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LEIS

LEI N.º 3.331, DE 23 DE AGOSTO DE 2016

Abre crédito especial no Orçamento de 2016,
Lei nº 3.254, de 15 de dezembro de 2015.

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 autorizado à abertura de crédito Especial
no  Orçamento  de  2016,  Lei  nº  3.254  de  15  de
Dezembro  de  2015,  no  montante  de  R$  22.000,00
(vinte e dois mil reais) nas seguintes rubricas:
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13066 13  1  06 452  132  2706  3.3.90.30  3201  
MATERIAL DE CONSUMO                  20.000,00
13068 13  1  06 452  132  2706  4.4.90.51  3201  
OBRAS E INSTALAÇÕES                   1.000,00
13069 13  1  06 452  132  2706  4.4.90.52  3201  
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE        1.000,00
                                                 
Total                           22.000,00 

Art.  2º O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto  com o  excesso  de  arrecadação  do  recurso
3201  –  CIP-ILUMINAÇÃO  no  montante  de  R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais).

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

Carlos Barbosa, 23 de agosto de 2016. 57º de
Emancipação. 

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

LEI N.º 3.332, DE 23 DE AGOSTO DE 2016

Regulamenta  a  realização  das  Feiras
Eventuais/Itinerantes no município de Carlos
Barbosa.

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  A presente  lei  regulamenta  a  realização  de
Feiras  Eventuais/Itinerantes  que  visem  a
comercialização de serviços, produtos e mercadorias
no Município de Carlos Barbosa.

§ 1.º Para os efeitos desta lei,  consideram-se como
Feiras Eventuais/Itinerantes todos e quaisquer eventos
temporários de natureza comercial ou de prestação de
serviços,  cuja  atividade  seja  a  venda  direta  ao
consumidor de produtos industrializados, manufaturados,
agropecuários, artesanais  ou de serviços, com finalidade
comercial.

§  2.º  Ficam  excetuados  da  presente  lei  as  feiras  e
eventos,  cuja  realização  esteja  vinculada  ao
calendário do Município de Carlos Barbosa.

Art.  2º  Além  dos  requisitos  dispostos  no  Código
Tributário  Municipal,  a  organização  da  Feira
Eventual/Itinerante  deverá  apresentar  a  seguinte
documentação:

I – inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Jurídica
(CNPJ)  de sua sede,  bem como Certidão Negativa de
Débitos junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Estadual e
Municipal;

II – Alvará do Plano de Prevenção Contra Incêndio —
PPCI, regularmente expedido pelo Corpo de Bombeiros,
para o local em que se realizará o evento, observando a
finalidade a que se destina;

III – Alvará Sanitário, no caso da exposição de alimentos;

IV - relação dos participantes  comerciários  no evento,
devendo ser, exclusivamente, pessoa jurídica, apontando
a inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Jurídica
(CNPJ) e sua sede;

V - cópia do ato constitutivo da pessoa jurídica devidamente
registrada no órgão competente;

VI – cópia do documento de Identidade e Cadastro de Pessoa
Física do responsável legal ou administrador;

VII - cópia do contrato de locação do local de realização
da feira eventual/ itinerante;

VIII  -  prova  de  quitação  das  taxas  municipais
referentes  à  Autorização  de  Funcionamento,
considerado  tempo  de  duração  e  o  número  de
participantes  da  empresa,  de  acordo com o  Código
Tributário Municipal.

Parágrafo  único. A solicitação  da  autorização  para  o
evento deverá ser protocolada junto ao órgão competente
com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência para
sua realização.

Art. 3º A feira terá autorização para funcionar durante  os
horários e dias fixados para abertura e funcionamento do
comércio  local,  podendo  funcionar  em  horário
diferenciado, desde que autorizada,  conforme legislação e
acordos  vigentes,  ficando  integralmente  submetida  às
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disposições do Código de Posturas do Município de
Carlos Barbosa.

Art. 4° As autorizações para feiras eventuais/ itinerantes
terão validade máxima de até 60 (sessenta) dias.

Art.  5°  No  caso  do  não-atendimento  às  exigências
previstas nesta lei, o pedido de autorização será indeferido
pelo Poder Executivo Municipal. 

§1°  Caso  o  período  de  realização  da  feira
eventual/itinerante  coincida  com  evento  previsto  no
Calendário Oficial de Eventos do  Município de Carlos
Barbosa, o pedido de licença da feira eventual/ itinerante será
indeferido.

§2°  Na  constatação  do  descumprimento  de  qualquer
exigência desta lei ou da legislação vigente, a autorização
será cassada por tempo indeterminado até a regularização da
situação.

§3º  Não  será  concedida  licença  para  realização  de  feira
eventual/itinerante na quinzena que antecede as seguintes datas
comemorativas:

I – Páscoa;

II – Dia das Mães;

III – Dia dos Namorados;

IV – Dia dos Pais;

V – Dia da Criança;

VI – Natal.

Art. 6º As taxas referentes às inscrições, alterações e
segunda  via  da  Autorização  de  Funcionamento  serão
emitidas  conforme  disposição  do  Código  Tributário
Municipal.

Art.  7° As  infrações  às  disposições  desta  Lei
sujeitarão os infratores às seguintes penalidades, sem
prejuízo das demais sanções previstas em Lei:

I – Notificação de Advertência;

II – Interdição total ou parcial da feira e multa;

III - Revogação da Autorização de Funcionamento da
feira.

Parágrafo único. As sanções  previstas  neste  artigo  serão
aplicadas, inclusive, cumulativamente, pela autoridade
administrativa  competente  de  acordo  com  o
procedimento a ser definido em regulamento.

Art. 8° A presente lei poderá ser regulamentada, no  que
couber.

Art.9º  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Carlos Barbosa, 23 de agosto de 2016. 57º de
Emancipação. 

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

PREGÕES PRESENCIAIS

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 105/2016

TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços ambulatorial (exames)
DATA: 02 de setembro 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  105  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial.

  

ATAS

ATAS DE SESSÃO – CONCORRÊNCIA

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 dezoito 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. Presentes os membros
da  Comissão  Julgadora  de  Licitações  Cláudia
Missiaggia  Monegat,  Daniel  Augusto  Schultz  e
Marilda Damiani Baccon. Procedeu-se a abertura dos
envelopes da proposta de preços. As empresas AÇÃO
EDIFICAÇÕES  LTDA  e  CONSTRUTORA
COTREFE  LTDA  foram  consideradas
desclassificadas  por  não  apresentarem  incluso  na
proposta  os  valores  referentes  ao  BDI,  conforme
consta  no  edital.  As  empresas  consideradas
classificadas foram:  VICENZZI CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA, CERÂMICA TAQUARI
CONSTRUÇÕES LTDA, INTER CONSTRUTORA
LTDA,  CONSTRUTORA  DEFENDI  LTDA,  4D
CONSTRUÇÕES  LTDA.  A comissão  de  licitação
chegou a seguinte classificação: em primeiro lugar a
empresa INTER CONSTRUTORA LTDA, pelo valor
de R$1.667.288,24; em segundo lugar a empresa 4D
CONSTRUÇÕES  LTDA, pelo  valor  de
R$1.678.152,31;  em  terceiro  lugar  a  empresa
CONSTRUTORA DEFENDI LTDA, pelo  valor  de
R$1.750.000,00;  em  quarto  lugar  a  empresa
VICENZZI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA, pelo  valor  de  R$1.780.914,03;  em  quinto
lugar  a  empresa  CERÂMICA  TAQUARI
CONSTRUÇÕES  LTDA, pelo  valor  de
R$1.788.600,00.  Todas  as  empresas  classificadas
apresentaram  declaração  de  enquadramento  como
microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte.  Nada
mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a  presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela comissão
de licitações. Abre-se o prazo legal para recurso da
fase  de  propostas  e,  não  havendo  interposição,  o
processo  será  encaminhado  à  Assessoria  Jurídica
para análise dos documentos e procedimentos,  para
posterior homologação e adjudicação.

ATAS DE SESSÃO - PREGÃO PRESENCIAL

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
099/2016

Aos  dezoito  dias  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e
desesseis, às nove  horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
307/2016,  com a  finalidade de receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a contratação
de  empresa  especializada  para  execução  de  até  80
horas  de  serviço  de  escavadeira  hidráulica  para

conserto  emergencial  de  rede  de  esgoto  e  estradas
vicinais 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. Participou do certame a empresa:
IVS  TERRAPLANAGEM  LTDA -  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.Ilair  Vrielink  ,  RG  nº
3024115424   ;  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,  foi declarado
vencedor o seguinte licitante: para o item 01 - IVS
TERRAPLANAGEM LTDA - ME, com o preço final
(ou negociado) de R$ 220,00; O relatório de lances
ofertados para o 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:  IVS
TERRAPLANAGEM  LTDA -  ME.  Adjudica-se  à
empresa  vencedora:   IVS  TERRAPLANAGEM
LTDA - ME, o objeto constante no item 01do 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.

PRICILA LÚCIA BAGATINI
Pregoeira

DIEGO ZARPELON
Equipe de Apoio

VANESSA R. ALNOCH
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
100/2016

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e
dezesseis, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
307/2016,  com a finalidade  de  receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE
CENTRAL TELEFÔNICA PABX 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:
O  &  F  Comércio  e  Serviços  Ltda,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Hecton  Luiz  Ribeiro  de
Oliveira,  RG  nº  8064989141.  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

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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pesquisa  informativa  que  se  realizou,  a  Pregoeira
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
foi  declarado vencedor  o  seguinte  licitante:  para  o
objeto 01 - O & F Comércio e Serviços Ltda, com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  2.109,97.  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: O & F Comércio e Serviços Ltda. Adjudica-
se à empresa vencedora: O & F Comércio e Serviços
Ltda,  o  objeto  constante  no  objeto  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.

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Pregoeira

ANDRÉIA PAROLIN COREZOLA
 Equipe de Apoio

DÉBORA CORBELLINI
Equipe de Apoio

PORTARIAS

PORTARIA Nº 669/2016

NOMEIA,  como membro para compor o Conselho
Municipal Antidrogas – COMAD,  em substituição a
Sra.  Luiza  Deluana  da  Silva  Costa,  a  Sra.  Viviane
Gaspary  Ardanaz,  na  condição  de  suplente,  como
representante da Secretaria Municipal da Saúde.

Carlos Barbosa, 15 de agosto 2016.

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

PORTARIA Nº 677/2016

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

Representantes  dos  Usuários  (Associação  de
Moradores do Bairro Ponte Seca):
Titular: Jair Vortamann, em substituição ao Sr. Ivo 
Pontin
Suplente: Ivanir Kominkiewicz, em substituição a 
Sra. Zaida Theresinha Pontin

Representante das Entidades Prestadoras de Serviço 
(Hospital Beneficente São Roque):
Titular: Catia Argenta, em substituição a Sra. Marli 
Polesso Tumelero
Suplente: Germano Rodolpho Hering, em 
substituição a Sra. Catia Argenta

Representantes dos Usuários (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE): 
Titular: Teresinha Sauthier, em substituição ao Sr. 
José Ambrósio Toniazzi
Suplente: José Ambrósio Toniazzi, em substituição a 
Sra. Teresinha Sauthier

Carlos Barbosa, 18 de agosto de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA,

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 675/2016

DETERMINA a  instauração  de  Processo
Administrativo Especial com a finalidade de apurar
possível irregularidade cometida por permissionário
de ponto de táxi. 

Designa a Comissão Permanente de Sindicância e/ou
Processo Administrativo, nos termos da Portaria 282,
de 04 de abril de 2016, para processar e concluir o
feito. 

Carlos Barbosa, 16 de agosto de 2016.

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

PORTARIA Nº 648/2016 - Retificada

CONCEDE prêmio  assiduidade  à  servidora
ADRIANA PEDRUZZI  LAZZARI,  matrícula  nº
497,  professor  de  educação  infantil,  tendo  sido
investida  em  cargo  de  provimento  efetivo,  sem
interrupção, em 01 de julho de 1996,  em virtude de
ter  completado o  período aquisitivo para  o  prêmio
assiduidade,  sendo  o  período  aquisitivo  de  01  de
julho de 2011 a 01 de julho de 2016, nos termos do
art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990, tendo optado o servidor pela transformação de
03 (três)  meses em prêmio assiduidade indenizados
(01 parcela), cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento do mês de AGOSTO de 2016, conforme
o processo administrativo nº 4.121/2016.

Carlos Barbosa, 1º de agosto de 2016.

WILIAM IRANI GIACOMELLI, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 670/2016

CONCEDE,  a  partir  desta  data, por  três  dias
consecutivos,  licença  paternidade  ao  servidor
DIRCEU  KAMINSKI,  matrícula  nº  605,  operário,
nos termos do art. 111, inciso IV, alínea “c” da Lei
Municipal nº 682/90. Período da licença paternidade:
15 a 17 de agosto de 2016.
 

Carlos Barbosa, 15 de agosto de 2016.

WILIAM IRANI GIACOMELLI, 
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 671/2016
         

EXONERA, a  partir  desta  data,  RENATA NUBIA
PICCOLI PERERA, matrícula n.º 1.453, do cargo em
comissão  de  ASSESSOR  DE  ORÇAMENTOS  E
CUSTOS,  CC04,  da  Secretaria  Municipal  da
Fazenda,  a  pedido  da  servidora, conforme  art.  36,
inciso I, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990, sendo o dia 15 de agosto de 2016, o último dia
trabalhado. 

Carlos Barbosa, 16 de agosto de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 672/2016

EXONERA,  a  partir  desta  data,  VANESSA
CAMPANA, matrícula  n.º  1.630,  do  cargo  em
comissão  de  ASSESSOR  DE  EXECUÇÃO
CONTRATUAL,  CC03,  da Secretaria Municipal da
Fazenda, conforme art. 36, inciso II, alínea “a” da Lei

Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 16 de agosto de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito Municipal.

 PORTARIA Nº 673/2016

NOMEIA,  a  partir  desta  data,  VANESSA
CAMPANA,  matrícula  n.º  1.630,  para  exercer  as
atribuições do cargo em comissão de ASSESSOR DE
ORÇAMENTOS  E  CUSTOS,  lotada  na  Secretaria
Municipal  da  Fazenda,  com  remuneração
correspondente  ao  cargo  em comissão  CC04,  com
carga  horária  semanal  de  40  horas,  do  quadro  de
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.

Carlos Barbosa, 16 de agosto de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito Municipal.

 PORTARIA Nº 674/2016

EXONERA, a  partir  desta  data,  EDUARDO
PIZZOLI, matrícula nº 1.097, do cargo em comissão
de  ASSESSOR  EXECUTIVO,  CC04, lotado  na
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude,
a pedido do servidor,  conforme art. 36, inciso I, da
Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo
o dia 15 de agosto de 2016, o último dia trabalhado.

Carlos Barbosa, 16 de agosto de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito Municipal.

 PORTARIA Nº 676/2016

ALTERA,  com efeito  retroativo a  1º  de agosto de
2016,  o  percentual  de  adicional  de  insalubridade
paga ao servidor DANTE CHIES, matrícula nº 255,
operário, para grau máximo de 30% (trinta por cento)
sobre o padrão 08, classe A, do quadro de cargos e
salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990.

Carlos Barbosa, 17 de agosto de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 678/2016
  

CESSA,  com efeito  retroativo  a  15  de  agosto  de
2016,  a  designação  da  servidora  MÁRCIA
ONGARATTO  CLUNC,  matrícula  nº  309  como
tesoureira  substituta  junto  à  Câmara  Municipal  de
Vereadores  de  Carlos  Barbosa  e  à  Fundação  de
Cultura e Arte de Carlos Barbosa – Proarte, tendo em
vista  término de  licença  saúde da tesoureira  titular
BEATRIS TERESINHA MATHIAS.

Carlos Barbosa, 18 de agosto de 2016.

FERNANDO XAVIER DA SILVA
Prefeito Municipal.

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  PSM  Distribuidora  de  Produtos
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Médico Hospitalares Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de m a t e r i a l  conforme preço e item
abaixo descrito:

L
O
T
E

RE
GIS
TR
O

MS

PRINCÍPIO ATIVO/
CONCENTRAÇÃO /

DOSAGEM

FABR
ICAN

TE
NOM

E
COM
ERCI
AL

Q
U
A
N
T

V
A
L
O
R
 
U
N
I
T
Á
R
I
O

187 8001
1990
002

FITAS (TIRAS) PARA 
DETERMINAÇÃO 
QUANTITATIVA DE 
GLICOSE CAPILAR TOTAL, 
VENOSA, ARTERIAL OU 
NEONATAL COM LEITURA 
EM EQUIPAMENTO 
AUTOMATIZADO COM 
MONITOR DE FÁCIL 
CALIBRAGEM E 
FUNCIONAMENTO POR 
MÉTODO 
AMPEROMÉTRICO 
(BIOSSENSOR), COM 
CAPACIDADE DE MEDIÇÃO
DE GLICEMIA NA FAIXA DE
20MG/DL A 600MG/DL E 
QUE ACEITE APENAS 
MG/DL COMO UNIDADE DE
MEDIDA, COM LEITURA 
EM NO MÁXIMO 15 
SEGUNDOS. REAÇÃO 
QUÍMICA MEDIADA POR 
ENZIMA QUE NÃO REAJA 
COM VARIAÇÕES DE PO2 
DA AMOSTRA 
(OXIGENOTERAPIA) E OS 
RESULTADOS SEJAM 
REFERENCIADOS AO 
PLASMA. TIRAS 
REAGENTES COM 
ABSORÇÃO DA GOTA DE 
SANGUE POR 
CAPILARIDADE, PARA 
DENTRO DE CÉLULA 
REAGENTE E QUE UTILIZE 
AMOSTRA DE NO MÁXIMO 
1,0 MICROLITROS. 
EMBALAGEM COM 50 
UNIDADES, CONTENDO 
EXTERNAMENTE DADOS 
DE IDENTIFICAÇÃO E 
PROCEDÊNCIA, DATA DE 
VALIDADE, Nº DO LOTE E 
REGISTRO NO MS. O 
PRODUTO DEVE POSSUIR 
O CERTIFICADO DE BOAS 
PRÁTICAS DE 
FABRICAÇÃO DA ANVISA. 
A EMPRESA VENCEDORA 
DEVERÁ FORNECER EM 
FORMA DE COMODATO XX
MONITORES COMPATÍVEIS 
PARA UTILIZAÇÃO DAS 
RESPECTIVAS TIRAS, DAR 
GARANTIA PERMANENTE 
DOS MONITORES, 
SOFTWARE PARA O 
CONTROLE DAS TIRAS 
TOTALMENTE EM 
PORTUGUÊS, QUE NÃO 
TENHA LIMITE PARA 
CADASTRAMENTO DE 
USUÁRIOS, COM 
ACOMPANHAMENTO DE 
CABOS PARA EFETUAR O 
DOWNLOAD DAS 
INFORMAÇÕES, FRASCOS 
DE SOLUÇÃO-CONTROLE 
PARA TESTAGEM DOS 
APARELHOS, BATERIAS 
PARA REPOSIÇÃO, 
BOLSINHA PARA 
ACONDICIONAMENTO DO 
MONITOR E 
TREINAMENTO AOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
E USUÁRIOS. *A LICITANTE
VENCEDORA, 
JUNTAMENTE COM A 
PROPOSTA FINANCEIRA 
DEVERÁ APRESENTAR 
AMOSTRA DE CADA ITEM 
OFERTADO, QUE SERÁ 
AVALIADA PELA COMISSÃO
TÉCNICA DESIGNADA. A 

SOCIN
TER 
SUL 
COME
RCIO 
INTER
NACIO
NAL 
LTDA
            

ON 
CALL 
PLUS

195
00

R$ 
10.45
7,85

AMOSTRA PODERÁ SER 
REJEITADA SE NÃO 
CUMPRIR COM AS 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
EXIGIDAS E O ITEM 
DESCLASSIFICADO. 
INSUMOS PARA OS 
USUÁRIOS 
INSULINODEPENDENTES 
ESTABELECIDOS NA 
PORTARIA Nº 2.583/GM/MS

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 10.457,85 (dez mil,  quatrocentos e cinquenta e
sete reais e oitenta e cinco centavos).
VALOR:  R$ 10.457,85  (dez  mil,  quatrocentos  e
cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA:  15 (quinze) dias  contados a partir  do
envio da autorização de fornecimento.

Carlos Barbosa, 19 de agosto de 2016.

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS

Secretária Municipal da Saúde

PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALARES LTDA

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 138/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Dimaster  Comércio  de  Produtos
Hospitalares Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de medicamento conforme preço e
item abaixo descrito:

L
O
T
E

REG
ISTR

O
MS

PRINCÍPIO
ATIVO/

CONCENTRAÇ
ÃO /

DOSAGEM

APR
ESE
NTA
ÇÃO

FABRI
CANTE
NOME
COME
RCIAL

Q
U
A
N
T

V
A
L
O
R
U
N
IT
Á
R
I
O

82 15562
00230

071

CEFALEXINA 
500 MG OU 
CEFALEXINA 
SÓDICA -

Compr
imido 
ou 
cápsul
a

ANTIBI
ÓTICOS 
DO 
BRASIL 
LTDA

4.40
0

0,7990

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 3.515,60 (três mil,  quinhentos e quinze reais e
sessenta centavos).
VALOR: R$ 3.515,60 (três mil quinhentos e quinze
reais e sessenta centavos).
VIGÊNCIA:  15 (quinze) dias  contados a partir  do
envio da autorização de fornecimento.

Carlos Barbosa, 19 de agosto de 2016.

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS

Secretária Municipal da Saúde

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

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 139/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Grams e Grams Ltda - Me
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de medicamentos conforme preço e
itens abaixo descritos:

L
O
T
E

REG
ISTR

O
MS

PRINCÍPIO
ATIVO/

CONCENTRAÇ
ÃO /

DOSAGEM

APR
ESE
NTA
ÇÃO

FABRI
CANTE
NOME
COME
RCIAL

Q
U
A
N
T

V
A
L
O
R
U
N
IT
Á
R
I
O

24
0

10100
00640

126

LEVODOPA, 
ASSOCIADA À 
BENSERAZIDA 
100MG +25MG

COMP
RIMID
O 
DISPE
RSÍVE
L

ROCHE 
QUÍMIC
OS E 
FARMA
CÊUTIC
OS S/A

1.02
0

1,5444

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 1.575,29 (um mil,  quinhentos e setenta e cinco
reais e vinte e nove centavos).
VALOR: R$ 1.575,29 (um mil, quinhentos e setenta
e cinco reais e vinte e nove centavos).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias  contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.

Carlos Barbosa, 19 de agosto de 2016.

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS

Secretária Municipal da Saúde

GRAMS E GRAMS LTDA - ME
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 140/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  KFMED  Distribuidora  de
Medicamentos Ltda – Epp
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de medicamentos conforme preço e
itens abaixo descritos:

L
O
T
E

REG
IST
RO
MS

PRINCÍPIO
ATIVO/

CONCENTRAÇ
ÃO /

DOSAGEM

APR
ESE
NTA
ÇÃO

FABRI
CANTE
NOME
COME
RCIAL

Q
U
A
N
T

V
A
L
O
R
U
N
IT
Á
R
I
O

27
5

1553
7004
0008

5

 METOPROLOL 
50 MG 
(SUCCINATO)

COMP
RIMID
O

ACCOR
D 
FARMA
CÊUTIC
A LTDA.

19.9
80

0,8000

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$  15.984,00  (quinze  mil,  novecentos  e  oitenta  e
quatro reais).
VALOR:  R$ 15.984,00  (quinze  mil,  novecentos  e
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oitenta e quatro reais).
VIGÊNCIA:  15 (quinze) dias  contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.

Carlos Barbosa, 19 de agosto de 2016.

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS

Secretária Municipal da Saúde

KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA – EPP
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 141/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Cristália  Produtos  Químicos
Farmacêuticos Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de medicamentos conforme preço e
itens abaixo descritos:

L
O
T
E

REG
ISTR

O
MS

PRINCÍPIO
ATIVO/

CONCENTRAÇ
ÃO /

DOSAGEM

APR
ESE
NTA
ÇÃO

FABRI
CANTE
NOME
COME
RCIAL

Q
U
A
N
T

V
A
L
O
R
U
N
IT
Á
R
I
O

32
4

10298
01510

043

PREDNISONA 20
MG - BLÍSTER 
FRACIONÁVEL

COMP
RIMID
O

CRISTÁ
LIA 
PRODU
TOS 
QUÍMIC
OS 
FARMA
CÊUTIC
OS 
LTDA
CRISPR
ED

3.00
0

0,2270

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 681,00 (seiscentos e oitenta e um reais).
VALOR:  R$ 681,00  (seiscentos  e  oitenta  e  um
reais).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias  contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.

Carlos Barbosa, 19 de agosto de 2016.

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS

Secretária Municipal da Saúde

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACÊUTICOS LTDA

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 142/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Promefarma  Representações
Comerciais Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de medicamentos conforme preço e

itens abaixo descritos:

LO
TE

REGIS
TRO
MS

PRINCÍPIO
ATIVO/

CONCENTR
AÇÃO /

DOSAGEM

UNIDA
DE/

FORMA
FARMA

CÊU-
TICA

FABRI-
CANTE

NO
ME
CO
ME
RCI
AL

Q
T
D
E

VALO
R

UNIT
ÁRIO
EM
R$

VALO
R

TOTAL
EM R$ 

95
1558401
870013

CINARIZINA
25 MG

COMPRI
MIDO

BRAINFAR
MA

INDÚSTRI
A

QUÍMICA
E

FARMACÊ

FLU
XON

3.9
90

0,0891 355,51

VALOR TOTAL    R$ 355,51

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$  355,51  (trezentos  e  cinquenta  e  cinco  reais  e
cinquenta e um centavos).
VALOR:  R$ 355,51 (trezentos e cinquenta e cinco
reais e cinquenta e um centavos).
VIGÊNCIA:  15 (quinze) dias  contados a partir  do
envio da autorização de fornecimento.

Carlos Barbosa, 19 de agosto de 2016.

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS

Secretária Municipal da Saúde

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA

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 143/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Dimaci/Sc  Material  Cirúrgico
Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de medicamentos conforme preço e
item abaixo descrito:

LO
TE

REGIS
TRO
MS

PRINCÍPIO
ATIVO/

CONCENTR
AÇÃO /

DOSAGEM

UNIDA
DE/

FORMA
FARMA

CÊU-
TICA

FABRI-
CANTE

NO
ME
CO
ME
RC
IA
L

Q
T
D
E

VAL
OR
UNI
TÁR
IO
EM
R$

VALOR
TOTAL
EM R$ 

310
1108500
340029

PARACETAMO
L 200 MG/ML

SOLUÇÃO
ORAL

FRASCO

FARMACE
INDÚSTRI

A
QUÍMICO-
FARMACÊ

UTICA
CEARENS

E LTDA

PAR
AC
ETA
MO

L

700 0,4999 349,93

VALOR TOTAL    R$ 349,93   

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$  349,93  (trezentos  e  quarenta  e  nove  reais  e
noventa e três centavos).
VALOR: R$ 349,93  (trezentos  e  quarenta  e  nove
reais e noventa e três centavos).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias  contados a partir  do
envio da autorização de fornecimento.

Carlos Barbosa, 19 de agosto de 2016.

VERA REJANE PRESTES DOS SANTOS
MARTINS

Secretária Municipal da Saúde

MAURÍCIO CICERI
DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

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 144/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Elaine  Aparecida  Costa  e  Silva
Saueressig - Me
OBJETO:  O presente  Contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade na contratação de empresa
para prestar  serviço  de  vagas  de  berçário,  para
atendimento de até 25 (vinte e cinco) crianças, de 04
(quatro) meses a 2 (dois) anos de idade incompletos,
em  dois  turnos  ininterruptos,  no  horário  mínimo
aceitável compreendido entre 7 horas e 17h e 30 min,
recebendo  gratuitamente  da  HABILITADA  todo
material que possa necessitar, incluindo alimentação,
agenda, frutas. O transporte até a instituição, fraldas,
alimentação  especial  ou  qualquer  item  pessoal  da
criança  fica  a  cargo  dos  pais  ou  responsáveis.  As
inscrições  serão  definidas  de  acordo  com  a  Lei
Municipal  nº  2.894  de  08  de  maio  de  2013.  A
HABILITADA  fica  proibida de efetuar  cobrança,  a
qualquer  título,  além  do  valor  a  ser  contratado,
indicado na Cláusula Segunda – Do Preço. As vagas
deverão ser disponibilizadas na sede do município.
VALOR: R$ 654,60 (seiscentos e cinquenta e quatro
reais e sessenta centavos) por vaga
VIGÊNCIA:  30 (trinta)  dias  a  contar  de  25  de
agosto de 2016 até 24 de setembro de 2016

Carlos Barbosa, 23 de agosto de 2016

PAULO CESAR BELLAVER
Secretário Municipal da Educação

ELAINE APARECIDA COSTA E SILVA
SAUERESSIG – ME

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 145/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Ivs Terraplanagem Ltda - Me
OBJETO:  O objeto do presente é a  contratação de
empresa especializada para  execução de serviço de
escavadeira hidráulica para conserto emergencial de
redes de esgoto e estradas vicinais do Município, de
acordo com as seguintes especificações:

 ITE
M

  DESCRIÇÃO UNID
QTDE
(ATÉ)

1 SERVIÇO DE  MÁQUINA
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

HORA 80

A máquina  deverá  ter  as  seguintes  especificações
mínimas:
- Peso operacional mínimo de 21 toneladas, caçamba
com capacidade  mínima  de  1,37  m³  e  alcance  de
lança mínimo de 5,7 metros.
A utilização da máquina será conforme a necessidade
da  secretaria,  sendo  que  a  mesma  deverá  estar
disponível num prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas após o pedido.
A máquina  deverá  estar  disponível  diariamente,  de
segunda  à  sexta-feira,  das  07  horas  às  17  horas,
sendo  que  conforme  necessidade  e  urgência  os
serviços poderão estender-se no final do dia ou aos
sábados. 
Nas  horas  máquina  ora  licitadas  não  deverá  ser
computado o tempo de deslocamento da máquina.
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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.
VALOR:  Até  R$  17.600,00  (dezessete  mil,
seiscentos reais)
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
23 de agosto até 31 de dezembro de 2016.

Carlos Barbosa, 23 de agosto de 2016.

ALDO PAROLIN
Secretário Municipal de Agricultura, Viação e

Serviços

 IVS TERRAPLANAGEM LTDA - ME
Contratada

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 146/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: O & F Comércio e Serviços Ltda -
Me
OBJETO:  O presente  contrato  tem a  finalidade  a
contratação de empresa para prestação de serviço de
operação  de  central  telefônica  PABX.  Os  serviços
deverão ser prestados no horário das 12h às 18h, nos
dias úteis, no Centro Administrativo.
A  contratada  deverá  prestar  serviços  dentro  de
parâmetros e rotinas estabelecidas, de acordo com as
especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pelo
CONTRATANTE.
Funcionário (a):
I - Para a realização do serviço,  a CONTRATADA
designará,  exclusivamente,  um  empregado  seu,
devidamente  registrado,  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as
obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidentes e indenizações,
multas,  assim  como  o  cumprimento  de  todas  as
demais obrigações atinentes a presente licitação.
II -  Os(as)  funcionários(as)  devem usar uniforme e
portar(em) crachá(s) de identificação.
III  -  A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar
funcionários  que  deverão  possuir  os  seguintes
requisitos:
a) escolaridade mínima de ensino médio;
b)  ter  capacitação  de  telefonista/recepcionista
comprovada  através  de  certificado de conclusão.  A
capacitação  deve  ser  feita  por  estabelecimento
comprovadamente  autorizado  juridicamente  para
tanto.(a contratada deverá no prazo de até trinta dias
após a assinatura do contrato apresentar comprovante
da  capacitação  ou  apresentar  a  inscrição  de  seus
funcionários para capacitação…..);
c)  Alvará de Folha-Corrida,  emitido pela Tribunal
de  Justiça  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul (que
deverá  ser  apresentado  no  ato  da  assinatura  de
contrato).
OBS.  A  CONTRATADA  deverá  manter  sempre
atualizada a documentação acima exigida.
Prestação de serviços:
I -  A CONTRATADA ao assinar  o contrato deverá
capacitar seus funcionários instruindo-se sobre cada
setor da CONTRATANTE, especificando os números
dos  ramais  destinados  a  cada  servidor  e  a  função
desempenhada por eles, a fim de possibilitar que o
trabalho do atendente seja breve e eficiente.
II - Os funcionários da CONTRATADA preencherão
e  assinarão  diariamente  a  ficha  frequência.  Estas

fichas  frequência  serão  disponibilizadas  pelo
CONTRATANTE,  as  mesmas deverão ficar  o local
da execução dos serviços. As informações prestadas
nas  fichas  de  frequência  estarão  sujeitas  a
fiscalização pelos órgãos da CONTRATANTE.
III - A CONTRATADA deverá manter o registro de
ligações  efetuadas  em  planilhas  oferecidas  pela
CONTRATANTE. Ao encerrar o mês um servidor da
CONTRATANTE recolherá as fichas frequência e os
registros de ligações.
IV  -  A  CONTRATADA  deverá  fornecer  todo  o
material  de  expediente,  tais  como:  caneta,  lápis,
borracha, tesoura, guias telefônicos e outros que se
fizerem  necessário  para  a  execução  do  serviço
contratado.
V -  É obrigação dos funcionários da empresa:
a)  atender  as  solicitações  feitas  pelos  servidores
fornecendo  os  números  de  telefones  fixos  e  de
telefones móveis sempre que possível.
b) efetuar ligações para usuários para informar sobre
agendamentos  de  consultas  e  exames  e  possíveis
alterações.
c) efetuar ligações para usuários para informar sobre
programas da Administração.
OBS. toda vez que o atendente não conseguir efetivar
a  tarefa  a  ele  incumbida,  deve  informar
imediatamente ao setor que solicitou a prestação do
serviço.
d)  anotar  todos  os  recados  recebidos  e  repassar  a
informação ao setor competente
e)  comunicar  de  imediato  a  Administração  sempre
que a telefonia apresentar todo e qualquer problema.
Não será permitido ao funcionário:
a) deixar o local de atendimento telefônico sem que
tenha  outro  funcionário  habilitado,  da  contratada
para substituí-lo;
b)  utilização  de  meios  públicos  ou  privados  para
acessos de dados (redes, internet, telefone, etc…) que
não estejam relacionados ao trabalho;
c) deixar de atender as ligações até o terceiro toque,
seja ela interna ou externa;
Equipamentos  disponibilizados  pela
CONTRATANTE:
- Central Telefônica;
- Computador com acesso à internet:
- Birôs e cadeiras;
VALOR: R$ 2.109,97 (dois mil, cento e nove reais e
noventa e sete centavos) mensais.
VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  contar  de  01  de
setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017.

Carlos Barbosa, 24 de agosto de 2016.

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e

Logística

O & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
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 072/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Manoel André Kafer Me
ADITAMENTO: 01
OBJETO: Fica  acordada  a  alteração  da  Cláusula

Primeira – do Objeto, aditando 125 horas de serviços
de máquina retroescavadeira – Item 02 - Região da
Linha  Vitória,  Linha  Brasília,  Santo  Antônio  de
Castro,  São  Sebastião  de  Castro,  Sete  de  Castro,
Primeira Seção de Castro, Cinco Alto, Cinco Baixo,
São Rafael, Arcoverde, Coblens e Alpinada, no valor
total  de  R$  14.875,00  (catorze  mil,  oitocentos  e
setenta  e  cinco  reais).  Fica  acordada  ainda  a
supressão  de  125  horas  de  serviços  de  máquina
retroescavadeira – Item 01 - Região da Linha Doze,
Linha  Dezenove,  Bairro  São Paulo,  Torino,  Torino
Baixo,  Santa  Clara,  Santa  Clara  Baixa,  Paraguaçú,
Forromeco, Santa Luiza, São Luiz, Desvio Machado
e São José, no valor total de R$ 14.875,00 (catorze
mil, oitocentos e setenta e cinco reais),  na forma da
justificativa  anexa,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento. As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.

Carlos Barbosa, 22 de agosto de 2016.

ALDO PAROLIN
Secretário Municipal de Agricultura, Viação e

Serviços
 

MANOEL ANDRÉ KAFER ME
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

CONSELHOS MUNICIPAIS

Ata nº 01/2016 - CONCULT

Aos  nove  dias  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e
dezesseis,  reuniu-se  o  Conselho  Municipal  de
Cultura – CONCULT, em reunião ordinária, junto à
Sala dos Conselhos, para deliberar sobre a seguinte
pauta:  1) Orientações gerais sobre o funcionamento
do Conselho e reuniões;  2) Leitura e aprovação do
Regimento  Interno;  3)  Eleição  da  Diretoria;  4)
Discussão  acerca  das  primeiras  ações  a  serem
desenvolvidas  pelo  CONCULT;  e  5)  Assuntos
Gerais. Dando início à reunião, a assessora Fernanda
deu as boas vindas aos presentes e repassou algumas
questões administrativas do Conselho, destacando a
importância  da  participação  dos  membros  nas
reuniões e também orientando que sempre informem
no  caso  de  impossibilidade  de  participar  das
reuniões.  Fernanda  também  solicitou  que  os
conselheiros  tenham o  hábito  de  verificar  seus  e-
mails,  uma vez que os avisos inerentes às reuniões
sempre  serão  encaminhados  através  deste.  Após  as
orientações,  os  conselheiros  realizaram  uma
apresentação, informando o nome e o segmento que
representam.  Sobre  o  segundo  assunto  da  pauta,  a
conselheira Joice deu início a leitura e apresentação
do Regimento Interno do CONCULT. Após a leitura
do  Regimento,  Joice  questionou  os  conselheiros
sobre qualquer alteração ou inclusão que poderia ser
feita. O conselheiro José Carlos apontou que no art.
7º,  dentre  as  atribuições  do  Secretário,  poderia  ser
especificado  melhor  a  forma  da  convocação,
sugerindo que fossem incluídas mais informações, os
conselheiros  aprovaram por  unanimidade a referida
inclusão.  José  Carlos  também  sugeriu  que  a
aprovação do regimento e aprovação de projetos não
deveria ser por maioria simples, mas sim por maioria
qualificada  (2/3),  uma  vez  que  a  maioria  simples
permite  que  um  quórum  pequeno  possa  alterar  o
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regimento  e  aprovar  projetos.  Os  conselheiros
debateram esta questão e José Carlos sugeriu que o
regimento permaneça com o quórum de 50%, e que
caso verificarem ser pertinente a alteração que seja
feita posteriormente.  José Carlos sugeriu ainda que
as  reuniões  extraordinárias  sejam convocadas  com
três dias de antecedência, sendo que tal sugestão foi
aprovada  por  unanimidade  pelos  conselheiros
presentes. José Carlos também sugeriu uma inclusão
no  art.  9º,  especificando  como  serão  realizadas  as
reuniões  do  Conselho.  O  Conselho  aprovou  por
unanimidade  a  sugestão.  José  Carlos  destacou  que
seria importante explicar aos membros o que se trata
cada  um dos  atos  administrativos  como resolução,
certidão  e  atestado.  Surgiram  algumas  dúvidas
inerentes  ao  art.  15,  em  oportunidade,  Daniel
explicou que acontece quando ocorre  de chegar ao
Conselho  projetos  para  serem  aprovados  que
possuem um vínculo direto com algum conselheiro,
ou que o mesmo até esteja envolvido, sendo que por
uma questão de ética o conselheiro envolvido deverá
licenciar-se. José Carlos destacou que isso deve ser
feito  de  uma  forma  muito  hábil,  para  que  não  se
perca tempo. O proponente dos projetos não pode ser
conselheiro.  Sandro destacou que ao ser  lançado o
edital,  será  realizada  uma  oficina  para  explicar  ao
proponente  do  projeto  como  o  mesmo  deve  ser
apresentado,  bem  como  as  questões  burocráticas.
Daniel também explicou que os projetos cadastrados
junto  ao  Conselho  serão  analisados  previamente,
quanto  à  habilitação,  pela  Proarte,  e  o  Conselho
analisará a questão do mérito do projeto em si. Joice
explicou  que  a  periodicidade  do  lançamento  de
editais  vai  depender  do  recurso  que  será
disponibilizado.  José  Carlos  disse  que  seria
interessante  termos  um cronograma  de  lançamento
dos  editais.  José  Carlos  também  sugeriu  que  os
editais  sejam lançados  conforme  a  área,  para  que
nem todos os segmentos tenham que se licenciar ao
mesmo tempo do Conselho. Após análise e discussão,
o Conselho aprovou por unanimidade o Regimento
Interno,  com  a  seguinte  redação:  "REGIMENTO
INTERNO  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
CULTURA  –  CONCULT  CAPÍTULO  I  DO
CONSELHO  Art.  1.º  O  Conselho  Municipal  de
Cultura  de  Carlos  Barbosa  –  CONCULT,  criado
pela Lei nº 3.323 de 05 de julho de 2016, reger-se-á
pelo  presente  regimento,  observadas  as  normas  e
disposições  fixadas  em  Lei.  Art.  2.º  O  Conselho
Municipal de Cultura de Carlos Barbosa é um órgão
colegiado,  autônomo,  de  caráter  deliberativo,
fiscalizador  e  consultivo,  com  finalidades  e
competências fixadas nos artigos 1º e 2º da Lei nº
3.323,  de  05  de  julho  de  2016,  respectivamente.
CAPÍTULO  II  DO  FUNCIONAMENTO  Art.  3.º  A
composição do  Conselho  Municipal  de  Cultura  de
Carlos Barbosa é aquela fixada no artigo 3º da Lei
nº  3.323,  de  05 de julho de 2016,  e  obedecerá as
seguintes  disposições:  §  1º  Os  membros
representantes da sociedade civil que irão compor o
Conselho Municipal de Cultura de Carlos Barbosa
serão indicados através  de encontros  setoriais  dos
segmentos culturais que possuem representação no
órgão.  §  2º  Os  membros  representantes  do  Poder
Público  Municipal  que  irão  compor  o  Conselho
Municipal  de  Cultura  de  Carlos  Barbosa  serão
indicados pelo Chefe do Poder Executivo.  § 3º Os
membros  do  Conselho  serão  empossados  após
publicação  da  respectiva  Portaria  de  Nomeação,
emitida  pelo  Município  de  Carlos  Barbosa.  §  4º
Perderá o mandato o membro do Conselho que não
comparecer,  injustificadamente,  a  3  (três)  reuniões
consecutivas  ou  a  6  (seis)  alternadas,  durante  o
período de mandato. § 5º No caso de impedimento,
temporário ou definitivo, de membro do Conselho, o
Presidente  convocará,  imediatamente,  o  respectivo
suplente.  §  6º  Os  suplentes  dos  Conselheiros
poderão  participar  das  reuniões  do  Conselho  sem

direito a voto, salvo casos de aviso prévio em que o
titular  não  puder  participar  da  reunião.  §  7º
Qualquer Conselheiro poderá participar, sem direito
a voto, nos trabalhos das comissões de que não seja
membro. § 8º Os Conselheiros devem exercer suas
atividades  artísticas  e  culturais  no  Município  de
Carlos  Barbosa.  Art.  4.º  A Diretoria  do  Conselho
Municipal  de  Cultura  será  composta  por:  I  –
presidente; II – vice-presidente; e III – secretário. §
1º  A  Diretoria  será  escolhida  por  eleição  dos
Conselheiros,  cujo  mandato será de 2 (dois) anos,
tendo direito a 01  (uma) recondução. § 2º Quando
da  vacância  da  presidência,  o  vice-presidente
assumirá a mesma em caráter efetivo, até o final do
mandato,  sendo eleito,  pelos  Conselheiros,  o  novo
vice-presidente para os meses restantes do mandato.
Art.  5.º  Compete  ao  Presidente:  I  –  convocar  e
presidir reuniões ordinárias e extraordinárias; II –
aprovar a pauta de cada reunião e a ordem do dia;
III  –  tomar  as  providências  necessárias  para  o
regular  funcionamento  do  Conselho;  IV  –
representar  administrativa  e  juridicamente  o
Conselho, em todas as instâncias, podendo delegar
representação;  V  –  solicitar  as  providências  e
recursos necessários ao atendimento dos serviços do
Conselho,  VI  –  constituir  Comissões  Especiais
Temporárias,  que  serão  dissolvidas  quando
concluídas  as  tarefas  para  as  quais  foram
constituídas.  VII  –  distribuir  os  processos  à
comissão  competente,  se  necessário;  VIII  –
desempenhar todas as atribuições inerentes ao cargo
e compatíveis com a finalidade do Conselho;  IX –
conceder  licença  de  afastamento  a  membros  do
Conselho;   X  –  distribuir  os  projetos  culturais
encaminhados ao Fundo Municipal de Cultura para
a relatoria dos conselheiros, observando para tanto
o  respectivo  segmento  cultural  que  o  membro
representa  no  colegiado;  e  XI  –  cumprir  e  fazer
cumprir o seu Regimento Interno;  Art. 6.º Compete
ao Vice-Presidente  substituir  o  Presidente  em suas
faltas  e  impedimentos.  Art.  7.º  Compete  ao
Secretário:  I  –  elaborar  as  atas  das  reuniões  do
Conselho; II – expedir convocações para as reuniões
e  secretariá-las;  IV –  coordenar  a  organização  e
atualização  da  correspondência,  arquivos,
documentos;  e  VI  –  executar  todas  as  tarefas
relativas à função. Paragrafo único – A convocação
para reuniões do Conselho deverá ser realizada em
expediente destinado aos conselheiros titulares, com
cópia para os suplentes, indicando dia, hora, local
da reunião,  bem como:  I  -  pauta da reunião com
indicação dos assuntos a serem objeto de decisão;  II
-   ata  da  reunião  anterior;   III  -   cópia  das
Resoluções  e  Moções  aprovadas  na  reunião
anterior;  IV  -   minuta  das  Resoluções  a  serem
aprovadas;  e  V  -   relação  das  autoridades,
especialistas  e  outras  pessoas,  eventualmente
convidadas.  Art.  8.º  As  deliberações  de  qualquer
natureza  serão  tomadas  por  voto  aberto  dos
conselheiros  presentes,  sendo  consideradas
aprovadas por maioria simples (metade e mais um)
de  votos.  Parágrafo  único  –  Dependerá  do  voto
(maioria simples): I – a eleição da Diretoria; II – a
aprovação  da  proposta  de  alteração  deste
Regimento; e III – a aprovação de projetos. Art. 9.º
As  reuniões  ordinárias  serão  realizadas
mensalmente,  obedecendo  o  calendário  proposto  e
aprovado em reunião de início de cada gestão, ou
extraordinariamente,  quando  convocado  por  seu
Presidente  ou  pela  maioria  simples  de  seus
membros,  desde  que,  com antecedência  mínima de
03 (três) dias.  § 1º Excepcionalmente até a entrada
em vigor do Plano Municipal de Cultura 2017-2027,
poderão ser  realizadas reuniões  ordinárias  a cada
15  (quinze)  dias.  §  2º  As reuniões  plenárias  do
CONCULT  funcionarão  da  seguinte  forma:  a)
abertura e verificação do número de presentes com
direito  a  voto;  b)  leitura  e  aprovação  da  ata  da

reunião  anterior;  c)  leitura  do  expediente,
comunicações,  requerimentos,  moções,  indicações,
proposições  e  assuntos  gerais;  d)  discussão  e
deliberação plenária sobre a matéria em pauta; e e)
indicação de pauta da reunião subsequente. Art. 10.º
As reuniões somente ocorrerão com quorum de, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos membros do
Conselho  Municipal  de  Cultura.  Art.  11.º  As
Resoluções  e  Indicações  homologadas  terão
numeração  corrida  e  a  data  da  respectiva
aprovação,  e  os  Pareceres  e  Ofícios  terão
numeração  renovada  anualmente.  Art.  12.º  Ao
Conselho Municipal de Cultura é facultado formar
comissões provisórias  ou permanentes,  objetivando
apresentar  projetos  e  propor  medidas  que
contribuam para a concretização de suas políticas.
CAPÍTULO III  DOS EDITAIS E DA APROVAÇÃO
DE PROJETOS Art. 13.º Os projetos custeados com
recursos do Fundo Municipal  de Cultura e que se
habilitarem  aos  Editais  de  Chamamento  serão
submetidos,  primeiramente,  a  análise  técnica  da
Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa que,
após verificada sua conformidade com as exigências
editalícias, serão submetidos ao Conselho Municipal
de Cultura para a aprovação do mérito cultural. Art.
14.º A publicidade dos Editais terá caráter público,
podendo  habilitar-se  entidades  e/ou  empresas
legalmente  constituídas,  desde  que
comprovadamente  vinculadas  ao  segmento
contemplado  pelo  Edital.  Art.  15.º  É  vedada  a
participação  de  qualquer  membro  do  Conselho
Municipal de Cultura de Carlos Barbosa em Editais
custeados  pelo  Fundo  Municipal  de  Cultura.
Parágrafo  único.  No caso  de  inscrição  de  projeto
cujo  proponente  possua  vínculo  pessoal  ou
profissional  com  algum  membro  do  Conselho,  o
conselheiro vinculado deverá solicitar o afastamento
temporário  do  órgão  até  que  o  projeto  cultural
chegue  aos  trâmites  finais,  retornando  após  o
encerramento do processo de avaliação. CAPÍTULO
IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art.  16.º  Os  atos
normativos de caráter geral, além de divulgados aos
interessados,  serão  publicados  no  Painel  de
Publicação da Prefeitura Municipal,  e,  em caráter
meramente informativo no site oficial do Município
de Carlos Barbosa-RS, www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
Art.  17.º  Poderão ser convidadas a comparecer às
reuniões autoridades, especialistas e outras pessoas,
a fim de prestar esclarecimentos sobre a matéria em
discussão e participar dos debates, vedada, porém, a
emissão de voto. Art. 18.º As omissões e as dúvidas
de interpretação e execução deste Regimento serão
resolvidas pelo plenário do Conselho. Art. 19.º Este
Regimento entrará em vigor na data da publicação
da sua homologação pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal.  Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2016.
Presidente(a)  do  Conselho  Municipal  de  Cultura."
No  que  se  refere  às  datas  das  reuniões,  os
conselheiros decidiram por realizá-las nas segundas e
terças-feiras, de forma intercalada. Sobre o terceiro
assunto da pauta, a eleição da diretoria,  Jonas José
Viccari foi eleito Presidente, Joice Kinzel foi eleita
Vice-Presidente  e  Luiza  Cousseau  foi  eleita
Secretária,  todos  eleitos  por  unanimidade,  para  o
mandato de dois anos, podendo ser reconduzido por
igual  período.  Joice  explicou  que  será  passado  na
próxima  reunião  uma  metodologia  de  trabalho,
cronograma com datas, para que até o final do ano
vigente,  seja  concluída  elaboração  do  Plano
Municipal de Cultura. O Presidente Jonas agradeceu
a todos a oportunidade que está sendo oferecida, para
trabalhar  sobre  a  cultura,  e  conta  com a  união  de
todos os membros do conselho, trabalhando em prol
da cultura, atingindo todas as metas estabelecidas. O
Conselheiro  Leandro  sugeriu  a  possibilidade  de
divulgação  do  trabalho  do  CONCULT  para  a
comunidade.   Joice  explicou  que  a  Administração
não  pode  divulgar/  informar  sobre  os  trabalhos

http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/
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realizados  neste  período  eleitoral,  mas  que  cada
Conselheiro,  por  seus  meios,  divulguem o trabalho
realizado.  Nada  mais  havendo a  constar,  encerro  a
presente ata que será assinada por todos os presentes.

T: Joice Kinzel | S: Brenda Padovani
Rep. da Fundação de Cultura e Arte – PROARTE

T: Sandra Regina Weiand | S: Ana Carolina 
Sbeghen Loss
Rep. da Secretaria Municipal de Educação

T: Jéssica Dalcin Andrioli | S: Idinéia Salvi
Rep. da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio 
e Turismo

T:  Daniel Augusto Schultz | S: Fabiano José Taufer
Rep. da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

T:  Luisa Cousseau | S: Damires Scottá
Rep. da Secretaria da Administração

T:  Maria Raquel Dalmás | S: Anna Letícia 
Giacomelli
Rep. dos segmentos das Artes Cênicas, Artes 
Circenses e Danças

T: Manoel Luis Costa de Castro | S: Adriana Santos 
Angst AUSENTE
Rep. dos segmentos de Artesanato e Artes Plásticas

T:  Jonas Viccari | S: Lenita Lussani
Rep. dos segmentos de Tradição, Folclore e 
Patrimônio Histórico

T: Leandro Facchini | S: Ricardo Perazzoli 
Baldasso
Rep. do segmento das Artes Audiovisuais e 
Fotografia

T:  Delfino Baldasso | S: Teresa Maria Zan 
Manfredini
Rep. do segmento da Literatura

T: Dirceu Andrioli | S: José Carlos Ribeiro
Rep. do segmento da Música

Ata n° 07/2016 - CMJ

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil
e  dezesseis,  reuniu-se  o  Conselho  Municipal  da
Juventude, em reunião ordinária, para deliberar sobre
a  seguinte  pauta:  1)  Participação  da  Associação
Carlos Barbosa de Ciclismo; 2) Estação Zapping; 3)
Nomeação  de  novos  membros  para  o  CMJ;  4)
Assuntos  Gerais.  Dando  início  à  reunião  a
Coordenadora  Ana  Letícia  deu  as  boas  vindas  aos
presentes,  e  apresentou  o  representante  da
Associação  Carlos  Barbosa  de  Ciclismo –  ACBCI,
Gabriel  Bissoloti,  que  irão  auxiliar  o  Conselho  na
realização  do  Pedal  da  Estação  Zapping.  O
Conselheiro  Fabiano  Taufer  explanou  sobre  a
segurança no trânsito para o ciclista, como o público
alvo é relativamente jovem, o Conselho decidiu fazer
campanhas e ações em prol da segurança no trânsito.
Os  Conselheiros  argumentaram  sobre  a  situação
climatica, se em caso de chuva, a Estação Zapping
seria adiada ou cancelada.  Fabiano explanou que a
Estação,  junto  ao  pedal,  serão  cancelados.  Os
Conselheiros  debateram sobre as inscrições e taxas
do pedal, como o valor da inscrição ainda não pode
ser revertido para o Conselho, Fabiano sugeriu que o
valor  remanescente  das  inscrições  poderia  ser
destinado  para  Associação  Carlos  Barbosa  de
Ciclismo. Os Conselheiros junto ao representante da
ACBCI,  decidiram  que  na  próxima  reunião  do
Conselho,  que será realizada no dia  vinte  e um de
setembro do corrente ano, irão apresentar sugestões

de percurso para o Pedal. Ana Letícia explanou sobre
a Estação  Zapping,  e  argumentou sobre  a  ideia  de
realizar um campeonato de video game no Cinema.
Fabiano  explanou  que  entrou  em  contato  com  o
pessoal  que  iria  organizar  o  campeonato,  e
mencionou que é inviavél a realização do mesmo no
cinema,  em  virtude  do  equipamento  necessário  e
espaço.  Fabiano  mencionou  que  o  campeonato
poderá  ser  realizado  na  Feira  do  Livro,  conforme
disponibilidade  de  espaço.  Fabiano  explanou  que
será  realizado  as  exibições  de  motocross  na  Rua
Coberta, assim como a exposição dos carros antigos
no  Parque  da  Estação.  Fabiano  mencionou  que
haverão apresentações de bandas em frente ao Cine
Ideale. Os Conselheiros mencionaram a possibilidade
de  convidar  as  Escolas  a  apresentar  um  curta
metragem no cinema. O Conselho enviará um ofício
para  as  escolas,  convidando-as  a  participar  das
exibições  dos  filmes.  O  Conselho  debateu  a
possibilidade de convidar  a  Associação Barbosense
de Proteção aos Animais – ABAPA, a realizar alguma
campanha  e  fazer  parte  da  Estação  Zapping.  Nada
mais havendo a constar,  encerro a presente ata que
será assinada por todos os presentes.

T: Soraia Chesini | S: Clarisse Fátima Lagunaz
Rep.  Sec.  Municipal  de  Assistências  Social  e
Habitação 

T: Fabiano José Taufer | S: Eduardo Pizzoli
Rep. Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 

T: Cátia Pradella | S: Cristiane R. Camilo
Rep. Sec. Municipal da Saúde 

T: Maria Regina Misturini Sganderla  |  S: Marcos
Fontana Cerutti
Rep. Sec. Municipal da Educação 

T: Camila Gulden | S: Mateus Dupont
Rep.  Instituições  de  Ensino  da  Rede  Pública
Municipal 

T: Amanda Benedett | S: Larissa Sauthier Neis
Rep. Instituições de Ensino da Rede Pública Estadual

T: Otávio Augusto Silva Borba | S: Vicente Dal Bó
Brandelli 
Rep. Instituições de Ensino da Rede Privada 

T: Anna Letícia Giacomelli | S: Damires Scottá
Rep. Associações Estudantes de Nível Superior 

T: Vanessa Zilio | S: Brenda Shafer           
AUSENTE
Representantes do CEC 

T: Fernanda Grolli | S: Rafael Tontini Pedroni
AUSENTE
Rep. Conselho Municipal Antidrogas 

COMISSÃO DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO

Ata nº 10/2016

Aos vinte e dois 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.  Quanto  ao
memorando 17/2016 será entrado em contato com a
Secretaria  Mun.  de  Administração.  O  memorando
18/2016  foi  respondido  por  algumas  secretarias,
sendo  que  faltam  as  Secretarias  de  Indústria,
Comércio e Turismo, Esportes e Proarte, porém ainda

está  dentro  do  prazo  concedido.  O  memorando
20/2016 foi respondido pela Secretaria de Assistência
Social e Habitação, porém falta a Secretaria de Meio
Ambiente, porém está dentro do prazo concedido. Os
memorandos 21/2016 e 22/2016 foram respondidos.
A Comissão  definiu  solicitar  para  a  Secretaria  da
Fazenda informações quanto ao cadastro imobiliário
e  cadastro  de  contribuintes,  conforme  segue:  1)
Verifiacar se o cadastro de imóveis da prefeitura está
em conformidade com as informações existentes no
registro  de  imóvies  do  município  (Cod.  Tributário
Nacional,  art.  32  e  110;  Cod  Civil  Brasileiro,  art.
1245). 2) Examinar se os imóveis estão cadastrados
em nome dos respectivos proprietários, admintindo-
se  complementarmente  que  haja  informação acerca
dos possuidores na condição de co-responsáveis (Cod
Tributário Nacional, art. 34 e 202, II; Lei nº 6830, de
1980,  art.  2º,  §  5º,  inciso  I).  3)  Conferir  se  as
alterações  na  titularidade  dos  imóveis  somente  são
feitas  após  o  recolhimento  do  importo  sobre
transmissão onerosa “inter vivos” de bens imóveis –
ITBI.  4)  Verifiaca  se  os  valores  dos  imóveis
constantes no cadastro são compativeis com o preço
de mercado; 5) Examinar se as cosntruções averbadas
no  cadastro  de  imóveis  contam  com habite-se.  6)
Conferir se a planta de valores aplicada foi aprovada
por lei. 7) Examinar se a planta de valores aplicada
foi reajustada para a cobrança do IPTU. 8) Verificar
se  os  contrubuintes  são  cadastrados  como  pessoas
físicas  ou  jurídicas,  e  se  estão  arquivados  os
documetnos  necessários  a  essa  identificação.  9)
Conferir  se  os  tributos  são  lançados  conforme  a
situação cadastral dos contribuintes. 10) Examinar se
as  atividades  cadastradas  pelos  contribuintes  do
imposto sobre  serviços  estão  previstas  em Lei.  11)
Examinar  se  existe  a  revisão  dos  cadastro  de
contribuintes,  procedendo-se  as  inscrições  e
cancelamentos  necessários.  Estipulou-se  o prazo de
20 dias para as respostas. Ficou convocado, para o
dia  vinte  e  nove  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  17h29min,  assinada  por
mim, Fabrícia R. Taufer Moura e demais membros da
Comissão. 
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