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LEIS

LEI 3.328, DE 10 DE AGOSTO DE 2016.

Cria Conselho Municipal de Trânsito e
Transportes – CMTT.

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

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

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Trânsito
e Transportes  - CMTT,  como órgão de  cooperação
governamental,  com  o  objetivo  de  ser  órgão
consultivo e normativo da Administração Municipal,
relativamente às atribuições das questões de trânsito
e transportes. 

Art.  2º  O  Conselho  Municipal  de  Trânsito  e
Transportes fica vinculado a Secretaria Municipal de
Segurança, Trânsito e Logística.

Art.  3º  O  CMTT será  constituído  pelos  seguintes
membros:
a) Representante da Secretaria Municipal Segurança,
Trânsito e Logística;
b)  Representante  da  Secretaria  Municipal  de
Agricultura, Viação e Serviços;
c) Representante da Secretaria de Meio Ambiente e
Planejamento Urbano;
d) Representante da Diretoria Jurídica do Município;
e) Representante da Polícia Militar;
f)  Representante  da  Associação  do  Comércio,
Indústria e Serviços – ACI;
g) Representante da Câmara de Vereadores;
h)  Representante  da  Associação  dos  Engenheiros  e
Arquitetos da Região dos Vinhedos - AEARVI;
i) Representante do Corpo de Bombeiros Voluntários
de Carlos Barbosa;
j)  Representante  do  Conselho  Municipal  de
Desenvolvimento – COMUDE.

Parágrafo único.  As entidades  farão a indicação de
um conselheiro titular e um conselheiro suplente, que
serão  nomeados  pelo  Prefeito  Municipal,  para  um
mandato  de  02  (dois)  anos,  podendo  haver
recondução.

Art. 4º É competência do CMTT: 
a)  sugerir  e  coordenar  em  parceria  estudos  e
pesquisas  sobre  questões  referentes  à  melhoria  do
trânsito e os transportes no Município;
b)  analisar  e  sugerir  modificações  em  relação  ao
trânsito e ao transporte;

c) sugerir e participar de campanhas educativas e de
iniciativas  pedagógicas  oficiais  ou  particulares,
especialmente às relativas ao ensino de trânsito;
d)  sugerir  alteração  de  legislação,  bem  como
elaboração de novas. 
Art. 5º O funcionamento do CMTT será disciplinado
por Regimento Interno, aprovado pelo próprio órgão,
devendo  possuir  uma  diretoria  composta  por,  pelo
menos, os seguintes cargos: 
a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) Secretário;
d) Segundo-Secretário. 

Parágrafo  único. É  vedada  a  remuneração,  sob
qualquer título, aos integrantes do CMTT. 

Art. 6º Esta Lei, após publicada, será regulamentada
no que for necessário.

Art.  7º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação,  revogadas  as  disposições  em contrário,
especialmente as Leis n.º 2.293, de 08 de dezembro
de 2009 e 3.220, de 02 de setembro de 2015.

Carlos Barbosa, 10 de agosto de 2016. 57º de
Emancipação. 

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI N.º 3.329, DE 17 DE AGOSTO DE 2016

Altera a redação do art. 1° da Lei n.° 3.148,
de  20  de  março  de  2015,  que  autoriza  o
poder  executivo  a  celebrar  Termo  de
Comodato com o Estado do Rio Grande do
Sul, por intermédio da Secretaria da Justiça
e  da  Segurança,  com a  interveniência  da
Brigada Militar.

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

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

Art. 1° Altera a redação do art. 1º e revoga inciso I e
parágrafo Único, do mesmo artigo, da Lei n.° 3.148,
de 20 de março de 2015, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
termo de comodato com Estado do Rio Grande do
Sul,  por  intermédio  da  Secretaria  da  Justiça  e  da
Segurança, com a interveniência da Brigada Militar,
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conforme  minuta  de  termo  em  anexo,  para  o
recebimento  de  bens,  o  qual  visa  a  conjunção  de
esforços entre as partes, com o intuito de disciplinar
a  forma  de  utilização  de  equipamentos  de  som
automotivo e de alto-falantes, por meio da cedência
de  02  (dois)  decibelímetros  digitais,  cujas
características  restarão  elencadas  em  Termo  de
Comodato que é parte integrante da presente lei.

I - Revogado.
Parágrafo único. Revogado.”

Art.  2°  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 17 de agosto de 2016. 57º de
Emancipação. 

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI Nº 3.330, DE 17 DE AGOSTO DE 2016.

Altera a redação da Lei Municipal nº 2.419, de
12  de  maio  de  2010,  que  dispõe  sobre  a
criação  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos
da Mulher - COMDIM.

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

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

Art.  1º  Altera  a  redação  do  inciso  VII  e  revoga  o
inciso X, ambos do art. 3º da Lei nº 2.419, de 12 de
maio de 2010, passando a vigorar a seguinte redação:

“Art. 3.º … 

I - … 
II - … 
III - … 
IV - … 
V -  … 
VI - … 
VII  –  dois representantes  de  sindicatos  de
trabalhadores, representativos de qualquer categoria
profissional com atuação no Município; 
VIII - … 
IX - … 
X – Revogado”

Art.  2º  Permanecem  inalterados  os  demais
dispositivos  da  Lei  Municipal  nº  2.419,  de  12  de
maio de 2010.

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

Carlos Barbosa, 17 de agosto de 2016. 57º de
Emancipação. 

FERNANDO XAVIER DA SILVA, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

CONCORRÊNCIA

EXTRATO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Nº 008/2016 - RETIFICADO

TIPO: Técnica e Preço
OBJETO:  Contratação de agência para serviços de

publicidade e propaganda institucional e de utilidade
pública.
DATA DE ABERTURA: 02 de setembro de 2016
HORÁRIO: 9 horas 
LOCAL: Sala de Licitações – Centro Administrativo
Municipal
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  8  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade
Concorrência.

EXTRATO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Nº 010/2016 – RETIFICADO – Alienação de Bens

Imóveis

OBJETO:  Alienação  de  bens  (imóveis  e
benfeitorias) das escolas extintas do Município e do
antigo Posto de Saúde da localidade do Forromeco.
DATA DE ABERTURA: 09 de setembro de 2016
HORÁRIO: 9 horas 
LOCAL: Sala de Licitações – Centro Administrativo
Municipal
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  10  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade
Concorrência.

PREGÕES PRESENCIAIS

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 101/2016

TIPO: Menor Preço
OBJETO:  Contratação  de  empresa  especializada
para prestar  serviço  de  interpretação  de  laudos  de
eletrocardiograma para atender a demanda reprimida.
DATA: 26 de agosto de 2016
HORÁRIO: 14 horas 
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  101  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial.

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 102/2016

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO:  Aquisição  de  material  de  canalização:
tubos,  bocas  de lobo e  meios-fios  para  reforma de
canalização  pluvial  entre  as  ruas  Riachuelo  e  São
Sebastião
DATA: 29 de agosto de 2016
HORÁRIO: 14 horas 
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  102  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial.

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 103/2016

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de brita e tubos de concreto
DATA: 30 de agosto de 2016
HORÁRIO: 9 horas 
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando  o  número  103  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial.

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 104/2016

TIPO: Menor Preço
OBJETO: Contratação de serviços de acupuntura
DATA: 31 de agosto de 2016
HORÁRIO: 14 horas 
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  104  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL 008/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PARA SER-
VIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTI-
TUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA.

O Município de Carlos Babosa, torna público, para
conhecimento dos interessados, que foram realizadas
alterações no Edital em epígrafe, passando a vigorar
com a seguinte redação:
Cláusula  Primeira:  Fica  a  seguinte  redação  para
Preâmbulo:

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
ORIGEM: SOLICITAÇÃO Nº 2016/2105
SOLICITANTE:  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
CARLOS BARBOSA
DATA DE ABERTURA: 02 DE SETEMBRO DE 2016
HORÁRIO: 9 HORAS
LOCAL: SALA Nº 106 – CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  AGÊNCIA  PARA
SERVIÇOS  DE  PUBLICIDADE  E  PROPAGANDA
INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA.

A  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  CARLOS
BARBOSA torna público para  o conhecimento dos
interessados, que às 9 horas, do dia 02 de setembro
de  2016,  em  Carlos  Barbosa  -  RS,  no  Setor  de
Licitações, sala 106, Prefeitura Municipal de Carlos
Barbosa,  sita  a  Rua  Assis  Brasil,  11,  se  reunirá  a
Comissão de Licitação, com a finalidade de receber
envelopes  da  licitação  e  encaminhar  a  Comissão
Especial,  que  julgará,  nos  termos  das  Leis  nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Lei n° 12.232/2010, bem como condições do
presente  edital,  destinado  as  empresas  do  ramo
pertinente ao objeto ora licitado.
…
Cláusula  Segunda:  Fica  a  seguinte  redação  para  o
item 05 – Forma de Apresentação dos Envelopes:

05 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS
ENVELOPES

05.01  -  Os  envelopes  contendo  os  documentos
relativos  às  fases  desta  licitação  terão  a  seguinte
apresentação:
a)    ENVELOPE DA PROPOSTA TÉCNICA
PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 01. “a”.
CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  CARLOS
BARBOSA
CONCORRÊNCIA Nº: 008/2016
DATA E HORA: DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016,
ÀS 9 HORAS
NOME DA EMPRESA LICITANTE:
ENVELOPE DA PROPOSTA TÉCNICA
PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 01. “b”.
CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  CARLOS

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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BARBOSA
CONCORRÊNCIA Nº: 008/2016
DATA E HORA: DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016,
ÀS 9 HORAS
-  SEM  IDENTIFICAÇÃO  –  FORNECIDO  PELO
ÓRGÃO LICITANTE
Deverá ser retirado no Setor de Compras e Licitações
da Prefeitura e apresentado sem inclusão de qualquer
marca,  sinal  ou  palavra  que  por  qualquer  meio
identifique a licitante. 
ENVELOPE DA PROPOSTA TÉCNICA
PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 01. “c” -
Capacidade de Atendimento.
CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  CARLOS
BARBOSA
CONCORRÊNCIA Nº: 008/2016
DATA E HORA: DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016,
ÀS 9 HORAS
NOME DA EMPRESA LICITANTE:
b)    ENVELOPE DA PROPOSTA FINANCEIRA:
PROPOSTA FINANCEIRA – ENVELOPE Nº 02
CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  CARLOS
BARBOSA
CONCORRÊNCIA Nº: 008/2016
DATA E HORA: DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016,
ÀS 9 HORAS
NOME DA EMPRESA LICITANTE:
C)    ENVELOPE DE HABILITAÇÃO:
HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 03
CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  CARLOS
BARBOSA
CONCORRÊNCIA Nº: 008/2016
DATA E HORA: DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016,
ÀS 9 HORAS
NOME DA EMPRESA LICITANTE:
...
Cláusula  Terceira:  Fica  a  seguinte  redação  para  o
item 12 – da Proposta Técnica:

06 – PROPOSTA TÉCNICA

06.01 – A Proposta Técnica deverá ser apresentada
em 03 (três) envelopes da seguinte forma:
a) um  envelope  “com  identificação”  da
licitante,  lacrado  e  opaco,  contendo  em  sua  parte
externa os seguintes dizeres. 
ENVELOPE DA PROPOSTA TÉCNICA
PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 01. “a”.
CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  CARLOS
BARBOSA
CONCORRÊNCIA Nº: 008/2016
DATA E HORA: DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016,
ÀS 9 HORAS
NOME DA EMPRESA LICITANTE:
b) um  envelope  BRANCO,  fornecido  pelo
órgão  licitante,  “não  identificado”,  não  podendo
apresentar  marca,  sinal,  etiqueta  ou  qualquer  outro
elemento  capaz  de  identificar  a  licitante,  com  os
seguintes dizeres; 
ENVELOPE DA PROPOSTA TÉCNICA
PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 01. “b”.
CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  CARLOS
BARBOSA
CONCORRÊNCIA Nº: 008/2016
DATA E HORA: DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016,
ÀS 9 HORAS
…
06.03 – No TERCEIRO ENVELOPE 1.“c”, lacrado e
opaco,  contendo em sua parte  externa os  seguintes
dizeres:
ENVELOPE DA PROPOSTA TÉCNICA
PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 01. “c” -
Capacidade de Atendimento.
CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  CARLOS
BARBOSA
CONCORRÊNCIA Nº: 008/2016
DATA E HORA: DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016,
ÀS 9 HORAS

NOME DA EMPRESA LICITANTE:
…
Cláusula  Quarta:  Fica  a  seguinte  redação  para  o
Anexo VI – Proposta Financeira:

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº
008/2016

ANEXO VI – PROPOSTA FINANCEIRA
...
Data da abertura: 02 de setembro de 2016     Horas: 9
horas
...
Todas  as  demais  cláusulas  e  condições  ficam
mantidas. 

Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2016
    

LOURDES SCHAFER ROJAS
Presidente da Câmara de Vereadores

  
TOMADA DE PREÇOS

EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE
PREÇOS Nº 005/2016

TIPO: Menor Preço Global
REGIME DE EXECUÇÃO:  Empreitada por preço
unitário
OBJETO: Contratação de empresa para execução de
reforma  nas  instalações  elétricas  no  centro
administrativo municipal
DATA DE ABERTURA: 31 de agosto de 2016
HORÁRIO: 9 horas 
LOCAL: Sala de Licitações – Centro Administrativo
Municipal
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transp
arencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  5  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando a  modalidade  Tomada  de
Preços.

ATAS

ATAS DE SESSÃO – CONCORRÊNCIA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 008/2016
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Ata de sessão pública, realizada às nove horas do dia
quinze de agosto de dois mil e dezesseis, na sala de
Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis
Brasil,  número  onze,  em Carlos  Barbosa,  que  tem
como objetivo o sorteio público da subcomissão de
licitações  que  fará  o  julgamento  das  propostas
técnicas do edital Concorrência número oito de dois
mil e dezesseis, que tem como objeto contratação de
empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de
publicidade e propaganda institucional e prestação de
serviços técnicos de projetos de divulgação de atos,
programas,  serviços  e  campanhas  da  Câmara  de
Vereadores, de acordo com a lei 10.232/10. Presentes
os  membros  da  Comissão  Julgadora  de  Licitações,
Giovana  Cousseau,  Raquel  dos  Santos  De  Zorzi,
Letícia Foppa Sandoval.  Os nomes indicados para a
subcomissão são:  Silvia  Dalcin  Dalmás,  Registela
Bassotto,  Thais  Cristina  Formentini  e  Fabricia
Roberta Taufer profissionais vinculados ao município
e, como indicação de profissionais sem vinculação:
Regis Berté e Fábio Prina. O sorteio foi realizado da
seguinte forma, foram sorteados três membros dentre
os  nomes  dispostos  em um recipiente.  Dos  nomes
sorteados, no mínimo um terço não pode ter vínculo
com a administração. Realizado o sorteio, chegou-se
ao  seguinte  resultado:  Membros  da  subcomissão

titulares  vinculados  ao  município:  Silvia  Dalcin
Dalmás  e  Registela  Bassotto.  Membro  da
subcomissão  titular  sem  vinculação:  Regis  Berté.
Suplentes da Subcomissão vinculados ao município:
Primeiro  suplente,  Thais  Cristina  Formentini;
segundo suplente,  Fabricia  Roberta  Taufer. Para  os
profissionais  sem  vinculação  com  o  Município:
Primeiro suplente, Fábio Prina. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelos presentes.

ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA Nº
007/2016

Ata de sessão da licitação modalidade Concorrência
número sete do ano de dois mil e dezesseis, realizada
às quinze horas do dia quinze de agosto de dois mil e
dezesseis,  na  Sala  de  Licitações  da  Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos  Barbosa,  que  tem  como  objeto a
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
EXECUÇÃO  DE  OBRA DE  CONSTRUÇÃO  DE
PRÉDIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NO BAIRRO BELA VISTA.  A Comissão reuniu-se
com a finalidade de julgar o recurso apresentado pela
participante  CONSTRUTORA LF LTDA, quanto  à
sua inabilitação por não  apresentar o item 06.01.05
“b”,  conforme  ata  de  julgamento  de  habilitação
realizada às nove horas do dia vinte e sete de julho de
dois mil e dezesseis. A Comissão, na observância nos
requisitos  do  edital  e  com fundamento  no  parecer
jurídico,  decidiu  manter  a  decisão  quanto  à
inabilitação  da  participante  CONSTRUTORA  LF
LTDA. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Comissão  de  Licitações.  Encaminha-se  a  presente
ata,  juntamente  com  o  parecer  jurídico,  para
autoridade superior para decisão em grau de recurso.

ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA Nº
007/2016

Ata de sessão da licitação modalidade Concorrência
número sete do ano de dois mil e dezesseis, realizada
às catorze horas do dia dezesseis de agosto de dois
mil e dezesseis, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos  Barbosa,  que  tem  como  objeto a
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
EXECUÇÃO  DE  OBRA DE  CONSTRUÇÃO  DE
PRÉDIO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NO BAIRRO BELA VISTA. Cumprido o prazo legal
para recursos da fase habilitação, a Comissão decidiu
pelo prosseguimento do certame com a abertura de
envelopes de número dois, propostas financeiras, das
empresas habilitadas a se realizar no dia dezoito de
agosto de dois mil e dezesseis,  às catorze horas no
local acima citado. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pelos presentes.

ATAS DE SESSÃO - PREGÃO PRESENCIAL

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
96/2016

Aos  onze  dias  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e
dezesseis, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
307/2016,  com a finalidade  de  receber  propostas  e
documentos de habilitação,  objetivando a aquisição
de  filtros  e  óleos  para  veículos  e  máquinas  do
município,  conforme descrito no item 01 do Edital,
processando-se  essa  licitação  nos  termos  da  Lei
Federal  n.º  10.520,  de  17/07/2002,  e  do  Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006, com
aplicação  subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93 e

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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Lei  Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de
2006.Participou  do  certame  a  empresa:  FLAMMA
LUBRIFICANTES  LTDA,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Liezer  Moraes  de  Camargo,  RG  nº
9070747176;  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto, a  empresa  participante
restou credenciada. Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta  de preços,  e  tendo concluído
que  apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições  de  fornecimento,  segundo  a  pesquisa
informativa que se realizou, o Pregoeiro decidiu pela
abertura  do  momento  de  lances  conforme  planilha
anexa.  Encerrada  a  fase  de  lances,  foi  declarado
vencedor  o  seguinte  licitante:  para  o  item  01  -
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de R$ 7,22;  para  o item 02 -
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 19,28; para o item 03 -
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 12,16; para o item 04 -
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de R$ 9,02;  para  o item 05 -
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 11,26; para o item 06 -
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de R$ 9,02;  para  o item 07 -
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 28,55; para o item 08 -
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 63,79; para o item 09 –
não  houve  cotação;  para  o  item  10  -  FLAMMA
LUBRIFICANTES  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 195,00; para o item 11 - FLAMMA
LUBRIFICANTES  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 169,00; para o item 12 - FLAMMA
LUBRIFICANTES  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 215,00; para o item 13 - FLAMMA
LUBRIFICANTES  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  225,00;  O  relatório  de  lances
ofertados  para  cada  item  encontra-se  em  anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e  lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente  a  habilitação.  A  empresa  FLAMMA
LUBRIFICANTES  LTDA  foi  considerada
inabilitada,  por  não  ter  apresentado  declaração,
constante  no  item  07.01.05  –  QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: “a”. O Pregoeiro,  com base no art. 48 §
3° da  Lei  8.666/93,  abre  o  prazo  legal  para  que  a
licitante  apresente  documentação  escoimada  das
causas  de  inabilitação.   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. 

VALÉRIO SIMONAGGIO
Pregoeiro

ARIELI CRISTIANA PAIZ
Equipe de Apoio

DIEGO ZARPELON
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
96/2016

Aos  doze  dias  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e
dezesseis, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se
o Pregoeiro e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela
Portaria  nº  307/2016,  com  a  finalidade  de  dar
prosseguimento ao Pregão Presencial  096/2016 que
tem como objeto a aquisição de filtros e óleos para
veículos e máquinas do município, conforme descrito
no item 01 do Edital,  processando-se essa licitação

nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002,
e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e  Lei  Complementar  123,  de  14  de
dezembro  de  2006.  A  empresa:  FLAMMA
LUBRIFICANTES LTDA, com base no  art. 48 § 3°
da Lei 8.666/93, apresentou documento válido para o
item  07.01.05  –  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  “a”
“Declaração da licitante de que atende à Lei Federal
12.305/2010,   Artigo  33  inciso  IV,  que  institui  a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo que o
licitante  vencedor  se  obriga a fazer o recolhimento
das embalagens de óleo lubrificante e seus resíduos e
efetuar  a  correta  destinação”,  restando  habilitada.
Adjudica-se  à  empresa  vencedora:  FLAMMA
LUBRIFICANTES  LTDA,  o  objeto  constante  nos
itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 e 13 do
edital. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro  e  equipe  de  apoio.  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.

VALÉRIO SIMONAGGIO
Pregoeiro

ARIELI CRISTIANA PAIZ
Equipe de Apoio

DIEGO ZARPELON
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
098/2016

Aos  doze  dias  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e
desesseis, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
307/2016,  com a  finalidade de receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a Aquisição
de  Medicamentos  de  Ordem  Judicial  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:  ABBVIE FARMACEUTICA LTDA,CNPJ
15.800.545/0003-11,neste  ato  sem  representante
credenciado; 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 o preço ofertado
situou-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,
foi  declarado vencedor  o  seguinte  licitante:  para  o
item 01 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA, com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  2.496,49  ;  O
relatório de lances ofertados para cada item encontra-
se em anexo, sendo rubricado por todos. Após a fase
das  propostas  e  lances  foi  aberto  o  envelope  de
número 02, referente a habilitação. Foi habilitada a
empresa:  ABBVIE  FARMACEUTICA  LTDA.
Adjudica-se  à  empresa  vencedora:   ABBVIE
FARMACEUTICA  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
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à  Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para  análise

dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

DANILO FACHINI
Pregoeiro

GERSON JOSEMAR RAUBER
Equipe de Apoio

VANESSA R. ALNOCH
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
097/2016

Aos  onze  dias  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e
dezesseis, às catorze  horas, reuniram-se o Pregoeiro
e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
738/2015,  com a finalidade  de  receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TRATOR
AGRÍCOLA,  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:  AQUILINO
CICHELERO - ME, neste ato representada pelo Sr.
Aquilino  Cichelero,  RG  nº  5013223663  e  FOPPA
AGROINDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, neste ato
representada  pelo  Sr.  Ronei  Foppa,  RG  nº
9105575063.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  a  empresa  participante
restou credenciada. Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação. Aberto o
envelope da proposta  de preços,  e  tendo concluído
que  apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis  que  os  preços  ofertados  situaram-se  dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições  de  fornecimento,  segundo  a  pesquisa
informativa que se realizou, o Pregoeiro decidiu pela
abertura  do  momento  de  lances  conforme  planilha
anexa.  Encerrada  a  fase  de  lances,  foi  declarado
vencedor  o  seguinte  licitante:  para  o  item  01  -
AQUILINO CICHELERO - ME,  com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  90,00;  para  o  item  02  -
AQUILINO CICHELERO - ME,  com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  90,00  e  para  o  item  03  -
FOPPA AGROINDUSTRIA E  SERVIÇOS  LTDA,
com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$ 90,00.  O
relatório de lances ofertados para cada item encontra-
se em anexo, sendo rubricado por todos. Após a fase
das  propostas  e  lances  foi  aberto  o  envelope  de
número 02, referente a habilitação. Foi habilitada a
empresa:   AQUILINO  CICHELERO  –  ME.    A
empresa  FOPPA AGROINDUSTRIA E SERVIÇOS
LTDA,  não  apresentou  o  documento  solicitado  no
item  07.01.05  –  qualificação  técnica,  restanto
portanto inabilitada.  A pregoeira retomou a fase de
lances  para  o  item  03,  chegando  ao  seguinte
resultado:  AQUILINO CICHELERO - ME,  com o
preço final (ou negociado) de R$ 89,90. Adjudica-se
à  empresa  vencedora:  AQUILINO  CICHELERO  -
ME,  o  objeto  constante  nos  itens  01,  02  e  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 pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à  Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para  análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO



5 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

Pregoeiro 

DEBORA CORBELLINI
Equipe de Apoio

JAQUELINE TRUBIAN SACHETTO
Equipe de Apoio

ATAS DE SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS

ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº
003/2016

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços
número três do ano  de dois mil e dezesseis, realizada
às  catorze horas  e  trinta  minutos  do dia  quinze de
agosto de dois mil e dezesseis,  na Sala de Licitações
da  Prefeitura  Municipal,  sito  à  Rua  Assis  Brasil,
número  onze,  em  Carlos  Barbosa,  que  tem  como
objeto a  contratação  de  serviços  técnicos
especializados  de  engenharia  cartográfica  para
execução  de  recobrimento  aerofotogramétrico,
perfilamento  a  laser  aerotransportado,  mapeamento
da  hidrografia,  ortofotos  digitais  e  imageamento
móvel georreferenciado de logradouros do município
de  Carlos  Barbosa.  Presentes  os  membros  da
Comissão  Julgadora  de  Licitações,Fabrícia  Roberta
Taufer  Moura,  César  Augusto  Probst  e  Alencar
Olívio Somavilla designados pela Portaria nº 644/16.
Dando andamento ao processo a Comissão procedeu
a avaliação dos documentos referente ao envelope 02
- Proposta Técnica computando-se a nota conforme
determinado no Anexo “X” do edital,  chegando ao
seguinte  resultado:  a  proposta  da  licitante
ENGEMAP –  ENGENHARIA MAPEAMENTO  E
AEROLEVANTAMENTO  LTDA  restou
CLASSIFICADA com o  total  de  88,00  pontos;  As
propostas das licitantes ENGEFOTO ENGENHARIA
E AEROLEVANTAMENTOS S.A e  AEROCARTA
S.A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTOS
restaram  DESCLASSIFICADAS  conforme
observações do item 07.02.04.01 do edital, sendo que
somaram  no  total  46,35  e  38,50  pontos
respectivamente, conforme apurado em 22 planilhas
em anexo. Abra-se prazo legal para recurso referente
a Proposta Técnica. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pelos licitantes e comissão de licitações. 

PORTARIAS

PORTARIA Nº 664/2016

NOMEIA,  como membro para compor o Conselho
Municipal  de  Desenvolvimento  –  COMUDE,  em
substituição  ao  Sr.  Celso  Ebeling,  o  Sr.  Vilson
Cichelero, na condição de titular, como representante
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município
de Carlos Barbosa. 

Carlos Barbosa, 10 de agosto de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 665/2016

NOMEIA,  como membro para compor o Conselho
Municipal da  Alimentação  Escolar  –  CMAE,  em
substituição ao Sr. Celso Ebeling, a Sra. Neiva Maria
Thums  Zimmer,  na  condição  de  suplente,  como
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
do Município de Carlos Barbosa, e, em substituição a
Sra. Mercedes Canal, a Sra. Nelci Milani Rodrigues
de Freitas, na condição de titular, como representante
de Professores e Trabalhadores da Educação. 

Carlos Barbosa, 10 de agosto de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 666/2016

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar  do dia  14 de  agosto de  2016,  o  prazo  para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  instaurada  pela  Portaria
nº  626,  de  14  de  julho  de  2016,  em  função  de
inúmeros trâmites processuais inerentes às diferentes
espécies de processos administrativos e o acúmulo de
serviço  dos  membros  da  Comissão  Permanente  de
Sindicância e/ou Processo Administrativo.

Carlos Barbosa, 11 de agosto de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 667/2016

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar  do dia  15 de  agosto de  2016,  o  prazo  para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  instaurada  pela  Portaria
nº  628,  de  15  de  julho  de  2016,  em  função  de
inúmeros trâmites processuais inerentes às diferentes
espécies de processos administrativos e o acúmulo de
serviço  dos  membros  da  Comissão  Permanente  de
Sindicância e/ou Processo Administrativo.

Carlos Barbosa, 11 de agosto de 2016.
              

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 668/2016

NOMEIA,  como  membros  para  comporem  o
Conselho  Municipal  da  Juventude,  as  pessoas  a
seguir relacionadas:

- em substituição ao Sr. Alceu Lazzari, a Sra. Maria
Regina Misturini  Sganderla,  na condição de titular,
como  representante  da  Secretaria  Municipal  da
Educação;

-  em  substituição  ao  Sr.  Vinícius  Boscaini,  o  Sr.
Otávio Augusto Silva Borba, na condição de titular,
e, em substituição a Srta. Sofia Dalmás Arruee, o Sr.
Vicente Dal Bó Brandelli, na condição de suplente,
ambos  como  representantes  das  Instituições  de
Ensino da Rede Privada.

Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2016

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores
CONTRATADA:  Delegações  de  Prefeituras
Municipais Ltda – DPM
OBJETO: O objeto do presente contrato é a licença
de  uso  do  PORTAL  LEGISLA  WEB
(www.legislaweb.com.br  /rs  ),  para  acesso  a  sua
plataforma  digital  de  dados,  composta  de  modelos
normativos  (anteprojetos  de  lei,  decretos  e
resoluções), boletins técnicos informativos, modelos
de editais de licitação, de contratos administrativos e

de  convênios,  modelos  de  atos  administrativos
diversos,  além  de  amplo  acervo  de  informações
técnicas  de  conteúdo  jurídico,  administrativo,
legislativo, orçamentário e contábil, elaborados pela
DPM.  Subsidiariamente,  o  presente  contrato
compreende  ainda  consultoria  técnica  especializada
nas  áreas  jurídica,  administração  de  pessoal,
orçamentária, contábil e legislativa.
O acesso  ao  PORTAL LEGISLA WEB é  limitado,
conforme plano contratado.
O presente contrato não inclui quaisquer serviços de
treinamento,  elaborações  de  projetos,  editais  ou
contratos  para  a  Contratante,  bem  como  qualquer
outro serviço eventualmente realizado pela DPM, a
exceção das hipóteses previstas neste contrato.
A  Contratante  terá  direito  ainda,  em  razão  do
presente  contrato,  aos  seguintes  benefícios  e
serviços:
-  Descontos  nas  inscrições  de  treinamentos
presenciais promovidos pela DPM Educação;
-  Descontos  de  até  20%  (vinte  por  cento),  na
aquisição de obras da DPM PN Publicações;
-  Suporte  técnico  “on-line”  e  telefônico  para
resolução de  problemas  e  para  o  adequado uso  do
Portal Legisla WEB;
-  Consultoria técnica  nas  áreas  jurídica,
orçamentária,  contábil,  organização  administrativa,
de  pessoal  e  legislativa,  na  forma  telefônica  e
presencial acerca de dúvidas ou questões técnicas a
serem enfrentadas pela Contratante;
-  Consultoria técnica  nas  áreas  jurídica,
orçamentária,  contábil,  organização  administrativa,
de pessoal e legislativa, na forma escrita, limitado a
análise  e  elaboração  de  até  05 (cinco)  respostas
escritas no formato eletrônico (e-mail)  mensais, não
cumulativas.

ESPECIFICAÇÃO  DOS  SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA

Os  serviços  de  CONSULTORIA  JURÍDICA
consistirão  no  exame  e  orientação  legal  de  casos
concretos,  compreendendo  a  gestão  pública
municipal em geral e, em especial, as áreas de direito
constitucional,  administrativo  e  tributário.  Nos
serviços  de  CONSULTORIA  JURÍDICA  não  se
inclui a representação da Contratante em juízo, quer
seja autor, réu ou de qualquer forma interessado. Os
serviços  de  CONSULTORIA  EM
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL compreenderão
o  atendimento  de  consultas  referentes  a  casos
concretos em relação aos servidores municipais face
às Constituições e demais leis aplicáveis. Os serviços
de  CONSULTORIA  ORÇAMENTÁRIA
compreenderão  orientação  técnico-legal  a
Contratante na elaboração de suas leis orçamentárias
e  o  modo  de  sua  execução.  Os  serviços  de
CONSULTORIA  CONTÁBIL  consistirão  na
orientação legal de escrituração contábil da receita e
despesa,  orientação  na  área  de  escrituração  do
patrimônio e na organização dos sistemas de controle
interno.  Os  serviços  de  CONSULTORIA
LEGISLATIVA compreenderão  pesquisa  legislativa,
reprodução  e  remessa  de  textos  legais  federais  e
estaduais,  quando  solicitados;  análise,  à  luz  das
Constituições Federal e Estadual, de emendas à Lei
Orgânica, de projetos de lei, de decretos, de decretos
legislativos,  de  resoluções  e  orientação  sobre  o
processo  legislativo  municipal,  em  suas  diferentes
fases.
Auxílio  na  elaboração  de  esclarecimentos  para
subsidiar  a  Contratante,  nos  apontamentos  do
Tribunal de Contas do Estado do RS, oriundos das
contas anuais da Câmara Municipal.
DAS  CONDIÇÕES  PARA  PRESTAÇÃO  DOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Os  serviços  serão  prestados  em  função  das
necessidades da Contratante, manifestadas mediante
solicitação eletrônica à DPM.

http://www.legislaweb.com.br/
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A Contratante  se  desejar  manifestação  escrita  da
DPM, formalizará, por meio do Portal Legisla WEB,
a(s)  consulta(s),  especificando  a  matéria  a  ser
examinada e os fatos relevantes que a cerquem.
As consultas deverão ser firmadas, necessariamente,
pelo Presidente da Contratante, ou por assessores e
servidores expressamente autorizados para tanto.
A DPM poderá solicitar a complementação dos dados
e informações que julgar necessárias, como condição
para o atendimento das consultas.
A DPM obriga-se a atender com eficiência e presteza
as  solicitações  que  lhe  forem  encaminhadas  pela
Contratante.
A Contratante,  ao solicitar  a prestação de serviços,
indicará o prazo limite para o atendimento, em casos
de extrema urgência.
As  respostas  às  consultas  formuladas  serão
endereçadas  ao  Presidente  da  Contratante,
independentemente de quem as tenha solicitado.
Os  estudos  realizados  pela  DPM  (pareceres,
informações  etc.)  poderão  ser  utilizados  no
atendimento  a  consultas  de  outros  clientes  e  em
publicações técnicas.
Sempre que determinada consulta envolver interesse
de dois órgãos que mantenham contrato com a DPM,
os estudos elaborados serão enviados a ambos.
Sempre que a Contratante necessitar de auxílio para
elaboração de esclarecimentos aos apontamentos do
Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  RS,  deverá
encaminhar  à  DPM,  imediatamente,  todos  os
elementos  pertinentes  aos  apontamentos  (sumário
dos fatos, cópia dos documentos pertinentes, etc.), a
fim de viabilizar, em tempo hábil, a adequada análise
e elaboração dos esclarecimentos necessários.
PLANO CONTRATADO
O plano mensal contratado para acesso é o LEGISLA
WEB 4, a seguir detalhado:

Categoria de Dados
Disponíveis

Taxa de Acesso Mensal

Anteprojetos de Leis 5

Anteprojetos de Decretos 5

Anteprojeto de Resoluções 5
Atribuições de Cargos

Públicos 5

Boletins Técnicos Ilimitado

Informações Técnicas 30

Minutas de Editais 2
Minutas de Contratos

Administrativos 2

Minutas de Convênios 2

Artigos Técnicos Ilimitado

Minutas Diversas 5
Calendário de Obrigações

Municipais Ilimitado

A taxa  de  acesso  é  mensal,  sendo  que  a  sua  não
utilização  completa  não  gera  qualquer  direito  a
cumulação dos acessos para os meses subsequentes
ou abatimento no preço contratado.
A taxa  de  acesso  é  fixada  por  categoria  de  dados
disponibilizados de acordo com o plano contratado,
não se admitindo transferências entre categorias.
O  alcance  da  taxa  mensal  de  acesso  implicará  no
imediato  bloqueio  dos  downloads  na  respectiva
categoria até o mês subsequente,  sem possibilidade
de acréscimos.
Para todos os fins deste contrato, o mês considera-se
aquele fixado no ano-calendário civil.
A qualquer  tempo,  havendo  interesse  de  ambas  as

partes,  é  possível  a  migração  para  outro  plano  de
acesso de PORTAL LEGISLA WEB, mediante termo
de aditamento ao presente contrato.
ACESSO AO PORTAL 
O  acesso  ao  conteúdo  do  portal  será  feito
exclusivamente  por  meio  do  usuário  e  da  senha
disponibilizados pela DPM a Contratante..
O usuário e a senha serão reservados e limitados ao
uso da Contratante,  sendo deste  a  responsabilidade
de preservar o seu sigilo e o adequado uso, devendo
comunicar imediatamente à DPM o seu extravio ou
comprometimento do sigilo.
Será  encaminhado  pela  DPM  ao  endereço  da
Contratante indicado no preâmbulo, no prazo de 10
(dez)  dias,  a  contar  da  assinatura  do  presente
contrato,  o  cartão  de  acesso  ao  portal,  contendo  o
usuário e a senha da Contratante, bem como material
informativo sobre o conteúdo do PORTAL LEGISLA
WEB.
O usuário e senha também poderão ser encaminhados
por  e-mail,  a  ser  formalmente  indicado  pela
Contratante.
A DPM não se responsabiliza por eventual falta de
acesso  ao  portal  em  razão  de  problemas  nos
equipamentos  da  Contratante,  na  internet  ou  por
qualquer outro fator  que não seja  de sua exclusiva
culpa.
Havendo  falta  de  acesso  ao  portal  por  exclusiva
responsabilidade  da  DPM,  haverá  o  proporcional
abatimento  no preço,  a  ser  calculado  pro rata die,
conforme comunicação a ser enviada a Contratante.
A DPM se reserva o direito de interromper o acesso
ao portal por até 05 (cinco) dias, sucessivos ou não, a
cada  período  de  1  (um)  ano,  para  realização  de
atualizações  nos sistema e no seu banco de dados,
devendo  comunicar  aa  Contratante  o  fato  com 10
(dez) dias de antecedência.
O atraso no pagamento pela Contratante  autoriza a
imediata suspensão do usuário e da senha até a sua
regularização.
SUPORTE TÉCNICO
A DPM deverá garantir a Contratante suporte técnico
“on-line” e por telefone, de segunda à sexta-feira, das
9h às 12h, no turno da manhã, e das 13h30min às 17h
30min,  no  turno  da  tarde,  exceto  nos  feriados
nacionais,  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  e  do
Município de Porto Alegre/RS.
O suporte técnico se refere exclusivamente ao acesso
ao portal e às suas funcionalidades, não abrangendo
qualquer  atividade relativa  aos  equipamentos  e aos
servidores municipais.
O suporte técnico on-line será realizado diretamente
no  site  do  PORTAL  LEGISLA  WEB
(www.legislaweb.com.br/rs  ).
O  suporte  técnico  por  telefone  será  realizado
exclusivamente no número a seguir  ou outro que a
DPM venha a indicar: (51) 3093 2410.
As  eventuais  ponderações/reclamações  deverão  ser
realizadas via e-mail no seguinte endereço eletrônico:
atendimento@legislaweb.com.br.

DIREITO AUTORAL

Ficam reservados à DPM todos os direitos autorais
do  banco  de  dados  e  da  tecnologia  do  PORTAL
LEGISLA WEB, que é de sua propriedade exclusiva,
nos termos dos registros  de marca e  de tecnologia
junto ao INPI, sob os nos 904.225.801 e 12689-5.
O  conteúdo  do  portal  é  para  uso  exclusivo  da
Contratante  no  cumprimento  das  suas  atribuições
constitucionais e legais, devendo sempre ser indicada
a fonte em eventuais reproduções ou citações.
VALOR: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
mensais.
VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses  a  partir  de  15  de
Agosto de 2016 até 14 de Agosto de 2017. 

Carlos Barbosa, 15 de Agosto de 2016.

LOURDES SCHAFER ROJAS
Presidente da Câmara de Vereadores

ARMANDO MOUTINHO PERIN
 JÚLIO CÉSAR FUCILINI PAUSE

DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
LTDA - DPM

Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Aquilino Cichelero Me
OBJETO:  O presente contrato tem a finalidade de
contratação de empresa especializada para execução
de  serviço  de  trator  agrícola  para  lavração  e
subsolagem, conforme descrição a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID
QTDE
(ATÉ)

1 SERVIÇO  DE  MÁQUINAS  TRATOR
AGRÍCOLA  PARA  LAVRAÇÃO  E
SUBSOLAGEM  -  REGIÃO  DE  DESVIO
MACHADO,  SÃO  LUIZ,  SANTA  LUIZA,
FORROMECO E PARAGUAÇÚ 

Hs 110

2 SERVIÇO  DE  MÁQUINAS  TRATOR
AGRÍCOLA  PARA  LAVRAÇÃO  E
SUBSOLAGEM  -  REGIÃO  DE  ALPINADA,
ARCOVERDE,  COBLENS,  SÃO  RAFAEL,
CINCO BAIXO E CINCO DA BOA VISTA 

Hs 170

3 SERVIÇO  DE  MÁQUINAS  TRATOR
AGRÍCOLA  PARA  LAVRAÇÃO  E
SUBSOLAGEM  -  REGIÃO  DE  SÃO
SEBASTIÃO,  SANTO  ANTÔNIO,  LINHA
BRASÍLIA,  LINHA  VITÓRIA,  SETE  DE
CASTRO E PRIMEIRA SEÇÃO DE CASTRO 

Hs 110

Os tratores e equipamentos deverão ter as seguintes
especificações mínimas:
a)  Trator  -  tração  nas  4  (quatro)  rodas,  potência
mínima de 70 (setenta)  CVs e  no máximo 8 (oito)
anos de uso;
b) Equipamentos para lavração e subsolagem:
b.1) arado: com 3 (três) discos de 28" e sistema de
reversão;
b.2) subsolador: com 5 (cinco) hastes fixas;
Forma de execução dos serviços:
a) os  serviços  deverão  ser  prestados  conforme
cronograma da planilha de programação e orientação
da Secretaria da Agricultura, Viação e Serviços.
b)  Os  serviços  deverão  ser  prestados  única  e
exclusivamente  para  preparação  do  solo,  com  os
implementos  relacionados,  não  fazendo  parte  desta
contratação quaisquer outros serviços.
c)  Nas  horas  máquina  ora  licitadas  não  deverá  ser
computado o tempo de deslocamento da máquina;
c.1) todas as despesas de deslocamento, manutenção,
reparo e abastecimento das máquinas,  bem como o
deslocamento  dos  operadores,  alimentação,
hospedagem  e  outros,  correrão  por  conta  da
contratada;
d) a empresa contratada não poderá realizar o serviço
de lavração e  subsolagem nas  propriedades  onde o
agricultor possuir  máquina igual  ou de maior porte
que  a  contratada,  conforme  institui  o  plano  de
estímulo  ao  desenvolvimento  agropecuário  (Leis
3.154/15  e  3.170/15),  em  seu  artigo  26  (do
enquadramento do produtor).
e)  Ao  finalizar  cada  serviço,  a  contratada  deverá
emitir um relatório com o nome do agricultor, data,
descrição do serviço realizado, quantidade de horas,
número do protocolo, nome do operador e assinatura
do agricultor.
e.1) Mensalmente, até no máximo o dia 10 (dez), a
contratada deverá entregar na secretaria responsável
todos os relatórios de serviço executados durante o

mailto:atendimento@legislaweb.com.br
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mês anterior. 
OBSERVAÇÃO - Para a realização dos serviços,  a
CONTRATADA  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados,
assumindo total  responsabilidade pelo cumprimento
de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e  fiscais  e
previdenciárias,  inclusive  as  decorrentes  de
acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos
a  fornecedores  diretos,  normas  de  saúde  pública,
assim  como  o  cumprimento  de  todos  as  demais
obrigações atinentes ao presente certame.
VALOR:  Até  R$  35.089,00  (trinta  e  cinco  mil,
oitenta e nove reais)
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
16 de Agosto até 31 de dezembro de 2016.

Carlos Barbosa, 16 de Agosto de 2016.

ALDO PAROLIN
Secretário Municipal de Agricultura Viação e

Serviços

AQUILINO CICHELERO
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

ADITAMENTOS CONTRATUAIS

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 104/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Dalvel  Telecomunicações  Ltda  –
Me
ADITAMENTO: 02
OBJETO: Fica  alterada  a  Secretaria  responsável
pelo contrato, passando a ser a Secretaria Municipal
da  Fazenda,  representa  pela  Secretária,  Sra  Janete
Beleboni Taufer, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.

Carlos Barbosa, 16 de agosto de 2016.

JANETE BELEBONI TAUFER
Secretário Municipal da Fazenda

DALVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
Contratado

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

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

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 159/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Mario José Da Fré
ADITAMENTO: 02
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 11 de agosto de 2016 até
10 de agosto de 2017, na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do

contrato, fica reajustado o valor pago, pela variação
do  IGP-M do  período,  que  corresponde  a  11,65%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$ 4.769,38 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove
reais  e  trinta  e  oito  centavos)  mensais.  As  demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Carlos Barbosa, 11 de agosto de 2016.

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS

Secretária Municipal da Saúde

MARIO JOSÉ DA-FRÉ
Contratada

MILENA SEGALIN
Agente Administrativo

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

EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 028/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Cerâmica  Taquari  –  Construções
Ltda
ADITAMENTO: 08
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais  30
(trinta) dias, ou seja, de 21 de agosto de 2016 até 20
de setembro de 2016,  na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas. 

Carlos Barbosa, 16 de agosto de 2016.

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e

Logística

CERÂMICA TAQUARI – CONSTRUÇÕES LTDA
Contratado

MILENA SEGALIN
Agente Administrativa

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

CONSELHOS MUNICIPAIS

ATA Nº 06/2016 – CME

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e
dezesseis,  reuniu-se  o  Conselho  Municipal  de
Educação,  em reunião  ordinária,  junto  à  Sala  dos
Conselhos, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1)
Análise das metas do Plano Municipal de Educação;
e  2)  Assuntos  Gerais.  Dando  início  à  reunião,  a
presidente Andréia deu as boas vindas aos presentes
e explicou que na reunião de hoje serão abordadas as
Metas  nº  11  e  19.  Andreia  realizou  a  leitura  do
diagnóstico  da  Educação  Profissional.  Carlos
Barbosa não oferece ensino profissionalizante,  mas
oportuniza  aos  interessados  o  acesso,  através  do
transporte gratuito. Desta forma, sobre a Meta nº 11,
que  menciona  o  seguinte:  “Incentivar  e  oferecer
acesso  à  Educação  Profissional  Técnica  de  nível
Médio, assegurando a quantidade social da oferta.”,
os  conselheiros  discutiram  e como  não  temos  no

Município,  não  está  cumprida.  Marcos  destacou  o
incentivo que existe  através  do transporte.  Sobre a
Meta  nº  19,  que  menciona  o  seguinte:  “Assegurar
condições,  sob  responsabilidade  dos  sistemas  de
ensino,  durante  a  vigência  deste  Plano,  para  a
efetivação  da  gestão  democrática  da  educação
pública  e  do  regime  de  colaboração,  através  do
fortalecimento  dos  conselhos  de  participação  e
controle  social  e  da  gestão  democrática  escolar,
considerando  no  âmbito  das  escolas  públicas:
Conselhos Escolares, descentralização de recursos e
progressivos mecanismos de autonomia financeira e
administrativa, prevendo recursos e apoio técnico da
União,  bem  como  recursos  próprios  da  esfera
estadual e municipal.” Andréia explicou um pouco
do  que  se  refere  à  participação  democrática  no
âmbito das escolas públicas. Andréia mostrou quais
escolas  tem  CPM,  Conselho  Escolar  e  Grêmio
Estudantil. A tabela mostrou também quem participa
da elaboração do PPP nas escolas.  Os conselheiros
concluíram que os Conselhos Escolares precisar  de
uma  força  maior  no  Município.  Os  conselheiros
também  mencionaram  que  falta  capacitação  aos
Conselhos  ligados  à  educação.  Os  conselheiros
sugeriram  que  a  Conferência  da  Educação  seja
realizada  no  Município  de  Carlos  Barbosa.  Os
conselheiros  também  destacaram  ser  importante
fortalecer  os  Grêmios  Estudantis  das  escolas,
inclusive  estaduais.  Referente  ao  PPP  houve  uma
evolução,  uma  vez  que  as  escolas  encaminharam
questionários  aos  pais  para  que  participassem  da
deliberação. No que se refere ao Sistema de Ensino,
que o Município não tem, Andréia explicou que se
resume  em  um  envolvimento  mais  amplo  do
Conselho da Educação com a Secretaria  Municipal
da Educação, uma vez que com o Sistema, é possível
que  o  Conselho  da  Educação  fiscalize  e  credencie
escolas  e  aprove  seus  regimentos.  Desta  forma,  os
conselheiros  concluíram que a  Meta  nº  19 está em
desenvolvimento. A próxima reunião ficou agendada
para o dia 21 de setembro, às 8h30min. Nada mais
havendo  a  constar  a  presente  ata  será  encerrada  e
assinada pelos presentes.

T – Andréia M. Dotta / S – Rutinéia B. Salini
Rep. Secretaria Municipal de Educação

T – Francinara D. Pozza / S – Adriana P. Lazzari
Rep. das Escolas M. de Educação Infantil

T –  Jaquelini Agostini Richetti  / S – Rosane Marli
Ferronato
Rep. das Escolas M. de Ensino Fundamental

T – Marcos F. Cerutti / S –
Rep. das Escolas E. de Ensino Médio

T – Janete Battistello / S – Helena S. Guerra 
Rep. das Escolas de Ensino Especial

T – João C. Cisco/ S – 
AUSENTE
Rep. dos Servidores das Escolas Municipais

T – Michele Maria A. Debiasi / S –
Rep. das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental

T – Jenifer S. S. Dalcin  / S – Elaine A. Costa e Silva
AUSENTE
Rep. das Escolas Particulares

T – Carlos Sandrin / S – Sandra C. Fachini
AUSENTE
Rep.da Classe Empresarial

T -  Janquiel Melere/ S – Fernanda Grolli
Rep. das Ass. dos Estudantes Universitários
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COMISSÃO DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO

Ata nº 09/2016

Aos  quinze  dias  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e
dezesseis,  às dezesseis  horas,  na  sala  da Chefia  de
Gabinete,  no  Centro  Administrativo,  reuniu-se  a
Comissão  de  Último  Ano  de  Mandato  para  dar
andamento  aos  trabalhos.  Em  prosseguimento  aos
trabalhos,  a  Comissão  analisou  as  documentações
encaminhadas  pelas  Secretarias.  O  memorando
15/2016 foi respondido pela Secretaria de Educação.
O memorando 16/2016 foi respondido pela Secretaria
de  Assistência  Social  e  Habitação.   O  memorando
17/2016, não foi respondido, porém estão dentro do
prazo  concedido.  O  memorando  18/2016  foi
respondido por algumas secretarias, sendo que faltam
as  Secretarias  de  Indústria,  Comércio  e  Turismo,
Esportes,  Agricultura,  Segurança  e  Proarte,  porém
ainda está dentro do prazo concedido. O memorando
19/2016  foi  respondido  pela  Secretaria  de  Meio
Ambiente  e  Planejamento Urbano.  Os memorandos
20/2016  e  21/2016  não  foram respondidos,  porém
estão dentro do prazo concedido. A Comissão definiu
solicitar  para a Secretaria de Segurança,  Trânsito e
Logística   e  Secretaria  Mun.  de  Meio  ambiente  e
Planejamento  urbano  informações  quanto  a
acessibilidade e meio ambiente, conforme segue: 1)
Verificar se o município promove acessibilidade das
pessoas  portadoras  de  deficiências  ou  com
mobilidade  reduzida,  mediante  a  supressão  de
barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos,
no  mobiliário  urbano  na  construção  e  reforma  de
edifícios e nos meios de transporte e de comunicação
2) Examinar junto ao setor competente se o projeto e
o trassado dos elementos de urbanização públicos e
privados  de  uso  comunitário,  dentre  os  quais  os
itinerários e as passagens de pedestres, os percursos
de  entrada  e  de  saída  de  veículos,  as  escadas  e
rampas, observam os parâmetros estabelecidos pelas
normas  técnicas  de  acessibilidade  da  Associação
Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT.  3)  Obter
informações quanto aos banheiros públicos existentes
ou a construir em parques, praças, jardins e espaços
livres  públicos,  se  são  acessíveis  e  dispõem,  pelo
menos de um sanitário e um lavatório que atendem as
especificações  das  normas  técnicas  da  ABNT.  4)
Obter  informações  quanto  as  áreas  de
estacionamentos de veículos, localizadas em vias ou
em espaços públicos,  se  atendem a obrigatoriedade
de  reserva  de  vagas  próximas  aos  acessos  de
circulação  de  pedestres,  devidamente  sinalizadas,
para veículos que transportam pessoas portadoras de
deficiências  com  dificuldade  de  locomoção,  em
número  equivalente  a,  no  mínimo,  2%  do  total,
garantida uma vaga, devidamente sinalizada e com as
especificações  técnicas  de  desenho  e  traçado  de
acordo com as normas técnicas vigentes. 5) Verificar
se o município está habilitado para o licenciamento
ambiente as atividades que sejam de interesse local,
na  forma da resolução CONAMA – nº  237/1997 e
Resolução  CONSEMA  nº  102/2005,  com  suas
alterações.  6)  Examinar  se  o  município  adotou
providências  quanto  à  implementação  da  Política
Nacional de meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), da
Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  (  Lei  nº
9433/1997),  da  Política  Nacional  de  Saneamento
Básico ( Lei nº 11.445/2007) e da Política Nacional
de  Resíduos  Sólidos  (  Lei  nº  12.305/2010).  7)
Conferir se há controle da produção e circulação de
produtos perigosos no município. 8) Conferir se há
controle de fontes de poluição sonoras no município.
Estipulou-se  o  prazo  de  20  dias  para  as  respostas.
Ficou convocado, para o dia vinte e dois do mês de
agosto de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, no
Gabinete do Prefeito a próxima reunião. Nada mais

havendo  a  constar  encerro  a  presente  ata  às
17h27min,  assinada  por  mim,  Fabrícia  R.  Taufer
Moura e demais membros da Comissão. 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Cer-
tificado Padrão ICP-Brasil. O Município de Car-
los  Barbosa  dá  garantia  da  autenticidade  deste
documento, desde que visualizado através do site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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