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seguintes:
I - rua Júlio de Castilhos, trecho compreendido entre
as ruas Antônio Adriano Guerra e Ampélio Carlotto;
II - rua Júlio de Castilhos, trecho compreendido entre
as ruas Ampélio Carlotto e Pedro Baldasso;
III - rua Júlio de Castilhos, trecho compreendido
entre a rua Pedro Baldasso e a Rótula Santa Clara;
IV - rua Buarque de Macedo, trecho compreendido
entre as ruas Assis Brasil - Rio Branco;
V - rua Buarque de Macedo, trecho compreendido
entre as ruas Rio Branco e Prefeito José Chies;
VI - rua Buarque de Macedo, trecho compreendido
entre as ruas Prefeito José Chies e Borges de
Medeiros;
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VII - rua Buarque de Macedo, trecho compreendido
entre a Rótula Santa Clara e a Rua Borges de
Medeiros;

LEIS

VIII - rua Buarque de Macedo, trecho compreendido
entre a Rua Assis Brasil e Rótula da Prefeitura;

LEI 3.365, DE 20 DE JANEIRO DE 2017.
Dispõe Sobre o Sistema de Estacionamento
Rotativo Regulamentado (ERR) nas vias e
Logradouros Públicos.

IX - rua Borges de Medeiros, trecho compreendido
entre as ruas Elisa Tramontina e Maurício Cardoso;
X - rua Borges de Medeiros, trecho compreendido
entre as ruas Buarque de Macedo e Elisa Tramontina;

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

XI - rua Maurício Cardoso, trecho compreendido
entre as ruas Prefeito José Chies e Borges de
Medeiros;

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:

XII - rua Maurício Cardoso, trecho compreendido
entre as ruas Rio Branco e Prefeito José Chies;

Art. 1º A presente Lei disciplina o Sistema de
Estacionamento Rotativo Regulamentado (ERR), nas
vias e logradouros públicos, dentro do perímetro
urbano, de veículos automotores de passageiros e de
carga em áreas especiais.
CAPÍTULO I
DAS ÁREAS REGULAMENTADAS
Art. 2º As áreas do ERR para estacionamento tarifado
serão classificados em Zona Azul e obrigatoriamente
serão definidas dentro do perímetro da Área Central
– ACEN e do Centro Urbano – CURB.
Art. 3º As vias públicas que poderão ser abrangidas,
total ou parcial, pela “ZONA AZUL” são as

XIII - rua Maurício Cardoso, trecho compreendido
entre as ruas Assis Brasil e Rio Branco;
XIV - rua Assis Brasil, trecho compreendido entre as
ruas Buarque de Macedo e Maurício Cardoso;
XV - rua Rio Branco, trecho compreendido entre as
ruas Buarque de Macedo e Maurício Cardoso;
XVI - rua Elisa Tramontina, trecho compreendido
entre as ruas Prefeito José Chies e Borges de
Medeiros;
XVII - rua Elisa Tramontina, trecho compreendido
entre as ruas Borges de Medeiros e Rui Ramos;
XVIII - rua Prefeito José Chies, trecho compreendido
entre a rua Buarque de Macedo e Rua Maurício
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Cardoso;
XIX - rua Assis Brasil, trecho compreendido entre as
ruas Maurício Cardoso e Treze de Maio;
XX - rua Salgado Filho, em toda sua extensão;
XXI - rua Rio Branco, trecho compreendido entre as
ruas Maurício Cardoso e Garibaldi;

permissionária/concessionária gerir o produto bruto
da arrecadação decorrente da exploração do sistema "
ZONA AZUL" de conformidade com o regramento a
ser estabelecido quando do processo licitatório.
Art. 6º A tarifa do estacionamento “ZONA AZUL” é
fixada em R$0,75 (setenta e cinco centavos) a cada
30 (trinta) minutos de utilização.

XXII - rua Buarque de Macedo, trecho compreendido
entre a Rótula da Prefeitura e a rua Marechal
Floriano Peixoto.

Parágrafo único. Fica estabelecido para a ocupação
de uma vaga que o pagamento mínimo a ser efetuado
será o valor equivalente a 30 (trinta) minutos de
utilização.

§ 1º A sinalização do sistema integrante da "ZONA
AZUL" será feita com base na legislação de trânsito
e conterá as informações sobre dias, horários e
períodos de estacionamento.

Art. 7º As tarifas poderão ser recompostas
anualmente, no mês de janeiro, até o limite do IGP-M
acumulado do último exercício, mediante solicitação
da Concessionária.

§ 2º Após prévia avaliação técnica efetuada pelo
Órgão Executivo Municipal de Trânsito, e para
atender necessidades operacionais, poderão as vagas
de ERR serem redistribuídas, expandidas ou
reclassificadas, em área adjacente, mediante decreto
do Poder Executivo.

§1º Poderá ser proposto, ainda, a qualquer tempo, o
reequilíbrio econômico-financeiro da atividade,
expressamente justificado por planilha detalhada de
custos operacionais que demonstre a necessidade de
recomposição do preço da tarifa em índices
superiores ao IGP-M, mediante autorização
legislativa.

CAPÍTULO II
DA TARIFAÇÃO
Art. 4º A utilização do estacionamento far-se-á
mediante pagamento do preço público relativo ao
tempo de uso dos estacionamentos a ser estipulado
pelo Poder Executivo, através do Órgão Executivo
Municipal de Trânsito, bem como a política tarifária
a ser utilizada.

§ 2º Quando do cálculo do reajuste das tarifas, será
procedido o arredondamento dos valores, no intuito
de que este se constitua em múltiplos de R$0,05
(cinco centavos).
§ 3º O arredondamento será efetuado a menor quando
a fração for inferior à metade de R$0,05 (cinco
centavos) e a maior quando for igual ou superior.
CAPÍTULO III

§ 1º A operacionalização do estacionamento em vias
e logradouros públicos deverá ser feita através de
equipamentos
eletrônicos
expedidores
de
comprovantes de tempo de estacionamento, de modo
que permita total controle da arrecadação, aferição
imediata de receitas e auditoria permanente por parte
do Poder Concedente.
§ 2º O equipamento eletrônico a ser utilizado deverá
propiciar aos usuários facilidade na obtenção do
comprovante de tempo de estacionamento,
permitindo a utilização de, no mínimo, duas formas
de pagamento.
§3º O comprovante de tempo de estacionamento será
emitido pelo prazo máximo de três horas, devendo os
usuários, caso os veículos permaneçam na vaga,
emitir
novo
comprovante
de
tempo
de
estacionamento (ticket).
§ 4º Durante o período do ticket, o usuário poderá
estacionar o seu veículo em qualquer uma das vagas
existentes.
§ 5º A permanência do condutor ou de outra pessoa
no veículo não desobriga do uso do ticket.
§ 6º A partir do estacionamento do veículo na área
denominada Zona Azul, o usuário terá um período de
10 (dez) minutos de tolerância para colocar o
comprovante (ticket) do período de estacionamento
do mesmo.
Art. 5º A exploração dos serviços a que alude o art. 2º
desta Lei será feita pela Administração Direta ou
Fundacional do Município ou por terceiros, mediante
permissão/concessão e licitação de interessados e
terá o prazo de duração de 5 (cinco) anos, renováveis
por igual período.
Parágrafo único. Caberá ao Município ou à

DOS HORÁRIOS
Art. 8º O estacionamento pago de veículos, na
“ZONA AZUL”, far-se-á de segunda a sexta-feira, no
horário das 9h às 12h e das 13h às 18h, e aos
sábados, das 8h às 12h.
§ 1º Será livre o estacionamento na "ZONA AZUL",
mediante Decreto Municipal:

identificados junto à Administração Municipal.
Art. 10. As motocicletas e ciclomotores terão locais
previamente estabelecidos por ato do Poder
Executivo, ficando proibido o seu estacionamento
fora daqueles locais.
Parágrafo único. As motocicletas e ciclomotores
ficam dispensados do pagamento do preço, desde que
estacionados nos locais estabelecidos.
Art. 11. As áreas situadas em frente às farmácias,
hospitais, pronto-socorro e quaisquer outros locais
que necessitem de parada de emergência, serão
devidamente sinalizados, com tempo máximo de 15
(quinze) minutos de permanência, sendo isentos de
tarifação.
Art. 12. Os veículos destinados exclusivamente ao
transporte de pessoas idosas terão reservadas, no
mínimo, 5% (cinco por cento) do total das vagas do
estacionamento rotativo, nos termos do art. n° 41 da
Lei federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; já
aqueles que transportem pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida terão a reserva de, no mínimo,
2% (dois por cento) do total de vagas, conforme
estabelecido no art. 7º da Lei Federal nº 10.098, de
19 de dezembro de 2000.
§ 1º Para o cumprimento do disposto neste artigo, o
Poder Executivo Municipal obedecerá as normas
estabelecidas pelas Resoluções do CONTRAN nº
303 e 304, ambas de 18 de dezembro de 2008 ou
outras que venham a substituí-las e regulamentará
por Decreto no que couber.
§ 2º As pessoas e veículos que se enquadram no
disposto deste artigo, serão isentos do pagamento do
preço público estipulado nesta Lei, em até 2 (duas)
horas de utilização da vaga.
§ 3º A operacionalização deste serviço deverá ser
feita
através
de
equipamentos
eletrônicos
expedidores de comprovantes específicos de tempo
de estacionamento (ticket de tempo), de modo que
permita total controle e auditoria permanente por
parte do Poder Concedente.

I - em feriados;
CAPÍTULO V
II - em épocas especiais e/ou datas comemorativas,
de conformidade com o comportamento do comércio,
o horário ora estabelecido poderá ser modificado por
ato do Poder Executivo.
CAPÍTULO IV

CARGA E DESCARGA
Art. 13. O estacionamento “CARGA/DESCARGA”
far-se-á de segunda a sexta-feira, no horário das 6 h
às 9 h e das 19 h às 22 h, e aos sábados, das 6 h às 8
h.

DA PERMISSÃO
Art. 9º Em qualquer caso, independentemente de
pagamento do preço, poderão estacionar na
"ZONA AZUL":
I - veículos oficiais da Administração Direta e
Indireta da União, dos Estados e dos Municípios,
bem como de suas empresas, fundações e autarquias;
II – ambulâncias;
III - veículos de transporte de passageiros (táxis),
quando estacionados em seus respectivos pontos;
IV - veículos de transporte coletivo (ônibus e
similares), quando estacionados em seus respectivos
pontos de parada;
V - veículos particulares a serviço do Poder
Judiciário, quando devidamente cadastrado e

Art.
14.
os
veículos
destinados
a
“CARGA/DESCARGA” terão locais previamente
estabelecidos por ato do Poder Executivo e ficam
dispensados do pagamento do preço, desde que
estacionados nos locais determinados e nos horários
definidos no art. 13.
§ 1° Após o horário estabelecido no art. 13, fica
permitido o estacionamento de veículos de até
3.500kg, com a finalidade de carga e descarga,
mediante o pagamento da tarifa do estacionamento
rotativo pago.
§ 2º Nos locais destinados a “CARGA/DESCARGA”
somente será permitido o estacionamento para este
fim.
Art. 15. A carga e descarga de materiais de
construção, concreto, mudanças e outros cujos
veículos que ultrapassem a capacidade de 3.500Kg,
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exceto nos horários definidos no art. 13 , ou ainda de
caçambas de recolhimento de entulho, dependerá de
licença especial do Órgão Executivo Municipal de
Trânsito, a qual deverá ser fixada no interior do
veículo, de forma visível, não estando isentos do
pagamento de tarifas e taxas que couber.
§ 1º A utilização de vagas deverá ser solicitada junto
ao Órgão Executivo Municipal de Trânsito, com
antecedência de 2 (dois) dias úteis, informando o
local, o número de vagas utilizadas, o tempo de
utilização e, quando for o caso, o código de controle
do coletor.
§ 2º Decorrido o prazo concedido, o veículo ou
coletor, deverá ser retirado, sob pena de remoção, às
expensas do proprietário, sem prejuízo da tarifa
incidente e demais penalidades e multas.
Art. 16. Os veículos empregados nos serviços de
carga e descarga, não poderão infringir as normas
regulamentares de trânsito, sendo também vedado,
depositar cargas no passeio e na pista de rolamento.
Art. 17. Excepcionalmente, em atendimento a
serviços que exijam utilização especial, poderá ser
concedido limite horário diferenciado para uso das
vagas, através de autorização especial da Órgão
Executivo Municipal de Trânsito.
Parágrafo único. O interessado deverá solicitar ao
Órgão Executivo Municipal de Trânsito justificando
a necessidade, com antecedência de 2 (dois) dias
úteis.

c) Quando o prazo de regularização da TPU findar
em sábados à tarde, domingos ou feriados, o mesmo
fica estendido até o primeiro dia útil subsequente.
§ 2º A não regularização no prazo estabelecido
implicará em emissão de multa por infração a esta
Lei.
§ 3º Os infratores ficarão, ainda, sujeitos às
penalidades previstas no Código de Trânsito
Brasileiro - CTB - e legislações complementares.
§ 4º A cobrança das multas de trânsito previstas nos
parágrafos anteriores será efetuada através do
convênio entre o Município de Carlos Barbosa e o
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 20. Na hipótese dos veículos com capacidade de
carga superior a 3.500Kg não possuírem autorização
ou excederem o período de autorização será sujeito a
multas e penalidades previstas no Código de Trânsito
Brasileiro - CTB - e legislações complementares.
CAPÍTULO VII
DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
Art. 21. No caso de efetivação de permissão ou
concessão do serviço a terceiros, estes deverão se
incumbir, sem ônus para o Município, de fornecer,
instalar e/ou conservar os equipamentos empregados
no sistema, bem como de realizar todas as obras,
inclusive de sinalização viária que se fizerem
necessárias à operação do sistema.

CAPÍTULO VI
DAS INFRAÇÕES
Art. 18. Constituem infrações à presente Lei:
I - estacionar o veículo nas áreas regulamentadas sem
a fixação do comprovante de pagamento ou tempo no
para-brisa do veículo, no lado interno;
II - utilizar o comprovante de pagamento de forma
incorreta, contrariando as instruções nele inseridas;
III - ultrapassar o tempo máximo de estacionamento
estabelecido no ticket;
IV - estacionar em local demarcado por faixas
amarelas ou fora do espaço delimitado para a vaga,
na área do ERR.
Art. 19. Na hipótese do veículo exceder o período de
estacionamento estabelecido para a “ZONA AZUL”,
se o proprietário ou preposto deixar de fixar o
comprovante de pagamento ou tempo ou, ainda, no
caso de motocicletas ou ciclomotores estacionados
em locais não autorizados, o responsável deverá
regularizar sua situação mediante o pagamento da
TARIFA PÓS UTILIZAÇÃO (TPU).
§ 1º A Tarifa Pós utilização (TPU), de que trata o
caput deste artigo, fica assim estabelecida:
a) Os condutores terão um limite de tolerância de 10
(dez) minutos, para colocar o comprovante (ticket)
do período de estacionamento.
b) Excedida a tolerância de 10 (dez) minutos, o
condutor deverá pagar uma Tarifa Pós Utilização
(TPU) no valor correspondente a 20 (vinte) vezes a
tarifa mínima, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, após ter sido notificado pelo
monitoramento do sistema, independente de quanto
tempo excedeu o estacionamento.

§ 1º O Município poderá, caso necessário, de acordo
com sua capacidade financeira, no momento da
concessão, fornecer os equipamentos necessários
inicialmente para operacionalização do sistema,
como forma de subsidiar a viabilização econômica da
terceirização do serviço.
§ 2º Ao final do prazo estabelecido no processo
licitatório, os equipamentos, obras e instalações
utilizados na exploração do sistema reverterão para o
Poder Público, sem qualquer pagamento ao particular
e em perfeito estado de conservação e manutenção.
§3º A sinalização viária deverá compreender a
demarcação, no solo, de cada uma das vagas
disponibilizada na área destinada ao Sistema de
Estacionamento Rotativo Regulamentado (ERR).
Art. 22. Toda e qualquer obra para fixação e
manutenção dos equipamentos, mediante aprovação
do Órgão Executivo Municipal de Trânsito, deverão
manter o padrão de acabamento das vias e passeios
públicos.
§ 1º Não será permitida qualquer forma de obstrução
dos passeios e vias públicas.
§ 2º Os equipamentos não devem comprometer a
composição visual bem como a paisagem urbana.
§ 3º A fixação dos equipamentos devem garantir a
segurança de pedestres e motoristas.
Art. 23. Havendo interesse, a critério do Poder
Público Municipal, poderá ser explorada publicidade
comercial ou institucional de espaços nos
parquímetros ou outros equipamentos, sendo que, no
caso de publicidade comercial, deverá ser editado
decreto específico regulamentando a forma de
exploração.
CAPÍTULO VIII

DA CONCESSÃO
Art. 24. O termo de permissão/concessão de operação
deverá conter, entre outras disposições, as seguintes
cláusulas:
I - o objeto, a área e o prazo de permissão/concessão;
II - as condições de exploração dos estacionamentos,
inclusive com previsão de regras e parâmetros de
aferição de receitas, auditorias e acompanhamento da
arrecadação;
III - a forma e a periodicidade do pagamento devido
ao Poder Executivo Municipal;
IV - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da
prestação
de
contas
da
permissionária/concessionária;
V - os direitos, garantias e obrigações da
permissionária/concessionária e do Poder Executivo
Municipal, inclusive as relacionadas às necessidades
de
futura
alteração
da
exploração
permitida/concedida, bem como os relativos ao
aperfeiçoamento e modernização dos equipamentos e
instalações empregados;
VI - os direitos e deveres dos usuários das vagas de
estacionamento,
bem como
o
dever
da
permissionária/concessionária de manter os usuários
permanente e suficientemente informados acerca do
funcionamento do sistema;
VII - a
forma
de
relacionamento
da
permissionária/concessionária com os agentes do
Poder Executivo encarregados da fiscalização de
trânsito e da atividade administrativa de polícia;
VIII - eventuais penalidades que possam ser
aplicadas à permissionária/concessionária pelo
descumprimento das normas legais e contratuais para
exploração;
IX – ressarcimento de prejuízos ao erário em razão
de falhas operacionais do sistema que venham a gerar
autos de infração de trânsito por parte do município,
visando a reparar prejuízos causados ao patrimônio
público;
X - o prazo para o fornecimento e instalação dos
equipamentos, se necessários, e para a realização das
obras necessárias, bem como o prazo máximo para o
início da operação;
XI - as hipóteses e procedimentos para extinção
antecipada da permissão/concessão;
XII
a
obrigatoriedade
da
permissionária/concessionária de tomar todas as
providências e adotar as medidas necessárias para
garantir a regular, adequada e satisfatória operação
do sistema, tais como gerenciamento, contratação e
treinamento de pessoal, fornecimento de uniformes,
equipamentos, material de consumo, combustível,
impressos, confecção de placas de sinalização,
aquisição de veículos para a fiscalização, além de
outros gastos decorrentes de atividades correlatas a
serem desenvolvidas;
XIII - o Foro e o modo de resolução amigável de
eventuais divergências que surjam ao longo do prazo
de vigência da permissão/concessão;
XIV - incorporação e/ou devolução ao patrimônio
público de todos os equipamentos, obras e
instalações, após o término do contrato;
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Art. 25. A permissionária/concessionária deverá
oferecer garantia, na forma da Lei, do fiel
cumprimento das obrigações que por ela venham a
ser
assumidas
como
contrapartida
da
permissão/concessão, inclusive aquelas referentes ao
fornecimento, à instalação, ao funcionamento e à
manutenção dos equipamentos vinculados ao
sistema.
Art. 26. A exigência de preço para estacionamento de
veículos importa, tão somente em autorização de
permanência pelo período determinado nesta Lei, não
acarretando,
ao
Município
ou
à
permissionária/concessionária
do
serviço,
a
obrigação de guardá-los ou vigiá-los, nem
responsabilidade por acidentes, furtos, roubos ou
danos de qualquer espécie, que estes ou seus usuários
vierem a sofrer.
CAPÍTULO IX

13 fevereiro de 2017 e término em 22 de dezembro
de 2017;
III- 01 (um) Professor de Artes, com carga horária de
18 (dezoito) horas semanais, com início previsto para
13 fevereiro de 2017 e término em 22 de dezembro
de 2017;
IV - 1 (um) Professor de Matemática, carga horária
de 20h + 5h semanais, a contar de 13 de fevereiro até
22 de dezembro de 2017;
V- 01 (um) Professor de Ciências, com carga horária
de 20 (vinte) horas semanais, com início previsto
para 13 fevereiro de 2017 e término em 22 de
dezembro de 2017;

Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 07 de fevereiro de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI 3.368, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017

VI- 01 (um) Professor de Ciências, com carga horária
de 15 (quinze) horas semanais, com início previsto
para 13 fevereiro de 2017 e término em 22 de
dezembro de 2017;

Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente e sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, Instrutor de
Informática Educacional.

VII- 01 (um) Professor de Língua Portuguesa, com
carga horária de 10 (dez) horas semanais, com início
previsto para 13 fevereiro de 2017 e término em 22
de dezembro de 2017;

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

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27. Compete à Secretaria Municipal de
Segurança, Trânsito e Logística a organização, o
gerenciamento e a fiscalização do sistema instituído
nesta Lei.
Art. 28. As disposições contidas nesta Lei serão
regulamentadas por Decreto do Poder Executivo.
Art. 29. As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei n.° 2.036, de 22 de dezembro de
2006.
Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 20 de janeiro de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI 3.367, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, Professores.
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 É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse público, por prazo determinado, 31 (trinta e
um) Professores.
Parágrafo único. As contratações se iniciam a partir
da assinatura dos contratos administrativos, pelos
períodos indicados conforme seguem:
I - 19 (dezenove) Professores de Educação Infantil,
com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas
semanais, com início previsto para 13 fevereiro de
2017 e término em 18 de dezembro de 2017;
II- 01 (um) Professor de Artes, com carga horária de
20 (vinte) horas semanais, com início previsto para

VIII- 01 (um) Professor de Língua Portuguesa, com
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com
início previsto para 13 fevereiro de 2017 e término
em 22 de dezembro de 2017;
IX- 01 (um) Professor de Geografia, com carga
horária de até 20 (vinte) horas semanais, com início
previsto para 13 fevereiro de 2017 e término em 24
de maio de 2017;
X - 01 (um) Professor de Educação Física, com carga
horária de 15 (quinze) horas semanais, com início
previsto para 13 fevereiro de 2017 e término em 22
de dezembro de 2017;

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 É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse público, 01 (um) Instrutor de Informática
Educacional, conforme descrito abaixo, na forma do
art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.
Denominação
Cargo

do Número
Cargos

Instrutor
Informática
Educacional

de

01

de Carga
Semanal

Horária

16 horas semanais

XI - 01 (um) Professor de Inglês, com carga horária
de 12 (doze) horas semanais, com início previsto para
13 fevereiro de 2017 e término em 22 de dezembro
de 2017;

Parágrafo único. As atribuições e demais requisitos
do cargo referido no caput são as constantes do
Anexo Único que faz parte integrante desta Lei.

XII - 01 (um) Professor de Inglês, com carga horária
de 15 (quinze) horas semanais, com início previsto
para 13 fevereiro de 2017 e término em 22 de
dezembro de 2017;

Art. 2º A referida contratação tem como objetivo
prestar a instrutoria em Informática Educacional para
os alunos da Escola Municipal de Ensino
Fundamental de Tempo Integral Santa Luzia.

XIII - 01 (um) Professor de Inglês, com carga horária
de 20 (vinte) horas semanais, com início previsto
para 13 fevereiro de 2017 e término em 22 de
dezembro de 2017.

Art. 3º O prazo da contratação será a contar da
assinatura do contrato administrativo, com início
previsto em 13 de fevereiro de 2017 e término em 22
de dezembro de 2017.

Art. 2º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados nos referidos contratos de
acordo com a carga horária prevista, fica o Município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária inferior, até o limite previsto, bem como
poderá ocorrer redução da carga horária inicialmente
contratada, conforme a necessidade, programação e
organização da Instituição de Ensino.

Parágrafo único. Ocorrendo rescisão do contrato
antes de expirar o prazo estabelecido no caput deste
artigo, para completá-lo, poderão ser contratados
outros profissionais.

Art. 3º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de
expirarem os prazos estabelecidos, para completá-los
poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990 e padrões de vencimentos, requisitos para
provimento, atribuições e condições de trabalho
constantes na Lei Municipal nº 2.133, de 23 de
janeiro de 2008, e, quando for o caso, o pagamento
de indenização de difícil acesso, previsto na Lei

Art. 4º O profissional contratado cumprirá carga
horária máxima de 16 (dezesseis) horas semanais e
perceberá vencimento correspondente a R$ 17,77
(dezessete reais e setenta e sete centavos) por hora.
Parágrafo único. Poderá ocorrer redução da carga
horária inicialmente contratada, conforme a
necessidade, programação e organização da
Instituição de Ensino.
Art. 5º Os direitos contratuais serão estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990, requisitos para provimento e condições de
trabalho, atribuições e vencimentos constantes nesta
Lei e, quando for o caso, a indenização de Difícil
Acesso, disposta na Lei Municipal nº 3.062, de 27 de
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maio de 2014.
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 07 de fevereiro de 2017. 58º de
Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI 3.369, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, Monitores.
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 É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse público, por prazo determinado, 03 (três)
Monitores.
Parágrafo único. As contratações se iniciam a partir
da assinatura dos contratos administrativos, pelos
períodos indicados conforme seguem:
I - 02 (dois) Monitores de Creche, com carga horária
de 40 (quarenta) horas semanais, com início previsto
para 1º de fevereiro de 2017 e término em 22 de
dezembro de 2017;
II - 01 (um) Monitor de Creche, com carga horária de
40 (quarenta) horas semanais, com início previsto
para 03 de julho e término em 02 de setembro de
2017.
Art. 2º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados nos referidos contratos de
acordo com a carga horária prevista, fica o Município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária inferior, até o limite previsto, bem como
poderá ocorrer redução da carga horária inicialmente
contratada, conforme a necessidade, programação e
organização da Instituição de Ensino.
Art. 3º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de
expirarem os prazos estabelecidos, para completá-los
poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se o disposto no
art. 233, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990 ou na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990, e, quando for o caso, o pagamento de
indenização de difícil acesso, previsto na Lei
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 07 de fevereiro de 2017. 58º de

Emancipação.

Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

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

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO,
Secretário Municipal da Fazenda.

EDITAIS

Os anexos deste edital podem ser conferidos no
seguinte link:
http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/outroseditais-2017/442

EDITAL Nº 04/2017
Contribuição de Melhoria decorrente da
pavimentação da Rua São Roque.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARLOS
BARBOSA, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica e de acordo com o
disposto na Lei Municipal nº 3.079, de 05 de agosto
de 2014 e na Lei 2.310, de 16 de dezembro de 2009,
resolve baixar o presente EDITAL, para tornar
público a quem interessar possa, que será efetuada a
pavimentação da Rua São Roque.
I - DELIMITAÇÃO DA ÁREA DIRETAMENTE
BENEFICIADA:
Ficam sujeitos à incidência da Contribuição de
Melhorias apenas os imóveis que possuam frente
para a rua a ser pavimentada e diretamente
beneficiados pela obra, com as características e rol de
proprietários conforme ANEXO I.
II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
Vide anexo II.
III - ORÇAMENTO ESTIMADO PARA A OBRA:
Vide anexo III.
IV - DETERMINAÇÃO DO VALOR TOTAL A
PAGAR, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA, POR PROPRIETÁRIO:
Atendendo o disposto no art. 3º, inciso IV da
Lei Municipal nº 3.079, de 05 de agosto de 2014, são
relacionados no ANEXO I, de acordo com cada
proprietário de imóvel, as parcelas do custo total da
obra
que
serão
lançadas,
calculadas
proporcionalmente a área diretamente beneficiada de
cada contribuinte.
O custo da obra, para os moradores
elencados na planilha de contribuição de melhoria 1
correspondente a 37,41% ou R$ 97.588,83 e para os
moradores elencados na planilha de contribuição de
melhoria 2 corresponde a 22,51% ou R$ 84.487,48.
O valor das prestações será convertido em
URM em vigor na data do lançamento, cuja
expressão monetária será observada na data do
pagamento.
O valor da contribuição de melhoria,
correspondente a cada imóvel não pago no
vencimento ajustado, ficará sujeito a pagamento de
multa, juros e correção, na forma da lei.
Pelo presente Edital é aberto aos
contribuintes relacionados no item anterior, o prazo
de 30 (trinta) dias para impugnação de qualquer dos
elementos nele constantes, a contar da data de sua
publicação, cabendo ao impugnante o ônus da prova,
na forma de lei.
Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017
EVANDRO ZIBETTI,

PREGÃO PRESENCIAL
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 006/2017
TIPO: Menor Preço por Lote
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material
para setor de fisioterapia, odontológico e material
ambulatorial.
DATA: 16 de fevereiro de 2017
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 6 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 007/2017
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços médicos especializados (consultas e
exames).
DATA: 17 de fevereiro de 2017
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 7 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/2017
TIPO: Menor Preço
OBJETO: Fornecimento de até 1.000 bombonas de
água mineral natural, bombona de 20 litros cada.
DATA: 16 de fevereiro de 2017
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 9 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 008/2017
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços
de instalação, implantação e manutenção de
softwares para disponibilização da nota fiscal
eletrônica e o ISSQN eletrônico
DATA: 20 de fevereiro de 2017
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 8 no campo “número da
licitação” e selecionando a modalidade Pregão
Presencial.
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ATAS
ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
03/2017
Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e
dezessete, às quatorze 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 o registro de
preços para aquisição de alimentos 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:
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, neste ato
representada pela Sra. Marta Helena Baldasso
Rinaldi, RG nº 2030413691. 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 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com
o preço final (ou negociado) de R$ 14,70; para o item
02 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 1,30;
para o item 03 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
27,00; para o item 04 - IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
13,90; para o item 05 - IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
4,80; para o item 06 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 7,80;
para o item 07 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
12,80; para o item 08 - IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
3,80; para o item 09 - , com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,55; para o item 10 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 4,35; para o item 11 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 4,60; para o item 12 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 6,80; para o item 13 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 4,65; para o item 14 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 12,00; para o item 15 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 12,00; para o item 16 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 12,00; para o item 17 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 36,00; para o item 18 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 34,50; para o item 19 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 29,00; para o item 20 - não houve
cotação; para o item 21 - IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
1,50; para o item 22 - IRMÃOS BALDASSO & CIA

LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,30;
para o item 23 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 9,70;
para o item 24 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,85;
para o item 25 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 8,80;
para o item 26 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,55;
para o item 27 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
26,00; para o item 28 - IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
3,25; para o item 29 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,05;
para o item 30 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 5,20;
para o item 31 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,10;
para o item 32 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,70;
para o item 33 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
12,00; para o item 34 - IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
6,00; para o item 35 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 6,00;
para o item 36 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 6,00;
para o item 37 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 6,00;
para o item 38 - , não houve cotação; para o item 39 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 9,95; para o item 40 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 0,55; para o item 41 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 0,55; para o item 42 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 0,55; para o item 43 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 0,55; para o item 44 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 0,55; para o item 45 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 9,30; para o item 46 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 1,95; para o item 47 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 11,70; para o item 48 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 0,60; para o item 49 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 3,20; para o item 50 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 5,30; para o item 51 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 0,98; para o item 52 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 4,10; para o item 53 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 2,99; para o item 54 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 8,30; para o item 55 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 2,80; para o item 56 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 2,20; para o item 57 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 4,90; para o item 58 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 4,80; para o item 59 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 3,90; para o item 60 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 5,85; para o item 61 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 1,80; para o item 62 -

IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 3,99; para o item 63 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 5,90; para o item 64 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 0,40; para o item 65 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 2,60; para o item 66 IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 3,80; para o item 67 - não
houve cotação; para o item 68 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1,50; para o item 69 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 0,35; para o item 70 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,00; para o item 71 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,00; para o item 72 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 10,00; para o item 73 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 4,80; para o item 74 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 19,90; para o item 75 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 22,80; para o item 76 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 29,00; para o item 77 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 5,30; para o item 78 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1,80; para o item 79 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,15; para o item 80 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1,05; para o item 81 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 2,80; para o item 82 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 6,60; para o item 83 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 43,70; para o item 84 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 0,80; para o item 85 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 0,50; para o item 86 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 15,90; para o item 87 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1,80; para o item 88 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 6,90; para o item 89 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1,70; para o item 90 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 4,80; para o item 91 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 2,85; para o item 92 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 29,00; para o item 93 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 5,80; para o item 94 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 4,30; para o item 95 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 17,00; para o item 96 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 28,00; para o item 97 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,98. 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:
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA. Foi concedido
prazo para recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
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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.

Valério Simonaggio
Pregoeiro
Diego Zarpelon
Equipe de Apoio

Danilo Fachini
Pregoeiro
PORTARIAS

Arieli Paiz
Equipe de Apoio
Diego Zarpelon
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
04/2017
Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e
dezessete, 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 até 105 (cento e cinco) galerias celulares de
concreto armado pré-fabricadas conforme descrito no
item 01 do Edital, processando-se essa licitação nos
termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de
2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006. Participaram do certame as
empresas: CONSTRUSINOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA, neste ato representada pelo Sr. Fernando de
Carvalho, RG nº 9008674617; D'AGOSTINI
INDÚSTRIA DE CONCRETO LTDA, neste ato
representada pelo Sr. Fábio Fabrício Quiróz, RG nº
5051991304; MOLDER ESTRUTURAS EIRELIME, neste ato representada pelo Sr. Fernando
Moreschi, RG nº 8066028211. Conferidos os
documentos apresentados para tanto, as empresas
participantes restaram credenciadas. Foram recebidos
os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
e tendo concluído que apresenta condições positivas
de classificação, eis que os preços ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas condições de fornecimento, segundo a
pesquisa informativa que se realizou, 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 - MOLDER ESTRUTURAS EIRELI-ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 869,00. O
relatório de lances ofertados para cada item encontrase 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
MOLDER
ESTRUTURAS
EIRELI-ME
foi
inabilitada por apresentar o atestado de capacidade
técnica com quantidade inferior ao especificado,
estando em desacordo com o item 07.01.05 do edital.
Foi reaberta a fase de lançes, sendo declarado
vencedor o seguinte licitante: para o item 01 CONSTRUSINOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 870,00. Foi aberto o
envelope nº 02, referente à habilitação, restando
habilitada a empresa CONSTRUSINOS INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA. A empresa MOLDER ESTRUTURAS
EIRELI-ME manifestou intenção de interpor recurso
inerente à sua inabilitação sendo aberto o prazo de 3
(três) dias para apresentar as razões do recurso. Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro,
equipe de apoio e licitantes.

PORTARIA 198/2017
Designa os Representantes da Administração Pública
Municipal para o acompanhamento da execução dos
contratos administrativos abaixo relacionados:
CONTRATOS
Nº
Contrat
o
187/201
3
216/201
3
219/201
3
001/201
4
003/201
4
010/201
4
017/201
4
018/201
4
020/201
4
022/201
4
024/201
4
041/201
4
047/201
4
063/201
4
064/201
4
065/201
4
085/201
4
150/201
4
208/201
4
27/2014
228/201
4
234/201
4
003/201
5
004/201
5
005/201
5
006/201
5
007/201
5
010/201
5
028/201
5
060/201
5
068/201
5
070/201
5
077/201
5
119/201
5

Representante
Liliane Cousseau
de Boaventura
Anna
Letícia
Giacomelli
Jaqueline Zandonai
Dalcin
Ana
Carolina
Sbeghen Loss
Fabiano
José
Tauffer
Anna
Leticia
Giacomelli
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Fabiano
Taufer
Fabiano
Taufer

José
José

Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Anna
Letícia
Giacomelli
Anna
Letícia
Giacomelli
Anna
Letícia
Giacomelli
Jaqueline Zandonai
Dalcin
Jaqueline Zandonai
Dalcin
Anna
Letícia
Giacomelli
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Janquiel Melere
Jaqueline
Dalcin
Jaqueline
Dalcin
Jaqueline
Dalcin
Jaqueline
Dalcin
Jaqueline
Dalcin
Jaqueline
Dalcin
Jaqueline
Dalcin

Zandonai
Zandonai
Zandonai
Zandonai
Zandonai
Zandonai
Zandonai

132/201
5

Lirio Antônio Berto

134/201
5
159/201
5
173/201
5

Fabiano
José
Taufer
Jaqueline Zandonai
Dalcin
Anna
Letícia
Giacomelli

Cargo
Supervisora Escolar
Assessora
Administrativa
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.

178/201
5
058/201
6
084/201
6
106/201
6
107/201
6
121/201
6
122/201
6
134/201
6
156/201
6
158/201
6
174/201
6
185/201
6
202/201
6
207/201
6
208/201
6
209/201
6
210/201
6

Anna
Letícia
Giacomelli
Jaqueline Zandonai
Dalcin
Jaqueline Zandonai
Dalcin
Fabiano
José
Taufer
Fabiano
José
Taufer
Jaqueline Zandonai
Dalcin
Jaqueline Zandonai
Dalcin
Liliane Cousseau
de Boaventura
Liliane Cousseau
de Boaventura
Jaqueline Zandonai
Dalcin
Jaqueline Zandonai
Dalcin
Jaqueline Zandonai
Dalcin
Ana
Carolina
Sbeghen Loss
Arieli
Cristiana
Paiz
Arieli
Cristiana
Paiz

Assessora
Administrativa
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Secretário Municipal
de Educação
Secretário Municipal
de Educação
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.

Iuri Carraro Foletto

Engenheiro Civil

Iuri Carraro Foletto

Engenheiro Civil

Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Coordenadora
da
Educação
Agente Administrativa
Agente Administrativa

Coordenadora da Educação
Secretário
Municipal
de
Educação
Assessora
Administrativa
Supervisor
de
Transporte
Escolar
Supervisor
de
Transporte
Escolar
Supervisor
de
Transporte
Escolar
Supervisor
de
Transporte
Escolar
Supervisor
de
Transporte
Escolar
Secretário
Municipal
de
Educação
Secretário
Municipal
de
Educação
Supervisor
de
Transporte
Escolar
Supervisor
de
Transporte
Escolar
Supervisor
de
Transporte
Escolar
Assessora
Administrativa
Assessora
Administrativa
Assessora
Administrativa
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Assessora
Administrativa
Supervisor
de
Transporte Escolar
Supervisor
de
Transporte Escolar
Supervisor
de
Transporte Escolar
Supervisor
de
Transporte Escolar
Supervisor
de
Transporte Escolar
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Chefe
do
Horto
Florestal e Coleta
Seletiva
Secretário Municipal
de Educação
Coord. de Proj./Con. e
Contratos Intergov.
Assessora
Administrativa

Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 02 de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 172/2017
CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor
GERMANO ANSELMO RAMOS DE CAMPOS,
matrícula nº 256, operador de máquinas, tendo sido
investido em cargo de provimento efetivo, sem
interrupção, em 11 de setembro de 1991, em virtude
de ter completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade, sendo o período aquisitivo inicial de 11
de setembro de 2011 a 11 de setembro de 2016,
protelado, com fundamento no inciso II do art. 92-A,
por motivo de 124 (cento e vinte e quatro) dias de
licença saúde, passando o mesmo para 11 de
setembro de 2011 a 13 de janeiro de 2017, 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 indenizado (01 parcela), cuja quitação
será efetuada na folha de pagamento do mês de
FEVEREIRO de 2017, conforme o processo
administrativo nº 176/2017.
Carlos Barbosa, 01 de fevereiro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 173/2017
CONCEDE prêmio assiduidade à servidora SOELI
APARECIDA CHIES PEDRUZZI, matrícula nº
1.272, Agente Comunitário de Saúde, tendo sido
investida em cargo de provimento efetivo, sem
interrupção, em 16 de maio de 2011, em virtude de
ter completado o período aquisitivo para o prêmio
assiduidade, sendo o período aquisitivo de 16 de
maio de 2011 a 16 de maio de 2016, nos termos do
art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990, tendo optado a servidora pela transformação
de 02 (dois) meses em prêmio assiduidade
indenizado, cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento dos meses de FEVEREIRO e MARÇO de
2017 e 01(um) mês de licença, no período de 1º a 28
de fevereiro de 2017, conforme processo
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administrativo nº 4.672/2016.
Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

Assistência Social e Habitação, com remuneração
correspondente ao cargo em comissão CC06, com
carga horária semanal de 20 horas, do quadro de
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.

Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
PORTARIA Nº 174/2017
ENQUADRA, a partir desta data, a servidora
CESAR ENRIQUE CAMILO, matrícula nº 1.050,
técnico em enfermagem, como beneficiário de
adicional de insalubridade em 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, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 183/2017
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 179/2017
NOMEIA, a partir desta data, ARTHUR
CAFFARATE ZUANAZZI, matrícula n.º 1.313, para
exercer as atribuições do cargo em comissão de
SUPERVISOR DE PROJETOS, lotado na Secretaria
Municipal de Projetos Públicos, com remuneração
correspondente ao cargo em comissão CC04, com
carga horária semanal de 20 horas, do quadro de
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.

NOMEIA, a partir desta data, LOURDES SCHAFER
ROJAS, matrícula n.º 1.062, para exercer as
atribuições do cargo em comissão de SUPERVISOR
DA POLÍTICA DO IDOSO, lotada na Secretaria
Municipal da Assistência Social e Habitação, 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, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 175/2017
Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
ENQUADRA, a partir desta data, a servidora
RAQUEL LOUREIRO SANTOS DA SILVA,
matrícula nº 1.569, técnico em enfermagem, como
beneficiária de adicional de insalubridade em 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, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 176/2017
NOMEIA, a partir desta data, KAREN BEATRIZ
MERLINI MOCELLIN, matrícula n.º 1.872, para
exercer as atribuições do cargo em comissão de
ASSESSOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS, lotada na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio,
com remuneração correspondente ao cargo em
comissão CC03, 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, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 184/2017
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

REMANEJA, a partir desta data, os servidores
abaixo relacionados:

PORTARIA Nº 180/2017
Nome

CONCEDE, a partir desta data, indenização pelo
exercício em escola de difícil acesso, proporcional à
jornada diária de trabalho que cumprir em escola
considerada de difícil acesso, nos termos da Lei
3.062, de 27 de maio de 2014, aos seguintes
monitores de creche:
Servidor
Matrícu Valor
Escola
la
Alcione
Custodio Farias

1.639

Raquel Maria
Gelmini Salton

1.556

R$
869,04

E.M.E.I São
Sebastião de
Castro

R$
869,04

E.M.E.I São
Sebastião de
Castro

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 178/2017
NOMEIA, a partir desta data, MODESTO HEITOR
SFOGGIA, matrícula n.º 1.061, para exercer as
atribuições do cargo em comissão de ASSESSOR
JURÍDICO, lotado na Secretaria Municipal da

Cargo

Da

Para

540

Agente
Gabinete do
Administ
Prefeito
rativo

Secretaria
Municipal da
Saúde

420

Fiscal
Sanitarist
a e de
Meio
Ambient
e

Secretaria
Municipal da
Saúde

Maria
Rosalia
Freitag
Cousseau

478

Secretaria
Municipal da
Auxiliar
Assistência
Geral
Social e
Habitação

Secretaria
Municipal da
Agricultura e
Meio Ambiente

Vanessa
Reinstein
Alnoch

Agente Secretaria
1.72
Administ Municipal da
4
rativo Saúde

Secretaria
Municipal de
Planejamento,
Serviços e Vias
Urbanas

Cleida
Pasini Guiot

Janete
Spader

Secretaria
Municipal de
Planejamento,
Serviços e Vias
Urbanas

Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 181/2017

NOMEIA, a partir desta data, IVANISE GEDOZ,
matrícula n.º 1.045, para exercer as atribuições do
PORTARIA Nº 177/2017
cargo
em
comissão
de
ASSESSOR
ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal
NOMEIA, a partir desta data, ADRIANE MARIA de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas, com
PAGLIARINI, matrícula n.º 1.756, para exercer as remuneração correspondente ao cargo em comissão
atribuições do cargo em comissão de ASSESSOR CC03, com carga horária semanal de 40 horas, do
ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de Segurança e Trânsito, com remuneração de 26 de junho de 1990.
correspondente ao cargo em comissão CC03, com
carga horária semanal de 40 horas, do quadro de
Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
cargos e salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de
junho de 1990.
EVANDRO ZIBETTI,
Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.

Matr
ícula

Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 182/2017
NOMEIA, a partir desta data, SERGIO ROBERTO
CERATTI, matrícula n.º 888, para exercer as
atribuições do cargo em comissão de CHEFE DE
SERVIÇOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE E
VETORES, lotado na Secretaria Municipal da Saúde,
com remuneração correspondente ao cargo em
comissão CC03, com carga horária semanal de 40
horas, do quadro de cargos e salários da Lei

Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 185/2017
NOMEIA, a partir desta data, MIRIAM CINI DE
CAMPOS, matrícula n.º 1.211, para exercer as
atribuições do cargo em comissão de SUPERVISOR
DO
CENTRO
DE
REFERÊNCIA
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), lotada na
Secretaria Municipal da Assistência Social e
Habitação, 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, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 186/2017
Nomeia, a partir desta data, MARCOS
SCHNEIDER, matrícula nº 1.870, para exercer as
atribuições do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE. Perceberá
subsídio nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº
3.320, de 29 de junho de 2016.

9

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

Prefeito Municipal.

Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 194/2017

PORTARIA Nº 199/2017

NOMEIA, a partir desta data, VIVIANE NEIS,
matrícula n.º 1.669, para exercer as atribuições do
cargo
em
comissão
de
ASSESSOR
ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal
da Agricultura e do Meio Ambiente, com
remuneração correspondente ao cargo em comissão
CC03, com carga horária semanal de 40 horas, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990.

ENQUADRA, a partir desta data, BETIMEIRE
NUNES BITENCOURT DE OLIVEIRA, matrícula
1.787, Enfermeiro, como beneficiária de adicional de
insalubridade em 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, 02 de fevereiro de 2017.

Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 187/2017
NOMEIA, a partir desta data MARCOS
SCHNEIDER, matrícula nº 1.870, para exercer as
atribuições do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE. Perceberá
subsídio nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº
3.320, de 29 de junho de 2016.

Carlos Barbosa, 02 de fevereiro de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 195/2017

PORTARIA Nº 188/2017
EXONERA, a partir desta data, JENECI
MOCELLIN, matrícula nº 953, do cargo em
comissão de DIRETOR PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE DE CARLOS
BARBOSA - PROARTE, conforme art. 36, inciso II,
alínea “a” da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de 1990.
Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 189/2017
NOMEIA, a partir desta data, CARLO DAYAN
SANTAROSA, matrícula n.º 1.873 para exercer as
atribuições do cargo em comissão de DIRETOR
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E
ARTE DE CARLOS BARBOSA-PROARTE, lotado
na Fundação de Cultura e Arte de Carlos Barbosa,
com remuneração correspondente ao cargo em
comissão CC07, do quadro de cargos e salários da
Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 190/2017
EXONERA, a partir desta data, KETLIN ZILIO,
matrícula nº 1.753, do cargo efetivo de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, Microárea 06,
localidade de Santo Antônio de Castro, a pedido da
servidora, conforme art. 36, inciso I da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo o dia 31 de
janeiro de 2017 o último dia trabalhado.
Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 192/2017
REMANEJA, A partir desta data e até 28 de fevereiro
de 2017, o servidor ALTEMIR POSSAMAI,
matrícula n.º 338, auxiliar geral, da Secretaria
Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente para a
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.
Carlos Barbosa, 1º de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,

CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados
para comparecer na Coordenadoria de Recursos
Humanos, localizada na Prefeitura Municipal, Rua
Assis Brasil, 11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS,
no prazo de dois dias, 03 e 06 de fevereiro de 2017,
podendo ser prorrogado por igual período a critério
da Administração Pública, com a documentação
necessária para contratação administrativa para
atender necessidade temporária de excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.
NOME

CARGO

SUELEM DOS
SANTOS

MONITOR DE
CRECHE

MARIA LUIZA
ZUCATTI PAGLIARINI

MONITOR DE
CRECHE

Carlos Barbosa, 02 de fevereiro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 196/2017
DESIGNA, a partir desta data, DAIANE
COUSSEAU, matrícula nº 1.494, para exercer as
atribuições da função gratificada de CHEFE DO
SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO (SINE),
lotada na Secretaria Municipal da Assistência Social
e Habitação, carga horária semanal de 40 horas, com
remuneração correspondente a função gratificada
FG04, do quadro de cargos e salários da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 02 de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 197/2017
REMANEJA, a partir dessa data, o servidor
MAICON MINEIRO, matrícula n.º 1.794, motorista,
da Secretaria Municipal da Saúde para Secretaria
Municipal de Segurança e Trânsito.
CESSA, a partir dessa data, o pagamento de
adicional de insalubridade paga ao servidor
MAICON MINEIRO, matrícula nº 1.794, motorista,
com base no art. 6º inciso II da Lei Municipal nº
2.782 de 1º de junho de 2012.
Carlos Barbosa, 02 de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,

PORTARIA Nº 200/2017
ENQUADRA, a partir desta data, a servidora ANA
CARLA MARQUES WEYH, matrícula nº 1.874,
técnico em enfermagem, como beneficiária de
adicional de insalubridade em 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, 03 de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 201/2017
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Educação
Infantil do Concurso Público e Processo Seletivo
Público 2015 (Edital de Homologação nº 043/2015),
para comparecer na Diretoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 06 e 07 de fevereiro de 2017, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação administrativa para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público para
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, de acordo
com a Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.
Para tanto, devem preencher MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE DE VAGA na Diretoria de Recursos
Humanos desta Prefeitura, no horário de expediente
externo, das 8 horas às 12 horas e das 13h30min às
17h30min (fone 54.3461.8818). Dos candidatos que
apresentarem manifestação de interesse da vaga,
serão admitidos os que estiverem melhor
classificados, de acordo com o número de vagas
temporárias existentes.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
ANEXO
TAMIRES SCHUCK
NAIDES FABIANE SPECHT KAFER
SIRLEI THIELE
ELIANE CARNIEL
ANA RITA PINHEIRO REICHIMBAK RECH
GRAZIELA FLORES DE AZEVEDO
LILIANE COUSSEAU DE BOAVENTURA
ERLI DA CONCEICAO BUENO
MICHELI TOMAZI DE OLIVEIRA
MELANEA GROSZ FASCIO
LUCIANE SCUTTA FINK
FABIANA ERTHAL FLORES
SIANE SALINI FADANELLI
CASSIANA SANTAROSA
MARICELIA LAZAROTTO
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CRISTIANE MARIA SEHNEM
ANA RITA DE CASSIA BERNARDES
FERNANDA MARIA SCHAFER
FABIANE HAACK DA SILVA
OZAIDE FERNANDES BERNARDES
LUANA BUFFON
ROBERTA MORIGI DE OLIVEIRA
JULIANA TERESINHA GNOATTO
LAIONES ALVES TROMBINI
SILVIA FROSI
MARLI TERESINHA HOLDEFER
CLARISSA DOS SANTOS DEBUS
CRISTIANE MADALENA HANSEN
ANDREIA CASSINELLI
ROSE MERE SULZBACHER MATTE
ADRIANE DE SOUZA BILDHAUER
JOSELAINE RADAVELLI DOS SANTOS BISOLO
MARIA HELENA DALCIN CAZANATTO
FLAVIA JULICA SCOTTA
SIMONE INES WILLRICH
RUBIANE ISABEL POLETTO
ALINE DOS REIS PAGEL
DEISI MAGNUS CORREA
VANESSA CARLOTTO DOS SANTOS
MARIA EDUARDA RIBEIRO DA SILVA
FRANCIELI FAGHERAZZI
TATIANE ANGHEBEN BATISTA
DAIANE ANTUNES DA ROSA FONTANA
PATRICIA DE CAMPOS WACHHOLZ
LEANI ANA BREUNIG SCHOLZ
ADRIANA SCHOULTEN
CAMILA SILVEIRA BORGES
SHIRLEY COUTINHO CORREA
LISANE BENDER ANDRADE
MILENA PUTON
ROSIMERI KLEIN RECH
SABRINA EMANUELE DE ALMEIDA DA LUZ
CARINE DE SOUZA MELO
ANGELICA REGINA RONCAGLIO
PAULA DE ABREU FRANCO NETTO
SANDRA MARA FARIAS
SANDRA SCHULZ BENINI
DENISE CRISTINA CANAL
VANESSA FLORES OZORIO
ELENA MISTURINI CANAL
DAIANE PANIZZI
LUANA SILVA DE AGUIAR
REJANE VILLA CANTONI
DEISE CAROLINE METZ
PATRICIA TEPOUVEN DEBIASI
ROSANE CIESLIK
LETICIA BASSO
SHADIA NUNES
KELY WEBER AGUIAR
CINTIA BULIGON DALLA COSTA
LYDIA FRANCO DIAS LACERDA
ANDREIA POYER
CLARICE CHAGAS DOS PASSOS
PATRICIA ATAIDE CAGLIARI
MARY INGRID DAMO
ANA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
JESSICA PEDROTTI DE FRANCA
DEBORA DANIELLI MANTELLI
BERNARDETE PIANESSOLA
PORTARIA Nº 202/2017
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Ensino
Fundamental Séries Finais – Matemática do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital de Homologação nº 048/2015), para
comparecer na Diretoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 06 e 07 de fevereiro de 2017, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da

Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação administrativa para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público para
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –
MATEMÁTICA, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990. Para tanto, devem
preencher MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE
VAGA na Diretoria de Recursos Humanos desta
Prefeitura, no horário de expediente externo, das 8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8818). Dos candidatos que apresentarem
manifestação de interesse da vaga, serão admitidos os
que estiverem melhor classificados, de acordo com o
número de vagas temporárias existentes.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

JAQUELINE FLORES DE SOUZA
DANIELE LIRA
MARCIA ORSO RESEMINI
DEBORA KATIA DORNELLES
ANDRESSA CHIAMENTI
VANEILA FURLANETTO
RAQUEL PERAZZOLI BALDASSO
ANGELICA TAIS BERGONSI
JULIANA ZONATTO
TATIANA CANAL
JANICE CORBELINI MEJOLARO
DIANE ZANINI BORTOLOTTO
MONIQUE DEPELEGRIN
EDNEIA PEREIRA
DAIANE LIRA
EMILY ARCARI DE MORAES
RICARDO PERAZZOLI BALDASSO
JOSEANA SILVA RIGO
PORTARIA Nº 204/2017

ANEXO
PAULA TATIANE FROEHLICH
PAULO CESAR BELLAVER
ROBERTA MANFROI LO
GREICE SIPP
TATIANA LAZZARI
GABRIELE MOLON
KARINE KURMANN
ROSANGELA DAL PIZZOL
CRISTIAM WALLAO ROSA
TATIANE MARIA ROMIO
FELIPE SOMMER STALLBAUM
RODRIGO PINTO DA SILVA
CAROLINE GALLON SALINI
MEVELIN MAUS
CARINA DE LURDES SOARES
FABIANA RECZKO
PORTARIA Nº 203/2017
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Ensino
Fundamental Séries Finais – Ciências do Concurso
Público e Processo Seletivo Público 2015 (Edital de
Homologação nº 041/2015), para comparecer na
Diretoria de Recursos Humanos, localizada na
Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil, 11, Bairro
Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de dois dias, 06
e 07 de fevereiro de 2017, podendo ser prorrogado
por igual período a critério da Administração
Pública, para manifestar interesse em contratação
administrativa para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público para PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL – CIÊNCIAS, de acordo
com a Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.
Para tanto, devem preencher MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE DE VAGA na Diretoria de Recursos
Humanos desta Prefeitura, no horário de expediente
externo, das 8 horas às 12 horas e das 13h30min às
17h30min (fone 54.3461.8818). Dos candidatos que
apresentarem manifestação de interesse da vaga,
serão admitidos os que estiverem melhor
classificados, de acordo com o número de vagas
temporárias existentes.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
ANEXO
CATIA ELOISA BRACKMANN
LUCIANA DAI PRA PENTEADO
JULIANA CHIARELLO
ALCEU LAZZARI

CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Ensino
Fundamental Séries Finais – Língua Portuguesa do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital de Homologação nº 047/2015), para
comparecer na Diretoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 06 e 07 de fevereiro de 2017, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação administrativa para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público para
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –
LÍNGUA PORTUGUESA, de acordo com a Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990. Para
tanto, devem preencher MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE DE VAGA na Diretoria de Recursos
Humanos desta Prefeitura, no horário de expediente
externo, das 8 horas às 12 horas e das 13h30min às
17h30min (fone 54.3461.8818). Dos candidatos que
apresentarem manifestação de interesse da vaga,
serão admitidos os que estiverem melhor
classificados, de acordo com o número de vagas
temporárias existentes.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
ANEXO
JANICE FANTIN
JOELMA INES CASA
FRANCIELE CARNEIRO TOTEL
PATRICIA MEINERZ
KARINE ANTONIA PANIZZI
SILVANA TERESINHA SALVI
KAMILA GIRARDI
PATRICIA PERONI
DANIELA GUSATTO
FERNANDA ALLIATTI MASUTTI
DENIRA CAGLIARI
TANDRA PRAMIO
JOSIANE DE CARLI
ANA CLAUDIA DE FREITAS
FATIMA SUELEN DOS SANTOS CORREA
JULIANA GEMELLI DA SILVA
CAMILA BARILI
CAMILA BALBINOT
DENISE MARIA BENDER ECKERT
FRANCINE GUARNIERI
CANDISSE FANTI ANSELMINI
LETIERE MARIA LOPES DE OLIVEIRA

11

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

PORTARIA Nº 205/2017
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Ensino
Fundamental Séries Finais – Geografia do Concurso
Público e Processo Seletivo Público 2015 (Edital de
Homologação nº 044/2015), para comparecer na
Diretoria de Recursos Humanos, localizada na
Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil, 11, Bairro
Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de dois dias, 06
e 07 de fevereiro de 2017, podendo ser prorrogado
por igual período a critério da Administração
Pública, para manifestar interesse em contratação
administrativa para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público para PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL – GEOGRAFIA, de
acordo com a Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de
1990.
Para
tanto,
devem
preencher
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE VAGA na
Diretoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, no
horário de expediente externo, das 8 horas às 12
horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8818). Dos candidatos que apresentarem
manifestação de interesse da vaga, serão admitidos os
que estiverem melhor classificados, de acordo com o
número de vagas temporárias existentes.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
ANEXO
FERNANDA PIZZATO
CARLA PUREZA DE SOUZA
CARMEN LUYARA CANABARRO LEAL
WILLIAM POLLNOW
ANDREIA SONAGLIO GOULART
EVELIN EDUARDA BATTISTI GNATTA
ELISA ARAUJO CAMELO
KARIN HAAS
VINICIUS MATANA NEVES
ZAMALI AGUIAR DA SILVA
GIOVANA COUSSEAU
GIANE FRANCIELE SOARES
PORTARIA Nº 206/2017
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Ensino
Fundamental – Educação Física do Concurso Público
e Processo Seletivo Público 2015 (Edital de
Homologação nº 042/2015), para comparecer na
Diretoria de Recursos Humanos, localizada na
Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil, 11, Bairro
Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de dois dias, 06
e 07 de fevereiro de 2017, podendo ser prorrogado
por igual período a critério da Administração
Pública, para manifestar interesse em contratação
administrativa para atender necessidade temporária
de excepcional interesse público para PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FÍSICA,
de acordo com a Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho de 1990. Para tanto, devem preencher
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE VAGA na
Diretoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, no
horário de expediente externo, das 8 horas às 12
horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8818). Dos candidatos que apresentarem
manifestação de interesse da vaga, serão admitidos os
que estiverem melhor classificados, de acordo com o
número de vagas temporárias existentes.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
ANEXO
ALLAN JORGE WERNER
RONALDO FACHINELLI
PRISCILA BARRETO DE ALMEIDA NEVES
RONAN FERNANDES PEREIRA
GIULIANA MARTINS GALVANI
JENIFER LUIZA HENNICKA
EVERTON ARSEGO
MATEUS SALVI
PAULO RICARDO DA COSTA
MARCO AURELIO CARDOSO
MAURICIO KUCERA DELEVATI
EVERTON LUIS LOPES BALOTIN
RODRIGO AMANDIO GONCALVES SABEDOTTI
RAUL DE FRAGA SEIBEL
LUANA POSSEBON
LEANDRO DECONTI
PORTARIA Nº 207/2017
AVERBA, para fins de cômputo de tempo de
contribuição na aposentadoria, o tempo de serviço
prestado pelo servidor LINDOBERTO MARTINS
DA ROSA, matrícula nº 552, conforme Certidão do
Instituto Nacional de Seguro Social:
Atividade Privada, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:
Indústria de Vidros Zietolie Ltda
Período de 03/01/1972 a 14/11/1972 – total de 10
meses e 12 dias.
Cristais Heuser Ltda
Período de 01/03/1973 a 20/02/1976 – total de 02
anos, 11 meses e 20 dias.
Moret Terraplanagem e Transportes Ltda
Período de 24/02/1976 a 31/12/1976 – total de 10
meses e 07 dias.
Período de 01/12/1977 a 03/05/1978 – total de 05
meses e 03 dias.
Simonaggio & Cia Ltda
Período de 01/07/1978 a
meses e 02 dias.
Período de 01/03/1979 a
anos, 06 meses e 03 dias.
Período de 01/02/1986 a
anos, 07 meses e 22 dias.
Período de 06/02/1989 a
anos, 01 mês e 27 dias.

ano e 01 dia.
Período de 01/01/1997 a 21/10/1997 – total de 09
meses e 21 dias.
Município de Salvador do Sul
Período de 08/05/1995 a 14/11/1996 – total de 01
ano, 06 meses e 07 dias.
Total Geral: 8.154 dias, correspondendo a 22 anos,
04 meses e 04 dias.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 208/2017
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Professor Ensino
Fundamental Séries Finais – Língua Inglesa do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital de Homologação nº 046/2015), para
comparecer na Diretoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 06 e 07 de fevereiro de 2017, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação administrativa para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público para
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –
LÍNGUA INGLESA, de acordo com a Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990. Para tanto, devem
preencher MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE
VAGA na Diretoria de Recursos Humanos desta
Prefeitura, no horário de expediente externo, das 8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54.3461.8818). Dos candidatos que apresentarem
manifestação de interesse da vaga, serão admitidos os
que estiverem melhor classificados, de acordo com o
número de vagas temporárias existentes.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

02/10/1978 – total de 03
ANEXO
03/09/1985 – total de 06
22/09/1988 – total de 02
02/04/1991 – total de 02

Olivar Antonio Dupont – ME
Período de 01/07/1993 a 05/09/1994 – total de 01
ano, 02 meses e 05 dias.
Gelre trabalho temporário S/A
Período de 12/12/1997 a 05/02/1998 – total de 01
mês de 24 dias.
Autônomo
Período de 01/10/1988 a 31/01/1989 – total de 04
meses.
Período de 01/08/1991 a 31/01/1992 – total de 06
meses.
Atividade Pública, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:
Município de Barão
Período de 01/01/1992 a 31/03/1992 – total de 02
meses.
Período de 01/04/1992 a 01/04/1993 – total de 01

ANDREIA ARALDI VERGANI
PRISCILA WERNER
MELINE CAMILLO
KARINA SCHOLZ
THAIANE DA SILVA SOCOLOSKI
JANETE LUISA DOTTA
ADRIANO DE SOUZA BILDHAUER
ALESSANDRA LENKTAITIS
FRANCESCA DALCIN PADOVANI
JULIESE LORENSI
PORTARIA Nº 209/2017
CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados
para comparecer na Diretoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 06 e 07 de fevereiro de 2017, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, com a documentação
necessária para contratação administrativa para
atender necessidade temporária de excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.
NOME

CARGO

NADIA MAIA HILARIO

INSTRUTOR DE
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TECNOLOGIA DIGITAL
ANDRESSA ARGENTA

PROFESSOR DE ARTES

VALDIRENE CARPANEDA

PROFESSOR DE ARTES

Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

Humanos desta Prefeitura, no horário de expediente
externo, das 8 horas às 12 horas e das 13h30min às
17h30min (fone 54.3461.8818). Dos candidatos que
apresentarem manifestação de interesse da vaga,
serão admitidos os que estiverem melhor
classificados, de acordo com o número de vagas
temporárias existentes.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.

PORTARIA Nº 210/2017
HOMOLOGA, a partir desta data, a conclusão do
estágio probatório, declarando estável no serviço
público, o servidor DIEGO ZAEPELON, matrícula
nº 1.582, investido no cargo efetivo de Agente
Administrativo em 03 de fevereiro de 2014, tendo
sido avaliado no período de fevereiro de 2014 a
fevereiro de 2017, conforme o disposto na Lei
Municipal nº 2.001 de 21 de setembro de 2006 e
Decreto nº 2.078, de 21 de setembro de 2006, nos
termos do art. 41, § 4º, da Constituição Federal.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.
ANEXO
CRISTINA BACK WEBER
DANIELE FLACH RHODEN
GEISEBEL BARBOSA
PAULA ANDREIA STEFFANI
EVELINE BERTOTTO MAFFEI
IVETE MARIA WARTHA
SIOMARA SCHAFER
DANIELA RIBEIRO DOS SANTOS BITENCORTE
HAINNA MARIANA MONTEIRO DA SILVA
DANIELA COUSSEAU
DIONIRES VIANNA

PORTARIA Nº 211/2017
AVERBA, para fins de cômputo de tempo de
contribuição na aposentadoria, o tempo de serviço
prestado pela servidora TANIA MISTURINI
THUMS, matrícula nº 449, conforme Certidão do
Instituto Nacional de Seguro Social:
Atividade Privada, com contribuição
Geral de Previdência – INSS:
Móveis João Martini Ltda
Período de 01/09/1983 a 16/12/1983 –
meses e 16 dias.
Tramontina SA Cutelaria
Período de 08/07/1985 a 27/06/1989 –
anos, 11 meses e 20 dias.
Lojas Colombo SA Comércio de
Domésticas
Período de 11/12/1989 a 10/01/1992 –
anos e 01 mês.
Autônomo
Período de 01/01/1992 a 31/01/1996 –
anos e 20 dias.

ao Regime
total de 03
total de 03
Utilidades
total de 02

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Serviços Agrícolas Irmãos Zwirtes
Ltda
OBJETO: O presente contrato tem a finalidade de
contratação de serviços de trator agrícola para a
realização de lavração, subsolagem para execução de
serviços aos Munícipes durante o ano de 2017,
conforme incentivos previsto nas Leis Municipais nº
3154/2015 e 3170/2015 que instituem o Plano de
Estímulo ao Desenvolvimento Agropecuário, de
acordo com as seguintes especificações:
ITEM
DO
UNI
DESCRIÇÃO
EDIT
D
AL
1
1 SERVIÇO DE MÁQUINAS AREA 01 - REGIAO DA HOR
SUBPREFEITURA
DE A
SANTA
LUIZA
E
FORROMECO

ITE
M

total de 04

Total Geral: 3.796 dias, correspondendo a 10 anos,
04 meses e 26 dias.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 212/2017
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta portaria, integrantes da relação final de
homologados para o cargo de Monitor de Creche do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital de Homologação nº 025/2015), para
comparecer na Diretoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 06 e 07 de fevereiro de 2017, podendo ser
prorrogado por igual período a critério da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação administrativa para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público para
MONITOR DE CRECHE, de acordo com a Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990. Para
tanto, devem preencher MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE DE VAGA na Diretoria de Recursos

QTDE
(ATÉ)
225

Os serviços deverão ser executados, de segunda a
sábado, conforme cronograma apresentado pela
Secretaria Municipal da Agricultura Viação e
Serviços.
Os serviços serão prestados aos agricultores que
previamente fizeram a solicitação por meio de
protocolo em atendimento aos incentivos do Plano de
Estímulo ao Desenvolvimento Agropecuário (Leis
3154/15 e 3170/15). O serviço de lavração e
subsolagem não poderá ser prestado nas propriedades
onde o agricultor possuir trator igual ou de maior
porte que o da contratada, conforme institui o Plano
de Estímulo Agropecuário, em seu Artigo 26 (Do
enquadramento do produtor).
O transporte das máquinas até os locais solicitados
correrá por conta da CONTRATADA e o pagamento
será efetuado por hora trabalhada.
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 empresa
contratada.
A utilização das máquinas 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 Contratada deverá realizar os serviços conforme
cronograma da Secretaria que será entregue no
momento da solicitação da máquina. A Secretaria
emitirá uma planilha de serviços a qual conterá no
mínimo as informações: Data de abertura e número
do protocolo, nome e localidade do requerente;
discriminação do serviço e horas solicitadas;
Ao finalizar cada serviço, a Contratada deverá emitir
um relatório de serviço com numeração sequencial
com o nome do agricultor, data, descrição do serviço
realizado, quantidade de horas, número do protocolo,
nome do operador e assinatura do agricultor.
Mensalmente, até no máximo o dia 10 (dez), a
empresa contratada deverá entregar na secretaria
todos os relatórios de serviço executados durante o
mês anterior.
DOS SERVIÇOS:
Para a realização do serviço de silagem, a Contratada
deverá disponibilizar de ensiladeira móvel e
carroção.
Para a realização do serviço de lavração e
subsolagem a Contratada deverá disponibilizar arado
com 3 (três) discos de 28'' e sistema de reversão e
subsolador com 5 (cinco) hastes fixas.
Nos programas de silagem, lavração e subsolagem os
custos com os implementos e maquinário ficarão por
conta dos agricultores sendo que os valores máximos
a serem cobrados diretamente do produtor pela
contratada são: ensiladeira móvel: R$ 24,00;
carroção, arado com 3 discos e subsolador: R$ 12,00,
conforme Decreto Municipal.
Para realização do serviço de retroescavadeira, a
Contratada deverá disponibilizar no mínimo 2 (duas)
máquinas diariamente.
O prestador de serviço de silagem deverá realizar os
serviços respeitando o ponto ideal de maturação do
milho a fim de não comprometer a qualidade da
silagem.
Os prestadores dos serviços de silagem, lavração e
subsolagem, conforme necessidade e mediante
autorização da secretaria, poderão realizar serviços
fora de sua região de atuação.
ESPECIFICAÇÕES DAS MÁQUINAS:
Os tratores deverão ter as seguintes especificações
mínimas: tração nas 4 (quatro) rodas, potência
mínima de 70 (setenta) CV'S e no máximo 8 (oito)
anos de uso.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
03 de fevereiro até 31 de dezembro de 2017.
VALOR: Até R$ 23.625,00 (vinte e três mil,
seiscentos e vinte e cinco reais)
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente
SERVIÇOS AGRÍCOLAS IRMÃOS ZWIRTES
LTDA
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Diretora Jurídica – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Rodrigo Cichelero - Me
OBJETO: O presente contrato tem a finalidade de
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contratação de serviços de trator agrícola para a
realização de lavração, subsolagem para execução de
serviços aos Munícipes durante o ano de 2017,
conforme incentivos previsto nas Leis Municipais nº
3154/2015 e 3170/2015 que instituem o Plano de
Estímulo ao Desenvolvimento Agropecuário, de
acordo com as seguintes especificações:
ITE
M
1

ITEM
DO
EDIT
AL
2

DESCRIÇÃO

UNI
D

SERVIÇO DE MÁQUINAS AREA 04 - REGIAO DA HOR
SUBPREFEITURA DA SEDE
A
DO MUNICÍPIO

QTDE
(ATÉ)
200

Os serviços deverão ser executados, de segunda a
sábado, conforme cronograma apresentado pela
Secretaria Municipal da Agricultura Viação e
Serviços.
Os serviços serão prestados aos agricultores que
previamente fizeram a solicitação por meio de
protocolo em atendimento aos incentivos do Plano de
Estímulo ao Desenvolvimento Agropecuário (Leis
3154/15 e 3170/15). O serviço de lavração e
subsolagem não poderá ser prestado nas propriedades
onde o agricultor possuir trator igual ou de maior
porte que o da contratada, conforme institui o Plano
de Estímulo Agropecuário, em seu Artigo 26 (Do
enquadramento do produtor).
O transporte das máquinas até os locais solicitados
correrá por conta da CONTRATADA e o pagamento
será efetuado por hora trabalhada.
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 empresa
contratada.
A utilização das máquinas 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 Contratada deverá realizar os serviços conforme
cronograma da Secretaria que será entregue no
momento da solicitação da máquina. A Secretaria
emitirá uma planilha de serviços a qual conterá no
mínimo as informações: Data de abertura e número
do protocolo, nome e localidade do requerente;
discriminação do serviço e horas solicitadas;
Ao finalizar cada serviço, a Contratada deverá emitir
um relatório de serviço com numeração sequencial
com o nome do agricultor, data, descrição do serviço
realizado, quantidade de horas, número do protocolo,
nome do operador e assinatura do agricultor.
Mensalmente, até no máximo o dia 10 (dez), a
empresa contratada deverá entregar na secretaria
todos os relatórios de serviço executados durante o
mês anterior.
DOS SERVIÇOS:
Para a realização do serviço de silagem, a Contratada
deverá disponibilizar de ensiladeira móvel e
carroção.
Para a realização do serviço de lavração e
subsolagem a Contratada deverá disponibilizar arado
com 3 (três) discos de 28'' e sistema de reversão e
subsolador com 5 (cinco) hastes fixas.
Nos programas de silagem, lavração e subsolagem os
custos com os implementos e maquinário ficarão por
conta dos agricultores sendo que os valores máximos
a serem cobrados diretamente do produtor pela
contratada são: ensiladeira móvel: R$ 24,00;
carroção, arado com 3 discos e subsolador: R$ 12,00,
conforme Decreto Municipal.
Para realização do serviço de retroescavadeira, a
Contratada deverá disponibilizar no mínimo 2 (duas)
máquinas diariamente.
O prestador de serviço de silagem deverá realizar os
serviços respeitando o ponto ideal de maturação do

milho a fim de não comprometer a qualidade da
silagem.
Os prestadores dos serviços de silagem, lavração e
subsolagem, conforme necessidade e mediante
autorização da secretaria, poderão realizar serviços
fora de sua região de atuação.
ESPECIFICAÇÕES DAS MÁQUINAS:
Os tratores deverão ter as seguintes especificações
mínimas: tração nas 4 (quatro) rodas, potência
mínima de 70 (setenta) CV'S e no máximo 8 (oito)
anos de uso.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
03 de fevereiro até 31 de dezembro de 2017.
VALOR:
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente
RODRIGO CICHELERO - ME
Contratada

TRAÇÃO,
PARA
MOTONIVELA
DORA.
COTA TOTAL PNEU
12,
DIÂMETRO
INTERNO 16.5,
CONSTRUÇÃO
U
12 DIAGONAL,
N
TENDO
NO
MÍNIMO
10
LONAS, PARA
RETROESCAVA
DEIRA.

PNEU BOM LTDA – EPP
Contratado
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Pneu Bom Ltda – Epp
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de pneus, conforme preço e itens
abaixo descritos, em referência meramente
estimativa:

IT
E
M

DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

U
N

MO
DE
LO

VALOR
TOTAL
EM R$

PNEU
17.5,
DIÂMETRO
INTERNO 25,
CONSTRUÇÃO
DIAGONAL,
TENDO
NO
MÍNIMO
16 U
06
LONAS,
N
DESENHO
TRAÇÃO,
PARA
CARREGADEI
RA/RETROESC
AVADEIRA.

G2

Con
dor

04

R$
R$
1.840, 7.360,0
00
0

PNEU 17.5,
DIÂMETRO
INTERNO 25,,
TENDO
NO
MÍNIMO
16
LONAS, PNEU
RADIAL COM
CARCAÇA DE
AÇO.
U
07 DESENHO DA
N
BANDA
DE
RODAGEM L3.
PROFUNDIDA
DE MÍNIMA DE
28MM, PARA
RETROESCAVA
DEIRA/
CARREGADEI
RA.

L3

Tria
ngl
e

08

R$
R$
3.996, 31,968,
00
00

11 PNEU
14.00, U
DIÂMETRO
N
INTERNO 24,
CONSTRUÇÃO
DIAGONAL,
TENDO
NO
MÍNIMO
28
LONAS,
DESENHO

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Lagb Acessórios e Peças Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de pneus, conforme preço e itens
abaixo descritos, em referência meramente
estimativa:
Item
AITE
M4

AITE
M5
E3

RO
AD
GU
IDE
R

06

R$
8.640,0
0

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2017

VAL
OR
UNI
TÁ
RIO
EM
R$

R$
540,0
0

Carlos Barbosa, 06 de fevereiro de 2017.

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

QT
DE
A
AD
QUI
RIR

16

VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 83.968,00 (oitenta e três mil,
novecentos e sessenta e oito reais).

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

M
A
R
C
A

R4

FO
RE
RU
NN
ER

R$
R$
6.000, 36.000,
00
00

Descrição
do Produto
PNEU
10.00 R 20,
CONSTRU
ÇÃO
RADIAL,
ÍNDICE
DE
CARGA
MÍNIMO
143,
ÍNDICE
MÍNIMO
DE
VELOCID
ADE
K,
TENDO
NO
MÍNIMO
16
LONAS,
PROFUND
IDADE DE
NO
MÍNIMO
15,5MM,
DESENHO
DIRECION
AL
MISTO,
PARA
CAMINHÕ
ES.
PNEU
10.00 R20,
CONSTRU
ÇÃO
RADIAL,
ÍNDICE
DE
CARGA
MÍNIMO
143,
ÍNDICE
DE
VELOCID

U
ni
da
de
U
N

Q
ua
nt.

Mod
elo

Marc
a

Valor
unitá
rio

Valor
total

04

END
URA
CE
MA

APO
LLO

R$
1.19
8,00

R$
4.79
2,00

U
N

06

END
URA
CE
LD

APO
LLO

R$
1.28
1,34

R$
7.68
8,04
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Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 26.460,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e
sessenta reais).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 26.460,00 (vinte e seis mil,
quatrocentos e sessenta reais).

ADE
MÍNIMO
D, TENDO
NO
MÍNIMO
16
LONAS,
COM
SULCO
DE
NO
MÍNIMO2
0MM,
DESENHO
TRAÇÃO
MISTO,
PARA
CAMINHÕ
ES.

Carlos Barbosa, 06 de fevereiro de 2017.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente
BELLENZIER PNEUS LTDA
Contratado

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 12.480,04 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais
e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 12.480,04 (doze mil, quatrocentos e
oitenta reais e quatro centavos).

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
Contratado
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Bellenzier Pneus Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de pneus, conforme preço e itens
abaixo descritos, em referência meramente
estimativa:
Ite
m
AITE
M2

Descrição
do Produto

Un
ida
de

PNEU
275/80,
DIÂMETR
O
INTERNO
22.5,
CONSTR
UÇÃO
RADIAL,
ÍNDICE
DE
VELOCID
ADE
MÍNIMO
K, ÍNDICE
DE
CARGA
149/146,
TENDO
NO
MÍNIMO
16
LONAS,
COM
SULCO
DE
NO
MÍNIMO
19,5MM,
DESENH
O
TRAÇÃO
MISTO,
PARA
CAMINH
ÕES.

U
N

Q
u
a
n
t
1
8

Mod
elo

Mar
ca

Valo
r
unitá
rio

Valor
total

G67
7

GO
OD
YEA
R

R$
1.47
0,00

R$
26.460
,00

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Modelo Pneus Ltda
OBJETO:O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento de pneus, conforme preço e itens
abaixo descritos, em referência meramente
estimativa:
Ite
m

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

Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.

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

Carlos Barbosa, 06 de fevereiro de 2017.

Descrição
do Produto

Un
ida
de

Q Mod
Mar
u
elo
ca
a
n
t
PNEU 275/80, UDIÂMETRO
1
FG-85
INTERNO
PIR
22.5, CONSTRUÇÃO
N
8RADIAL,
16LONAS
ÍNDICE
ELLI
DE VELOCIDADE MÍNIMO
149/146
K, ÍNDICE
C/18,5
DE CARGA 149/146, TENDO
PROF. DENO
MÍNIMO 16 LONAS, COM SULCO
SULCO DE
NO MÍNIMO 18,5MM, DESENHO
DIRECIONAL
MISTO,
PARA
CAMINHÕES.

CONTRATADA: T4 Edificações Ltda Me
ADITIVO: 01
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço, ficando acordada a adição de R$ 4.220,13
(quatro mil, duzentos e vinte reais e treze centavos),
sendo R$ 454,94 (quatrocentos e cinquenta e quatro
reais e noventa e quatro centavos) referentes a
material e R$ 3.765,19 (três mil, setecentos e
sessenta e cinco reais e dezenove
centavos)
referentes a mão de obra, conforme a planilha em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento.Para fins de empenho as dotações e
valores a serem utilizadas são as seguintes:
DESPESA: 5535/55076 - R$ 2.110,06
DESPESA: 5311/53027 - R$ 2.110,07
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

Valo
r
unitá
rio

Valor
total

R$
1.50
3,46

R$
27.062
,28

T4 EDIFICAÇÕES LTDA ME
Contratado
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 050/2016

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 27.062,28 (vinte e sete mil, sessenta e dois reais
e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 27.062,28 (vinte e sete mil, sessenta e
dois reais e vinte e oito centavos).

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Alvo Global – Publicidade e
Propaganda Ltda – Me
ADITIVO: 01
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 03 (três)
meses, ou seja, a partir de 24 de fevereiro de 2017 até
23 de maio de 2017, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor máximo admitido
para o gasto anual, pela variação do IGP-M do
período, que corresponde a 6,66%. Desta forma, o
novo valor máximo anual a ser pago é R$ 319.980,00
(trezentos e dezenove mil, novecentos e oitenta
reais). As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.

Carlos Barbosa, 06 de fevereiro de 2017.

Carlos Barbosa, 06 de fevereiro de 2017.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

AITE
M1

MODELO PNEUS LTDA
Contratado

ALVO GLOBAL – PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA – ME
Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 157/2016

ADITAMENTOS CONTRATUAIS
EXTRATO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 005/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:
Engemap
–
Engenharia
Mapeamento E Aerolevantamento Ltda
ADITIVO: 01
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço, ficando acordada a adição de R$ 34.350,00
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(trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais),
conforme justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento. Fica alterado
Anexo II – Planilha Orçamentária, com a inclusão do
item 3.11 – Geração de ortocartas digitais coloridas
do mapeamento viário e outras feições. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal de Fazenda
ENGEMAP – ENGENHARIA MAPEAMENTO E
AEROLEVANTAMENTO 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 DE ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 210/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:
Construserra
Projetos
e
Construções Ltda Me
ADITIVO: 01
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço, ficando acordada a adição de R$ 3.281,89
(três mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e
nove centavos), sendo R$ 2.296,94 (dois mil,
duzentos e noventa e seis reais e noventa e quatro
centavos) referentes a material e R$ 984,95
(novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco
centavos) referentes a mão de obra, conforme a
planilha em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação
CONSTRUSERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
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

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DE TERMO SUPRESSIVO DO
CONTRATO Nº 010/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Encopav Engenharia Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço, ficando acordada para ao Objeto 01 - Rua
Nossa Senhora dos Navegantes, a supressão de R$
2.169,00 (dois mil, cento e sessenta e nove reais),
sendo R$ 1.735,27 (um mil, setecentos e trinta e
cinco reais e vinte e sete centavos) referentes a
material e R$ 433,73 (quatrocentos e trinta e três
reais e setenta e três centavos) referentes a mão de

obra, conforme a planilha em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento. Fica ainda
acordada para o Objeto 02 – Rua Nova Prata, a
supressão de R$ 3.553,86 (três mil, quinhentos e
cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), sendo
R$ 2.843,21 (dois mil, oitocentos e quarenta e três
reais e vinte e um centavos) referentes a material e
R$ 710,65 (setecentos e dez reais e sessenta e cinco
centavos) referentes a mão de obra, conforme a
planilha em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. Para fins de empenho as
dotações a serem utilizadas são as seguintes: Objeto
01 – 6014/60160 – R$ 108,45 e 6035/60170 – R$
2.060,55; Objeto 02 – 6014/60161 – R$ 177,69 e
6035/30171 – R$ 3.376,17. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
Carlos Barbosa, 03 de fevereiro de 2017.
RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
Contratado
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
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