador deverá manter uma lista de
pacientes atendidos em cada mês, contendo
data do exame, nome e assinatura do paciente,
além da assinatura e carimbo do prestador do
serviço, conforme modelo que será repassado

Carlos Barbosa, 13 de novembro de 2020.
ELTON MATEUS VAZ LIMA
Secretário Municipal da Saúde Substituto
HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO
Contratado
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 168/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica Nossa Senhora de
Lourdes Ltda
OBJETO: O objeto do presente é a contratação
de empresa para a realização de exames
especializados em atendimento a demanda
reprimida do atendimento aos pacientes
atendidos no Centro Municipal de Saúde,
conforme descrição a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANTI
DADE

01

SERVIÇO AMBULATORIAL EXAME DE
ELETRONEUROMIOGRAFIA

UN

50

O serviço deve seguir as determinações abaixo:
a) A CONTRATADA deverá executar os exames
em suas dependências e o agendamento dos
exames será feito através da Secretaria
Municipal da Saúde, atendendo as datas e
horários previamente acordados.
b) A CONTRATADA deverá disponibilizar as datas
para
os
exames
pelo
e-mail
marcacaoconsultas@carlosbarbosa.rs.gov.br, até
o dia 15 do mês anterior às realizações.
c) Cada prestador deverá manter uma lista de
pacientes atendidos em cada mês, contendo
data do exame, nome e assinatura do paciente,
além da assinatura e carimbo do prestador do
serviço, conforme modelo que será repassado
ao vencedor do certame. O paciente será
encaminhado pela Secretaria Municipal da
Saúde, em formulário específico de referência e
contra-referência, além do formulário de
autorização do exame.
d) Para fins de faturamento o prestador deverá
apresentar a lista de pacientes atendidos,
devidamente assinada, para que se faça o
controle e autorização para emissão da nota
fiscal.
e) A CONTRATADA deverá prestar serviços
dentro de parâmetros e rotinas estabelecidas,
de acordo com as especificações técnicas e
diretrizes estabelecidas pela administração da
Secretaria Municipal da Saúde e descritivo do
Código da Tabela SUS(SIGTAP).
f) A CONTRATADA que realizar exames em locais
onde a CONTRATANTE disponibiliza transporte
para pacientes (Garibaldi, Bento Gonçalves ou
Caxias do Sul) terão o transporte dos pacientes
disponibilizadas pela CONTRATANTE. Para
interessados de municípios onde não há
transporte disponibilizado pela CONTRATANTE,
deverão responsabilizar-se pelo transporte dos
pacientes desde Carlos Barbosa até o local dos
exames e seu retorno até a sede do licitante.
g) A CONTRATADA deverá, havendo solicitação
da Secretaria Municipal da Saúde, utilizar os
serviços de gestão informatizada disponibilizado
pelo Município. A CONTRATADA será
previamente comunicada e capacitada para
utilização).
h) Os exames serão encaminhados pela
Secretaria Municipal da Saúde conforme a
necessidade, até o limite total do contrato para
cada item, devendo o prestador realizar o
exame até o prazo de 60 dias a partir da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado
por igual período mediante justificativa técnica.
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 168 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura, ou seja de 13
de novembro de 2020 até 31 de dezembro de
2020.
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VALOR: Até R$ 17.500,00 (dezessete mil e I - Para a realização do serviço, a CONTRATADA
quinhentos reais).
designará, exclusivamente, empregado(s) seu(s),
devidamente registrado(s), assumindo total
Carlos Barbosa, 13 de novembro de 2020.
responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidentes e
ELTON MATEUS VAZ LIMA
indenizações,
multas,
assim
como
o
Secretário Municipal da Saúde Substituto
cumprimento de todas as demais obrigações
atinentes a presente licitação.
II – O(s) funcionário(os) devem usar EPIS e
CLÍNICA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA
portar(em) alguma de identificação da
Contratado
empresa.
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 169/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: 4D Construções Ltda Epp
OBJETO: O objeto do presente contrato é a
contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de pintura predial com
colocação de materiais, equipamentos e mão
de obra necessário para a lavagem, preparação
e pintura (exceto a tinta que será fornecida)
das paredes de alvenaria externa e
esquadrias/peças metálicas(interno e externo)
do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz
Guerra, conforme descrito a seguir e imagens
disponíveis anexo VI do edital:
a) Lavagem de toda estrutura externa, lavagem
da platibanda, paredes de alvenaria e
esquadrias de ferro;
b) Correções de cantos quebrados e fissuras
causadas pela ação do tempo;
c) Pintura de paredes, colunas e pilares em
alvenaria externo, sendo no mínimo duas
demãos e havendo necessidade mais demãos
até a completa uniformidade;
d) Pintura das esquadrias (lado interno e
externo) de ferro, lixamento, tratamento de
ferrugem com convertedor de ferrugens e
posterior pintura com no mínimo duas
demãos.
e) A empresa prestadora de serviço deverá
fazer a colocação de todo material,
equipamentos (elevações), treinamentos e
mão de obra necessários para a Lavagem,
Preparação e Pintura, exceto a tinta que será
fornecida.
Toda platibanda na parte frontal e inferior será
SOMENTE lavada: 500m².
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Dimensões aproximadas das áreas que devem
ser lavadas, preparadas e pintadas:
Paredes, pilares e vigas
-2.245,00 m² de paredes, pilares e vigas
-02 marquises – 4,70m x 2,50m
-01 pórtico – 15,30m x 5,00m(A) x 6,25m
Esquadrias metálicas, modelo Maxim-Ar, com
pintura esmalte:
-56 unid. de 4,75m x 1,10m
-160 unid. de 1,10m x 0,50m
Portas de acesso:
-03 unid. de 4,70m x 4,50m
-02 unid. de 13m x 4,50m
-02 unid. de 4,70m x 2,80m
OBSERVAÇÕES:

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 169 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Pregão
Presencial”.
VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 31 de
dezembro de 2020.
VALOR: R$ 80.512,00 (oitenta mil, quinhentos e
doze reais).
Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.
MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude
4D CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
ADITIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
156/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Associação Dr. Bartholomeu
Tacchini – Casa de Repouso Elisa Tramontina
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 14 de
novembro de 2020 até 13 de novembro de
2021, na forma da justificativa anexa 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:
LO
TE

IT
E
M

1

1

2

3

ESPECIFICAÇÃO DO
SERVIÇO
SERVIÇO DE
INSTITUCIONALIZAÇÃ
O IDOSO COM GRAU
DE DEPENDÊNCIA I
SERVIÇO DE
INSTITUCIONALIZAÇÃ
O IDOSO COM GRAU
DE DEPENDÊNCIA II
SERVIÇO DE
INSTITUCIONALIZAÇÃ
O IDOSO COM GRAU
DE DEPENDÊNCIA III

UN
D

QUA
NT.
(até)

VALOR
UNIT./
ATÉ

VALOR
TOTAL /
ATÉ

UN

5

R$
3.328,
12

R$
16.640,60

UN

5

R$
4.279,
01

R$
21.395,05

UN

5

R$
4.992,
18

R$
24.960,90

VALOR TOTAL DO LOTE MENSAL

R$
62.996,55

Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos Preços, passando a vigorar a seguinte
redação:
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"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: 003
Carlos Barbosa, 13 de novembro de 2020.
FÁBIO FIOROTTO
Sec. Mun. da Assistência Social e Habitação
EMÍLIO RISTPOW
Presidente Conselho de Administração
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
030/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Abastecedora de Combustíveis
Bragagnolo Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, a contar de 14 de
novembro de 2020, visto que há oferta de
valores no mercado local, conforme registro
fotográfico:

1
2
3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
GASOLINA COMUM P/ VEÍCULOS DA SEDE
DO MUNICÍPIO
ÓLEO DIESEL P/CAMINHÕES E MAQUINAS
OPERATRIZES PARA SEDE DO MUNICÍPIO
ÓLEO DIESEL P/CAMINHÕES E MAQUINAS
OPERATRIZES
E
AMBULÂNCIA,
COMBUSTÍVEL DO TIPO S10, PARA A SEDE
DO MUNICÍPIO

UN
D
LT
LT

VALOR
UNIT.
R$
4,69
R$
3,49

LT

ADITIVO: 003
Carlos Barbosa, 17 de novembro de 2020.
FELIPE BORSOI
CPF: 001.001.710-01
Secretário Municipal da Agricultura
IVS TERRAPLANAGEM LTDA – ME
Contratada
SANDRA COHSUL
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
065/2020

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

ITE
M
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R$
3,59

As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 008
Carlos Barbosa, 13 de novembro de 2020.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO LTDA
Contratada

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
081/2020

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

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: CW Obras e Pavimentações Ltda
– Epp
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 21 de
novembro de 2020 até 20 de dezembro 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.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: IVS Terraplanagem LTDA – ME
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – da
Finalidade e do Objeto, aditando-se 40
(quarenta) horas de máquina escavadeira
hidráulica, para carregamento de saibro nas
estradas do interior do município, na forma da
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da alteração
da Cláusula Primeira, fica alterada a Cláusula
Segunda - do Preço, aditando-se o valor de R$
8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
093/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Simonaggio & Cia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, pelo
período de 60 (sessenta) dias, ou seja, a partir
de 17 de novembro de 2020 até 15 de janeiro
de 2021, na forma da justificativa em anexo, que
faz parte integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: William Kafer - Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – da
Finalidade e Objeto, onde 143 (cento e ADITIVO: 002
quarenta e três) horas, do total de 1.000 (um
mil) horas, contratadas pela Secretaria
Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2020.
Municipal da Agricultura, serão utilizadas para
serviço de caminhão basculante para
ANTONIO GELMINI
infraestrutura do terreno do empreendimento
CPF: 117.701.800-44
Residencial Bela Morada, do programa Minha
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Casa, Minha Vida, entre as ruas 21 de Abril e
Meio Ambiente
José Raimundo Carlotto, bairro Navegantes, na
forma da justificativa anexa, que faz parte
SIMONAGGIO & CIA LTDA
integrante do presente instrumento. As demais
Contratado
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ADITIVO: 003
ÁLISSON DE NARDIN
Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2020.
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
FÁBIO FIOROTTO
CPF: 998.588.600-30
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
Secretário Municipal de Assistência Social e
095/2020
Habitação
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
WILLIAM KAFER - ME
CONTRATADO: Simonaggio & Cia Ltda
Contratada
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, pelo
SANDRA COHSUL
período de 90 (noventa) dias, ou seja, a partir
Agente Administrativo
de 17 de novembro de 2020 até 14 de fevereiro
de 2021, na forma da justificativa em anexo, que
ÁLISSON DE NARDIN
faz parte integrante do presente instrumento.
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
As demais cláusulas e condições do contrato
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
original permanecem inalteradas.

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
064/2020

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA – EPP
Contratado

ADITIVO: 004
Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2020.
ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

ADITIVO: 001
Carlos Barbosa, 13 de novembro de 2020.
ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente
SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
141/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
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CONTRATADO: Transportes Rodoviários Chies
Ltda
OBJETO: Fica alterado o Anexo ao Contrato,
aditando-se 12,55 Km ao itinerário do Lote 19,
em específico a linha 23T onde, a contar de 16
de novembro de 2020, passará a vigorar da
seguinte forma:
Linha 23. T: – tarde (ida)
Escola: E.M.E.F. Salvador Bordini.
Início às 12:50 horas, Próximo a comunidade do
Santo Antônio do 15 da Boa Vista com parada 1
(coordenadas
-29.349882,
-51.645468),
seguindo em direção a Cinco Alto com parada 2
(coordenadas -29.346872, -51.641743), à direita
em direção a Sub Prefeitura com parada 3
(coordenadas
-29.351184,
-51.634439),
acessando a avenida à esquerda com parada 4
(coordenadas -29.349238, -51.631916), parada
5 (coordenadas -29.348251, -51.632422),
retornando a 150 metros a frente seguindo em
direção a Comunidade de Cinco Baixo à direita
após passar a Igreja do Cinco Alto, à próxima à
direita com parada parada 6 (coordenadas 29.353758, -51.628661), à próxima à esquerda
com parada 7 (-29.355760, -51.627057),
retornando no mesmo ponto, à esquerda
sentido Trípoli com parada 8 (coordenadas 29.359660, -51.631281), se mantendo à
esquerda com parada 9 (coordenadas 29.362756,
-51.627809),
parada
10
(coordenadas -29.363872, -51.619577), parada
11 (coordenadas -29.366389, -51.616021),
parada 12 (coordenadas -29.367604, 51.614429), à direita sentido estrada da Família
Almeida com parada 13 (coordenadas 29.364358, -51.610291), e parada 14
(coordenadas -29.363582, -51.607170) na
família Almeida, retornando no mesmo ponto
sentido estrada geral, à direita sentido
Comunidade do Cinco Baixo com parada 15
(coordenadas -29.356165, -51.616137), à direita
no asfalto da Comunidade do Cinco Baixo, à
primeira à esquerda com parada 16
(coordenadas
-29.347725,
-51.624615),
retornando no mesmo ponto sentido a Escola
Salvador Bordini, para desembarque dos alunos
parada 17 (-29.351394, -51.613435), em seguida
seguir em direção a Comunidade de São Rafael
com parada 18 (coordenadas -29.356431, 51.602988), após 200 metros à esquerda com
parada 19 (coordenadas -29.346768, 51.606268), parada 20 (coordenadas 29.345153, -51.607252), retornando neste
ponto até a Escola Salvador Bordini para
desembarque às 13:30 horas.
Linha 23. T: – tarde (volta)
Escola: E.M.E.F. Salvador Bordini.
Iniciando às 15:30 horas, com parada 1 para
embarque em frente a Escola Salvador Bordini
(coordenadas
-29.351453,
-51.613430),
seguindo em direção a Comunidade de São
Rafael com parada 2 (coordenadas -29.356431, 51.602988), após 200 metros à esquerda com
parada 3 (coordenadas -29.346768, 51.606268), parada 4 (coordenadas -29.345153,
-51.607252), retornando neste ponto até a
Escola Salvador Bordini, para embarque dos
outros alunos, após 170 metros à direita com
parada 5 (coordenadas -29.347725, 51.624615), retornando neste mesmo ponto até
a estrada geral, à direita na estrada 5 da Boa
Vista, após à primeira estrada à esquerda com
parada 6 (coordenadas -29.356165, 51.616137), parada 7 (coordenadas -29.363846,
-51.612743), à esquerda com parada 8
(coordenadas -29.364358, -51.610291), e
parada 9 (coordenadas -29.363582, -51.607170)
na família Almeida, retornando no mesmo
ponto sentido estrada geral, à esquerda com
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parada 10 (coordenadas -29.367604, 51.614429), parada 11 (coordenadas 29.366389,
-51.616021),
parada
12
(coordenadas -29.363872, -51.619577), parada
13 (coordenadas -29.362756, -51.627809), se
mantendo à direita com parada 14
(coordenadas -29.359660, -51.631281), se
mantendo à direita com parada 15
(coordenadas
-29.353758,
-51.628661),
retornando neste ponto seguindo na primeira
estrada à esquerda com parada 16
(coordenadas -29.355760, -51.627057), à
esquerda na estrada do 5 da Boa Vista, após
550 metros se manter na estrada principal com
parada 17 (coordenadas -29.348251, 51.632422), seguindo por 400 metros para
fazer meia volta, com parada 18 (coordenadas 29.349238, -51.631916), à esquerda com
parada 19 nas proximidades da Sub-prefeitura
(coordenadas
-29.351184,
-51.634439),
retornando no mesmo ponto seguindo à
primeira à esquerda sentido 15 da Boa Vista
com parada 20 (coordenadas -29.346872, 51.641743), e parada 21 (coordenadas 29.349882, -51.645468), às 16:10 horas. Em
função da alteração na Cláusula Primeira, fica
alterada a Cláusula Segunda – Do Preço,
conforme tabela abaixo:
L
O
T
E

LINH
A

1
9

São Rafael, Cinco
Baixo, Cinco, Quinze, São Sebastião a
Carlos Barbosa via
RS 453
23 Cinco da Boa Vista e
M Cinco Baixo
23T Cinco da Boa Vista e
Cinco Baixo

ITINERÁRIO/LINHA

21
N

CAPACIDADE MÍNIMA
DE PASSAGEIROS DO
VEÍCULO

TOTAL
POR
VIAGEM/
DIA/
KM

PREÇO
POR
KM

VALOR
DIÁRIO
ATÉ

SUPRESSIVO: 001
Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
ANDRESSA DALMÁS
Presidente da ABASINOS
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO SUPRESSIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 002/2019
PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: Associação dos Estudantes Universitários
da Feevale – Afeevale
OBJETO: Fica suprimido no item 2. Da
Transferência Financeira, Cronograma de
Desembolso, o valor de R$ 168.000,00 (cento e
sessenta e oito mil reais) referente aos meses de
abril a dezembro de 2020, conforme justificativa
em anexo que faz parte integrante do presente
instrumento.
Os demais itens do termo de colaboração
permanecem inalterados.
SUPRESSIVO: 001

Ônibus de
32P a 36P

166,1
1

R$
3,81

632,
88

As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 002
Carlos Barbosa, 13 de novembro de 2020.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CHIES LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
SUPRESSIVOS DE TERMOS DE COLABORAÇÃO
EXTRATO DO SUPRESSIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 001/2019

Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
MILENA HAEFLIGER
Presidente da AFEEVALE
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO SUPRESSIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 003/2019
PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: Associação dos Estudantes Universitários
da Ulbra – AEULBRA
OBJETO: Fica suprimido no item 2. Da
Transferência Financeira, Cronograma de
Desembolso, o valor de R$ 194.000,00 (cento e
noventa e quatro mil reais) referente aos meses
de abril a dezembro de 2020, conforme
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
Os demais itens do termo de colaboração
permanecem inalterados.

PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
SUPRESSIVO: 001
OSC: Associação Barbosense dos Acadêmicos
da Universidade do Vale do Rio Dos Sinos –
Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.
Abasinos
OBJETO: Fica suprimido no item 2. Da
EVANDRO ZIBETTI
Transferência Financeira, Cronograma de
Prefeito Municipal
Desembolso, o valor de R$ 540.000,00
(quinhentos e quarenta mil reais) referente aos
OTAVIO LOTTI
meses de abril a dezembro de 2020, conforme
Presidente da AEULBRA
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
CRISTINA GEDOZ
Os demais itens do termo de colaboração
Agente Administrativo
permanecem inalterados.
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ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO SUPRESSIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 004/2019
PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: Associação Barbosense de Estudantes no
Campus Universitário da Região dos Vinhedos –
Carvi – (Abe-Carvi)
OBJETO: Fica alterado o representante legal,
passando a ser Inajara Batista Jaroszewski,
portadora do CPF nº 037.886.920-57, presidente
da Associação Barbosense de Estudantes no
Campus Universitários da Região dos Vinhedos –
CARVI (ABECARVI).
Fica suprimido no item 2. Da Transferência
Financeira, Cronograma de Desembolso, o valor
de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais)
referente aos meses de abril a dezembro de
2020, conforme justificativa em anexo que faz
parte integrante do presente instrumento.
Os demais itens do termo de colaboração
permanecem inalterados.
SUPRESSIVO: 001
Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
INAJARA BATISTA JAROSZEWSKI
Presidente da ABECARVI
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO SUPRESSIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 005/2019
PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: Associação Barbosense dos Estudantes na
Faculdade Integração – ABEFAI
OBJETO: Fica suprimido no item 2. Da
Transferência Financeira, Cronograma de
Desembolso, o valor de R$ 213.000,00 (duzentos
e treze mil reais) referente aos meses de abril a
dezembro de 2020, conforme justificativa em
anexo que faz parte integrante do presente
instrumento.
Os demais itens do termo de colaboração
permanecem inalterados.
SUPRESSIVO: 001
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EXTRATO DO SUPRESSIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 006/2019

EXTRATO DO SUPRESSIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 008/2019

PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: Associação Barbosense de Estudantes no
Campus Universitário da Região dos Vinhedos –
Carvi – (Abe-Carvi)
OBJETO: Fica alterado o representante legal,
passando a ser Inajara Batista Jaroszewski,
portadora do CPF nº 037.886.920-57,
presidente da Associação Barbosense de
Estudantes no Campus Universitários da Região
dos Vinhedos – CARVI (ABECARVI).
Fica suprimido no item 2. Da Transferência
Financeira, Cronograma de Desembolso, o
valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
referente aos meses de abril a dezembro de
2020, conforme justificativa em anexo que faz
parte integrante do presente instrumento.
Os demais itens do termo de colaboração
permanecem inalterados.

PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: Associação dos Acadêmicos Barbosenses
de Longa Distância – AABLD
OBJETO: Fica suprimido no item 2. Da
Transferência Financeira, Cronograma de
Desembolso, o valor de R$ 89.000,00 (oitenta e
nove mil reais) referente aos meses de abril a
dezembro de 2020, conforme justificativa em
anexo que faz parte integrante do presente
instrumento.
Os demais itens do termo de colaboração
permanecem inalterados.

SUPRESSIVO: 001

SUPRESSIVO: 001
Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.

ALINE WEBER
Presidente da AABLD

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

INAJARA BATISTA JAROSZEWSKI
Presidente da ABECARVI

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

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO SUPRESSIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 007/2019

EXTRATO DO SUPRESSIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 009/2019
PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: Associação Barbosense dos Estudantes
Universitários da Univates – ABEUN
OBJETO: Fica suprimido no item 2. Da
Transferência Financeira, Cronograma de
Desembolso, o valor de R$ 270.000,00
(duzentos e setenta mil reais) referente aos
meses de abril a dezembro de 2020, conforme
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
Os demais itens do termo de colaboração
permanecem inalterados.

PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: Associação Barbosense dos Estudantes
das Universidades de Caxias do Sul (Abeucs)
OBJETO: Fica alterado o representante legal,
passando a ser Sandro Cagliari, portador do
CPF nº 957.147.070-87, presidente da
Associação Barbosense de Estudantes das
Universidades de Caxias do Sul (ABEUCS).
SUPRESSIVO: 001
Fica suprimido no item 2. Da Transferência
Financeira, Cronograma de Desembolso, o
Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.
valor de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e
cinco mil reais) referente aos meses de abril a
EVANDRO ZIBETTI
dezembro de 2020, conforme justificativa em
Prefeito Municipal
anexo que faz parte integrante do presente
instrumento.
NATALIA MANTOVANI
Os demais itens do termo de colaboração
Presidente da ABEUN
permanecem inalterados.
CRISTINA GEDOZ
SUPRESSIVO: 001
Agente Administrativo

Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.

Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

CAROLINE CANAL
Presidente da ABEFAI

SANDRO CAGLIARI
Presidente da ABEUCS

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

CRISTINA GEDOZ
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

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO SUPRESSIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 010/2019
PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: Associação dos Universitários do Quinto
Distrito de Carlos Barbosa
OBJETO: Fica suprimido no item 2. Da
Transferência Financeira, Cronograma de
Desembolso, o valor de R$ 102.000,00 (cento e
dois mil reais) referente aos meses de abril a
dezembro de 2020, conforme justificativa em
anexo que faz parte integrante do presente
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instrumento.
Os demais itens do termo de colaboração
permanecem inalterados.
SUPRESSIVO: 001
Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
DANIEL BELLEBONE
Presidente da AUQCB
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS/56.138
EXTRATO DO SUPRESSIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 011/2019
PARCEIRO PÚBLICO: Município de Carlos
Barbosa
OSC: Associação dos Estudantes do Interior de
Carlos Barbosa – AEICB
OBJETO: Fica suprimido no item 2. Da
Transferência Financeira, Cronograma de
Desembolso, o valor de R$ 61.000,00 (sessenta e
um mil reais) referente aos meses de abril a
dezembro de 2020, conforme justificativa em
anexo que faz parte integrante do presente
instrumento.
Os demais itens do termo de colaboração
permanecem inalterados.
SUPRESSIVO: 001
Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
THAYNÁ NEIS
Presidente da AEICB
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compor a COMISSÃO para realização de
Processo Seletivo Simplificado II/2020, Edital nº
036, de 17 de novembro de 2020, com as
atribuições de coordenar, controlar e orientar
todas as tarefas e decisões relativas ao
certame.
Servidor

Mat.

Cargo/Função

Sec. Municipal

1.619

Agente
Administrativo

Administração

Fernanda Becker
Johann

1.969

Agente
Administrativo

Administração

Letícia Lando de
Almeida

1.839

Agente
Administrativo

Administração

Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.

Liliane Cousseau de
Boaventura

1.890

Supervisor de
Ensino

Educação

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

Carlos Barbosa, 17 de novembro de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 729/2020
CONCEDE, com efeito retroativo a 16 de
novembro de 2020, ao servidor JOSE
BALLESTRIN, Médico, matrícula nº 438, tendo
sido investido em cargo de provimento efetivo
em 04 de setembro de 1995, em virtude de ter
completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade, sendo o período aquisitivo inicial
de 19 de maio de 2014 a 19 de maio de 2019,
nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº
682/90, protelado por motivo de 01 (uma) falta
injustificada e por motivo de 139 (cento e
trinta e nove) dias de licença saúde, conforme
o que determina o art. 92-A, I e II, da Lei
Municipal nº 682/90, passando o período para
19 de maio de 2014 a 05 de novembro de
2019, tendo optado o servidor pela
transformação dos 03 (três) meses em prêmio
assiduidade em licença, no período de 16 de
novembro de 2020 a 15 de fevereiro de 2021,
conforme o Processo Administrativo nº
4250/2020.
Carlos Barbosa, 17 de novembro de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretário Municipal da Administração.

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

PORTARIA Nº 730/2020

PORTARIA Nº 727/2020
ALTERA, tendo em vista o requerimento da
servidora, a Portaria nº 138, de 12 de fevereiro
de 2020, que concedeu licença prêmio
assiduidade à servidora FERNANDA ZANETTI
TRAMONTINA, Psicólogo, matrícula nº 1.620,
passando o período da licença de 18 de janeiro
de 2021 a 17 de fevereiro de 2021 para o
período de 28 de dezembro de 2022 a 27 de
janeiro
de
2023,
conforme
Processo
Administrativo nº 218/2020, sendo que os
demais termos da Portaria 138/2020
permanecem inalterados.
Carlos Barbosa, 12 de novembro de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 728/2020
DESIGNA os servidores abaixo relacionados para

PRORROGA, a contar de 22 de novembro de
2020, por 30 (trinta) dias consecutivos, o prazo
para conclusão dos trabalhos da Sindicância
Administrativa
Investigatória
5.009/2020,
instaurada pela Portaria nº 697, de 22 de
outubro de 2020, em função do grande número
de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies.

Debora Corbellini

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

PORTARIAS

PORTARIA Nº 732/2020

CONCEDE férias regulamentares ao Sr.
ROBERTO DA FRE, Vice-Prefeito Municipal,
matrícula 1.853, de 18 a 27 de novembro de
2020, referente ao período aquisitivo de
01/01/2019 a 31/12/2019.
Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 731/2020
PRORROGA, a contar de 18 de novembro de
2020, por 30 (trinta) dias consecutivos, o prazo
para conclusão dos trabalhos da Sindicância
Administrativa
Investigatória
4.940/2020,
instaurada pela Portaria nº 694, de 16 de
outubro de 2020, em função do grande
número de processos que tramitam junto a
Comissão Sindicante, bem como inúmeros
trâmites processuais de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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