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LEIS

LEI Nº 3.392, DE 26 DE ABRIL DE 2017.

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

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,  01  (um)
Professor de Anos Iniciais, com carga horária de até
25 (vinte e cinco) horas semanais. 

Parágrafo  único.  A contratação  se  dará  a  partir  da
assinatura  do  contrato  administrativo  até  22 de
dezembro de 2017.

Art.  2º  A referida  contratação  tem  como  objetivo
suprir o afastamento de servidora efetiva designada
como supervisora de ensino. 

Art.  3º Nas  situações  em  que  não  existirem
profissionais  interessados  no  referido  contrato  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.  4º Ocorrendo  rescisão  do  contrato  antes  de
expirar  o  prazo  estabelecido,  para  completá-lo
poderão ser contratados outros profissionais.

Art.  5º 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.

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, 26 de abril de 2017. 58º de
Emancipação. 

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

LEI Nº 3.393, DE 26 DE ABRIL DE 2017.

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

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,  01  (um)
Professor de Português, com carga horária de até 20
(vinte) horas semanais. 

Parágrafo único. A contratação se dará pelo período
de 1º a 30 de junho de 2017.

Art.  2º  A referida  contratação  tem  como  objetivo
suprir o afastamento de servidora efetiva que estará
em licença prêmio.

Art.  3º Nas  situações  em  que  não  existirem
profissionais  interessados  no  referido  contrato  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.  4º Ocorrendo  rescisão  do  contrato  antes  de
expirar  o  prazo  estabelecido,  para  completá-lo
poderão ser contratados outros profissionais.

Art.  5º 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.
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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, 26 de abril de 2017. 58º de
Emancipação. 

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

LEI Nº 3.394, DE 26 DE ABRIL DE 2017.

Altera dispositivos da Lei n.° 3.154, de 30 de
março  de  2015,  que  institui  o  plano  de
estímulo ao desenvolvimento agropecuário no
município de Carlos Barbosa.

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

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

Art. 1° Altera a redação do inciso II do Art. 18, da lei
nº  3.154,  de  30  de  março  de  2015,  e  inclui  o
paragrafo único no mesmo artigo, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 18 ...
I - ...
II  –  A implantação  de  sistemas  de
telefonia  e  internet,  terá  a
participação  de  30%  (trinta  por
cento) do valor do investimento.”

Parágrafo único. Ficará condicionado
para  o  alcance  deste  auxílio  que  a
implantação  dos  sistemas  atinja,  no
mínimo,  mais  três  áreas  de
proprietários distintos, contemplados
pelo Plano de Estímulo, que tenham
interesse em dispor da tecnologia. 

Art.  2°  Altera  a  denominação  da  Secretaria
Municipal da Agricultura, Viação e Serviços contida
nos art. 1°, paragrafo único, art. 4°, §§ 3° e 4°, art.
14, II, art. 18, I, art. 19, III, art. 20, III, art. 22, §4°,
art. 23, §3°, art.  24, caput, art. 26, IV, VII, art. 27,
caput, art. 35 caput, art. 37, caput e §§ 2° e 5°, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ...
Parágrafo  único.  Considera-se
propriedade  produtiva  toda  a  área
rural  ou  urbana  que  esteja
devidamente cadastrada na Secretaria
Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente  e  que  comprove qualquer
tipo  de  produção,  mediante
apresentação  ao  setor  municipal
competente no mínimo 2 (duas) notas
por ano.”

“Art. 4º ...
I - ...
II - ...
III - ...
IV - ...
a) ...
b) ...

V - ...
VI - ...
§ 1º ...
§ 2º ...
§  3º  O  pagamento  do  subsídio
previsto  no  inciso  IV  deste  artigo,
será  efetuado  pela  Tesouraria
Municipal, após aceite da Secretaria
Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente e far-se-á no mês seguinte
ao da inseminação, sendo que a não
reivindicação  do  benefício  nº  02
(dois)  meses  subsequentes  à
inseminação redundará em perda do
direito.

§  4º  A  Secretaria  Municipal  da
Agricultura  e  Meio  Ambiente
associar-se-á  às  Associações  de
criadores  de  gado  das  Raças
Holandesas e Jersey, através do afixo
CARLOS BARBOSA,  assumindo  o
custo  fixo  das  anuidades  e
responsabilizar-se-á  pelo  cadastro
dos animais registrados, assim como
pelo  fornecimento  dos  brincos
invioláveis  que  permitirão  a
rastreabilidade do processo.”

“Art. 14 ...
I - ...
II - realização de análises de simples
do  solo  (macronutrientes)  gratuitas
no  laboratório  da  Secretaria
Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente.”

“Art. 18 ...
I - todas as melhorias no sistema de
energia  que se  fizer  necessária  para
implantação  de  qualquer  programa
do  plano  de  desenvolvimento
agropecuário,  terá  o  projeto  técnico
custeado  pela  Secretaria  Municipal
da  Agricultura  e  Meio  Ambiente  e
terá uma participação de 30% (trinta
por cento) do valor da obra;”

“Art. 19 ...
I - ...
II - ...
III  -  auxílio  com  transporte,
divulgação  e  materiais  para
organização  de  cursos  e  palestras
organizadas  pela  Secretaria
Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente  e/ou  parceria  com outras
entidades;”

“Art. 20 ...
I - ...
II - ...
III  -  auxílio  com  transporte,
divulgação  e  materiais  para
organização  de  cursos  e  palestras
organizadas  pela  Secretaria
Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente.”

“Art. 22 ...
§ 1º ...
a) ...
b) ...
§ 2º ...
§ 3º ...
§ 4º O agricultor deverá comunicar a
Secretaria Municipal da Agricultura e
Meio Ambiente quando o objeto for

comercializado,  para  fins  de
atualização de dados.”

“Art. 23 ...
§ 1º ...
§ 2º ...
§  3º  A  empresa,  previamente
habilitada e escolhida pelo agricultor
ou  empreendedor  rural,  será
responsável  pela  coleta dos  dados e
encaminhamento  para  análise,
enquadramento  e  aprovação  da
Secretaria Municipal da Agricultura e
Meio Ambiente.”

“Art.  24  A Aprovação  do  benefício
será  objeto  de análise  da Secretaria
Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente de acordo com os critérios
estabelecidos nesta Lei.”

“Art. 26 ...
I - ...
II - ...
II - ...
III - ...
IV  -  possuir  ou  fazer  cadastro  na
Secretaria Municipal da Agricultura e
Meio Ambiente;
V - ...
VI - ...
VI - ...
VII - ter Laudo Técnico de aprovação
da  Secretaria  Municipal  da
Agricultura e Meio Ambiente.”

“Art.  27  Nos  programas  que
envolverem operações com máquinas
pesadas  para  realização  de
terraplanagens,  escavo  e
fornecimento  de  brita,  o  produtor
deverá  apresentar  o  projeto  das
construções na Secretaria Municipal
da Agricultura e Meio Ambiente.”

“Art.  35  O  Município,  através  da
Secretaria Municipal da Agricultura e
Meio  Ambiente  poderá  celebrar
convênios  com  entidades  públicas
municipais,  estaduais  e  federais  e,
também, com entidades privadas, no
sentido de obter recursos financeiros
para a viabilização dos programas.”

“Art. 37 Torna-se indispensável, para
a  participação  em  qualquer  dos
programas  descritos  nesta  Lei,  o
cadastro do requerente na Secretaria
Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente.
§ 1º ...
§  2º  A  Secretaria  Municipal  da
Agricultura e Meio Ambiente deverá
executar  o  protocolo  no  prazo
máximo de 60 (sessenta) dias.
§ 3º ...
§ 4º ...
§  5º  Não  havendo  a  execução  do
serviço solicitado pelo agricultor no
prazo  estipulado,  deverá  ser
instaurado  o  devido  processo  legal,
na  forma  da  Lei  Municipal  nº
682/1990,  para  fins  de  apuração  de
ilícito  administrativo  por  parte  do
Secretário  Municipal  da  Agricultura
e  Meio  Ambiente  quando  o  serviço
for solicitado na sede do Município,
ou  do  Subprefeito,  no  caso  de
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serviços solicitados no interior,  que,
em  caso  positivo,  incorrerão  em
multa  de  0,5%  (zero  vírgula  cinco
por  cento),  que incidirá  diretamente
sobre o seu vencimento.”

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

Carlos Barbosa, 26 de abril de 2017. 58º de
Emancipação. 

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

LEI Nº 3.395, DE 26 DE ABRIL DE 2017.

Altera, inclui e revoga dispositivos na  Lei nº
2.310,  de  16  de  dezembro  de  2009,  que
estabelece o Código Tributário Municipal.

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais,
Faço  Saber,  que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo
69,  incisos  II  e  V  da  Lei  Orgânica  Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  Altera  a  Seção  VI  do  Capítulo  III  -  Do
Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  natureza,  que
passa a ter a seguinte redação:

“Capítulo III
…

SEÇÃO VI

DO LIVRO REGISTRO DO ISSQN”

Art. 2º Altera a redação do caput do art. 77, dos  §§
1º, 2º e 3º da Lei nº 2.310/2009, e inclui o  §4° no
mesmo  artigo,  passando a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art. 77. O prestador de serviços
fica  obrigado  a  manter  o  Livro
Registro  do  ISSQN destinado ao
registro  dos  serviços  prestados,
ainda  que  não  tributáveis,  para
cada  estabelecimento  prestador,
conforme dispuser o regulamento.

§ 1º O Livro Registro do ISSQN
deverá  ser  escriturado  em
conformidade com o regulamento;

§  2º  O Poder  Executivo  poderá,
em  conformidade  com  o
regulamento,  determinar  a
escrituração  dos  serviços
tomados;

§  3º  Quando  a  natureza  da
operação ou as condições em que
se realizar tornar impraticável ou
desnecessária  a  escrituração  do
Livro  Registro  do  ISSQN,  a
Administração Municipal  poderá,
no  interesse  da  Administração
Tributária,  conforme  dispuser  o
Regulamento,  dispensar
contribuintes  ou  atividades  das
exigências deste artigo;

§  4º  O  Poder  Executivo
regulamentará  acerca  modelo  de
livro  a  ser  escriturado,  podendo,

ainda, dispor sobre a dispensa e a
obrigação  de  manutenção  de
determinados  livros,  tendo  em
vista a natureza dos serviços ou as
atividades  do  prestador  de
serviço.”

Art. 3º Altera a redação do caput do art. 89, da Lei nº
2.310/2009,  que  passa  a  vigorar  com  a  seguinte
redação:

“Art. 89. A receita bruta sujeita à
incidência do Imposto e declarada
mensalmente  pelo  contribuinte
será  posteriormente  revista  e
homologada,  promovendo-se  o
lançamento aditivo, quando for o
caso.”

Art. 4º Inclui o art. 89-A, na Lei nº 2.310/2009, com
a seguinte redação:

“Art.  89-A   As  informações
prestadas pelo sujeito passivo nas
Notas  Fiscais  de  Serviços
Eletrônicas  –  NFS-e,  em  cada
período de apuração, utilizando o
sistema  informatizado
disponibilizado  pela  Prefeitura
Municipal de Carlos Barbosa, têm
caráter  declaratório  constituindo
confissão irretratável  de dívida e
instrumento  hábil  e  suficiente
para  a  exigência  do  Imposto
Sobre  Serviços  de  Qualquer
Natureza - ISSQN que não tenha
sido  recolhido,  sendo documento
hábil e suficiente para a inscrição
em  dívida  ativa  e  exigência  do
crédito tributário.”

Art. 5º Inclui o art. 95-A na Lei nº 2.310/2009, com a
seguinte redação:

“Art.  95-A  A  partir  da
obrigatoriedade  da  emissão  da
Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica  –  NFS-e  ficam
canceladas  as  estimativas  fiscais
que estejam em vigor no momento
da publicação desta lei.”

Art. 6º Altera a redação do inciso I, do art. 96, da Lei
nº  2.310/2009,  passa  a  vigorar  com  a  seguinte
redação:

“Art. 96 ...
I  -  o  prestador  do  serviço  não
emitir documento fiscal;”

Art. 7° Altera a redação do caput do art. 99, da Lei nº
2.310/2009, inclui os incisos I, II, III, IV, V e VI e o
parágrafo  único  no  mesmo  artigo,  que  passam  a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.  99.  Os  prestadores  de
serviços  ficam  obrigados,  por
ocasião da prestação dos serviços,
conforme dispuser o regulamento,
a  emissão  de  um  dos  seguintes
documentos fiscais:

I - Nota Fiscal de Serviços – NFS;

II  –  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica – NFS-e;

III – Cupom Fiscal – CF;

IV –  Cupom Fiscal  Eletrônico  –
CF-e;

V – Documento Simplificado;

VI  –  Documento  Fiscal
equivalente.

Parágrafo  único.  Documento
fiscal  equivalente  é  aquele  que,
considerando as peculiaridades da
prestação  dos  serviços,  a
Fiscalização  Tributária  autoriza
ou  obriga  uma  modalidade
diferenciada  de  documentos
fiscais.”

Art. 8° Altera a redação do caput e dos incisos I e II e
inclui os incisos III, IV e V, todos do art. 100, da Lei
nº 2.310/2009, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  100.  Todos  os  prestadores
de serviços constantes da Lista de
Serviços ficam obrigados a emitir
a  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica  (NFS-e)  na  forma  e
condições  estabelecidas  em
regulamento.

I  –  A  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica  é  o  documento  de
registro das operações relativas à
prestação  de  serviços,  cuja
emissão  e  armazenamento  é
realizado  eletronicamente,  sendo
a  autorização  de  uso  fornecida,
exclusivamente,  pela  Secretaria
Municipal da Fazenda;

II  –  A Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica  tem  como  base  um
sistema  informatizado  acessado
pela Internet, sendo obrigatório ao
prestador do serviço a adequação
e  adesão  ao  referido  sistema,
conforme dispuser o regulamento;

III  –  A Administração  Tributária
poderá, na forma do regulamento,
exigir  a  emissão  do  recibo
provisório de serviços – RPS;

IV –  A Administração  Tributária
poderá, na forma do regulamento,
dispensar  contribuintes  da
emissão  da  Nota  Fiscal  de
Serviços Eletrônica;

V  –  Os  prestadores  de  serviços
dispensados  da  emissão  da  Nota
Fiscal  de  Serviços  Eletrônica
poderão ser obrigados a emitir um
dos documentos fiscais constantes
do  art.  99,  conforme  dispuser  o
regulamento.”

Art. 9° Altera a redação do caput do art. 103, da Lei
nº  2.310/2009,  que passa  a vigorar  com a seguinte
redação:

“Art.  103.  Ficam  instituídos  os
documentos  fiscais  previstos  no
art.  99,  a  Autorização  para
Impressão  de  Notas  Fiscais  de
Serviço  (AIDOF)  e  a  guia  de
recolhimento do tributo,  cabendo
ao  Poder  Executivo  estabelecer
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normas relativas a:”

Art. 10. Altera a redação do parágrafo único do art.
110 da Lei nº 2.310/2009, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 110 ...
Parágrafo  único.  O  valor
recolhido  a  maior  a  título  de
ISSQN, em razão de erro, poderá
ser  deduzido do valor  devido do
mesmo  tributo  no  mês  ou  nos
meses  posteriores,  até  a
compensação integral do imposto
pago a maior, conforme dispuser o
regulamento.”

Art.  11.  Inclui  o  inciso  V  no  art.  238  da  Lei  nº
2.310/2009,  que  entra  em  vigor  com  a  seguinte
redação:

“Art. 238 …
I - ...
II -...
III - ...
IV-...
V –  fazer  inspeções  e  auditorias
nos computadores e equipamentos
dos prestadores de serviços.”

Art. 12. Altera a redação da alínea  b, do inciso II e
das alíneas c, d, e e f do inciso III, todas do art. 260,
da Lei Municipal  2310/2009, que passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 260 …
I - …
…

II - ... 
a) ...
b)  substituir  documento  fiscal
obrigatório, previsto no artigo 99,
por  outro  documento  não
autorizado pelo Fisco Municipal;
…

III - …
...
c)  adulterar  as  vias  dos
documentos fiscais;

d)  emitir  documento  fiscal
obrigatório, previsto no artigo 99,
sem autorização do Fisco;

e)  emitir  documento  fiscal
obrigatório, previsto no artigo 99,
em duplicidade com o autorizado
pelo fisco municipal; 

f)  negar  ou  deixar  de  fornecer
documento  fiscal  obrigatório,
previsto no artigo 99;
...”

Art. 13. Altera a redação da alínea  c do inciso I, da
alínea b do inciso III, das alíneas c e d do inciso IV,
da alínea  a do inciso V,  inclui  as  alíneas  f e  g no
inciso I e as alíneas f, g, h e i, no inciso IV e altera a
redação do § 3º, todos do art. 261, da Lei Municipal
2.310/2009,  que  passam a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art. 261...
I – …
...
c) atender fora do prazo e forma
fixados  à  solicitação  de

esclarecimentos,  notificação  ou
intimação  para  apresentação  de
livros  fiscais  ou  contábeis,
documento  fiscal  obrigatório,
previsto no artigo 99 ou qualquer
outro  documento  ou  informação
exigidos;

d) ...
e) ...

f) aderir ao sistema de nota fiscal
de  serviços  eletrônica  –  NFS-e
fora  do  prazo  estipulado  em
regulamento;

g) emitir  nota  fiscal  de  serviços
eletrônica – NFS-e fora do prazo
estipulado em regulamento; 
 
II - ...

III – …
...
b) não  atender,  na  condição  de
sujeito  passivo,  à  solicitação  de
esclarecimentos,  notificação  ou
intimação  para  apresentação  de
livros  fiscais  ou  contábeis,
documento  fiscal  obrigatório,
previsto no artigo 99 ou qualquer
outro  documento  ou  informação
exigidos;
...

IV – …
... 
c) por  documento,  ao  que
substituir  documento  fiscal
obrigatório, previsto no artigo 99,
por  outro  documento  não  aceito
pelo Fisco Municipal;

d) por  documento,  ao  que
extraviar ou perder, por qualquer
motivo,  documento  fiscal
obrigatório, previsto no artigo 99,
recibo  provisório  de  serviços  –
RPS, ou documento equivalente;

e) …

f) por  documento,  ao  que  não
converter,  ou  converter  fora  do
prazo estipulado em regulamento,
o recibo provisório de serviços –
RPS  em  nota  fiscal  de  serviços
eletrônica – NFS-e;
g) por documento, ao contribuinte
que  cancelar,  substituir  ou
modificar a nota fiscal de serviços
eletrônica  –  NFS-e  fora  dos
prazos  e  formas  definidas  em
regulamento;

h) por documento, ao contribuinte
que  emitir  e/ou  gerar  o  recibo
provisório de serviços – RPS ou a
nota  fiscal  de serviços eletrônica
–  NFS-e  em  desacordo  com  o
modelo  aprovado  pela  Secretaria
Municipal da Fazenda;

i) por documento, ao contribuinte
que  emitir  algum  dos  demais
documentos  fiscais  obrigatórios,
previstos  no  artigo  99,  após  o
pedido de adesão de nota fiscal de

serviços eletrônica (NFS-e).

V – …
a)  por  competência,  ao  que  não
emitir  documento  fiscal
obrigatório, previsto no artigo 99,
ou documento equivalente exigido
pela  autoridade  administrativa,
mesmo que seja imune ou isento
do imposto, em situação que não
for possível identificar o tipo e a
quantidade  de  documentos  que
deveriam ter sido utilizados.

§ 1° …
§2° …
§  3º  No  caso  específico  de
extravio, perda, furto ou roubo, de
notas  fiscais  de  prestação  de
serviços  ou  recibo  provisório  de
serviços  –  RPS,  não  caberá  a
multa prevista no inciso IV, alínea
“d”,  se  o  contribuinte  apresentar
certidão  da  ocorrência  registrada
na Polícia Civil e comprovante da
publicação  do  ocorrido  na
imprensa  escrita,  desde  que
efetuados  antes  do  início  dos
procedimentos de fiscalização.”

Art. 14. Ficam revogados os artigos 91, 101, 102 e
106 da Lei nº 2.310/2009.

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará esta lei, no
que couber, através de Decreto.

Art.  16.  Esta  Lei  entrará  em vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 26 de abril de 2017. 58º de
Emancipação. 

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

PREGÃO PRESENCIAL

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
061/2017

TIPO: Menor Preço
DATA: 15 de maio de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Aquisição de brita
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  61  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial. 

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
062/2017

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 16 de maio de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO:  Contratação  de  serviços  de  vigilância  e
segurança para o Festiqueijo
O Edital pode ser acessado na íntegra através do link:
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sist
emas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 
Digitando  o  número  62  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão

http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://portaltransparencia.carlosbarbosa.rs.gov.br/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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Presencial. 

ATAS

ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
40/2017

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e
dezessete, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
346/2017,  com a  finalidade de receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
contratação de empresa paraa confecção e instalação
de cortina e persianas para a nova sede da câmara de
vereadores, 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:  PERSOLLE
INDÚSTRIA  E  COMERCIO  DE  PERSIANAS
LTDA ME,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Andre
Luis  Zanatta,  RG  nº  2069543251;  Conferidos  os
documentos  apresentados  para  tanto,  a  empresa
participante restou credenciada. Foram recebidos os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
e tendo concluído que apresenta condições positivas
de  classificação,  eis  que  os  preços  ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas  condições  de  fornecimento,  segundo  a
pesquisa  informativa  que  se  realizou,  a  Pregoeira
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
foi  declarado vencedor  o  seguinte  licitante:  para  o
item 01 - PERSOLLE INDÚSTRIA E COMERCIO
DE PERSIANAS LTDA ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  5.380,00;  para  o  item  02  -
PERSOLLE  INDÚSTRIA  E  COMERCIO  DE
PERSIANAS  LTDA ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  3.740,00;  para  o  item  03  -
PERSOLLE  INDÚSTRIA  E  COMERCIO  DE
PERSIANAS  LTDA ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  710,00;  para  o  item  04  -
PERSOLLE  INDÚSTRIA  E  COMERCIO  DE
PERSIANAS  LTDA ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1.475,00;  para  o  item  05  -
PERSOLLE  INDÚSTRIA  E  COMERCIO  DE
PERSIANAS  LTDA ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1.375,00;  para  o  item  06  -
PERSOLLE  INDÚSTRIA  E  COMERCIO  DE
PERSIANAS  LTDA ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1.590,00;  para  o  item  07  -
PERSOLLE  INDÚSTRIA  E  COMERCIO  DE
PERSIANAS  LTDA ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1.425,00.   Totalizando  o  menor
preço  global  R$  15.695,00.  O  relatório  de  lances
ofertados  para  cada  item  encontra-se  em  anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e  lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente  a  habilitação.  Foi  habilitada  a  empresa:
PERSOLLE  INDÚSTRIA  E  COMERCIO  DE
PERSIANAS  LTDA  ME.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:   PERSOLLE  INDÚSTRIA  E
COMERCIO DE PERSIANAS LTDA ME, o objeto
constante  nos  itens 01,  02,  03,  04,  05,  06 e 07 do
edital; Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à  Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para  análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Sinara Kirch
Pregoeira

Arieli Cristiana Paiz
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
042/2017

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e
dezessete, às catorze horas, reuniram-se o Pregoeiro e
a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
346/2017,  com a finalidade  de  receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a  a
contratação de empresa para prestação de serviço de
limpeza  das  dependências  do  Salão  Paroquial  de
Carlos  Barbosa,  local  da  realização  do  28º
Festiqueijo,  com  fornecimento  de  materiais,
produtos,  mão-de-obra  e  equipamentos  necessários.
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:  Resguarda
Segurança  Patrimonial  e  Serviços  Ltda.,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Paulo  Druck,  RG  nº
1000866499;  Segurança  VNCJ  Ltda.,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Moacir  Guaragni,  RG  nº
1115433482; Serra Monitoramento 24HS Ltda. - ME,
neste  ato  representada  pela  Sra.  Simone  Thums
Facchini,  RG  nº  6050612602;  e  O.M.  Zeladoria
Ltda., neste ato representada pelo Sr. Neri Centenaro,
RG  nº  2036813109.  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. Nesse momento, foi desclassificada a proposta
da empresa Segurança VNCJ Ltda.  pelo motivo de
não  ter  apresentado  a  planilha  de  custo  detalhada
prevista no item 05.04, objeto da proposta de preço.
Encerrada a  fase  de  lances,  e  após  oportunizado o
exercício  do  benefício  para  micro  e  pequenas
empresas  previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,
foi  declarado vencedor  o  seguinte  licitante:  para  o
item 01 -  Serra  Monitoramento  24HS Ltda.  - ME,
com o preço final (ou negociado) de R$ 35.700,00. O
relatório de lances ofertados para cada item encontra-
se em anexo, sendo rubricado por todos. Faço constar
que foi aceita a proposta de preço da empresa O.M.
Zeladoria  Ltda.,  inserida  na  proposta  financeira,
sendo que a mesma difere da apresentada na planilha
de  custo.  Após  a  fase  das  propostas  e  lances  foi
aberto  o  envelope  de  número  02,  referente  a
habilitação.  Foi  habilitada  a  empresa:  Serra
Monitoramento  24HS  Ltda.  -  ME.  Adjudica-se  à
empresa  vencedora:   Serra  Monitoramento  24HS
Ltda. - ME, o objeto constante no item 01 do edital.
Foi  concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada 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.
 

Danilo Fachini
Pregoeiro

Andréia Parolin Corezola
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
043/2017

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e
dezessete, às nove   horas, reuniram-se o Pregoeiro e
a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
346/2017,  com a  finalidade de receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a prestação
de serviço de sonorização para o 28º FESTIQUEIJO
e  para  a  OLIMPÍADA  COLONIAL  conforme
descrito  no  lote  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: FACTO PRODUZIONE LTDA -ME, neste
ato representada pelo Sr. Alex Fernando Faccini , RG
nº  8053615574 ; NEO SOM & LUZ LTDA - ME,
neste  ato  representada  pelo  Sr.  Leo  Dellagnese
Reyes,  RG nº 1059686087; DE MARCHI ÁUDIO E
VÍDEO  LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Jonatan  Lazzari  da  Silva  ,  RG  nº  8097284346.
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. A empresa  NEO SOM &
LUZ LTDA – ME teve sua proposta desclassificada
por  não  ser  redigida   em  linguagem  clara,  não
especificando  qual  o  valor  de  cada  item  do  lote,
constante no item 05.01 do edital. Encerrada a fase
de  lances,  e  após  oportunizado  o  exercício  do
benefício para  micro e  pequenas empresas  previsto
na  Lei  Complementar  123/2006,  foi  declarado
vencedor o seguinte licitante: DE MARCHI ÁUDIO
E VÍDEO LTDA para o lote 01 - , com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  16.750,00.  O  relatório  de
lances  ofertados  para  cada  item  encontra-se  em
anexo,  sendo rubricado por todos.  Após a fase  das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
02, referente a habilitação. A empresa DE MARCHI
ÁUDIO E VÍDEO LTDA  restou inabilitada por não
apresentar  a  certidão  negativa  de  falência  ou
concordata  constante  no  item  07.01.05  do  edital.
Após, o pregoeiro decidiu pela reabertura da fase de
lances,  onde  a  empresa  honrou  a  última  proposta,
sendo declarado o vencedor para o lote 01, FACTO
PRODUZIONE LTDA -ME,  com o  preço  final  ou
negociado  de  R$  17.000,00.  Após  a  fase  das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
02, referente a habilitação. Foi habilitada a empresa
FACTO PRODUZIONE LTDA -ME. Foi concedido
prazo para recurso, o representante da empresa  NEO
SOM & LUZ LTDA – ME, vem requerer que a sua
proposta seja reabilitada no certame, da forma que a
mesa  não  entende  que  a  proposta  ficou  clara  nos
valores unitários, mas afirma que está clara no valor
total,  sendo esta  não  majorando o valor  total.Nada
mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a  presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro,
equipe  de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à
Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
documentos  e  procedimentos  adotados  por  mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Gerson Josemar Rauber
Pregoeiro
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Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
44/2016

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e
dezessete, às quatorze horas, reuniram-se o Pregoeiro
e  a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
346/2017,  com a  finalidade de receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a aquisição
de  epi's  –  equipamentos  de  proteção  individual,
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:  Mastersul
Equipamentos  de  Segurança  Ltda,  sem  que  seu
representante  estivesse  presente;  Cenci
Equipamentos  de  Segurança  Ltda,  neste  ato
representada pela Sra. Queli Andressa Ferrari, RG nº
1104125693;  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  a  empresa  Cenci
Equipamentos de Segurança Ltda 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,
e  após  oportunizado o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foram  declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item 01 -
Cenci Equipamentos de Segurança Ltda, com o preço
final (ou negociado) de R$ 27,00; para o item 02 -
Cenci Equipamentos de Segurança Ltda, com o preço
final (ou negociado) de R$ 27,00; para o item 03 -
Cenci Equipamentos de Segurança Ltda, com o preço
final (ou negociado) de R$ 27,00; para o item 04 –
não  houve  cotação;  para  o  item  05  –  não  houve
cotação;  para  o  item 06  -  Cenci  Equipamentos  de
Segurança Ltda, com o preço final (ou negociado) de
R$ 54,00; para o item 07 - Cenci Equipamentos de
Segurança Ltda, com o preço final (ou negociado) de
R$ 54,00; para o item 08 - Cenci Equipamentos de
Segurança Ltda, com o preço final (ou negociado) de
R$ 54,00; para o item 09 - Cenci Equipamentos de
Segurança Ltda, com o preço final (ou negociado) de
R$ 10,50; para o item 10 - Cenci Equipamentos de
Segurança Ltda, com o preço final (ou negociado) de
R$ 15,50; para o item 11 - Cenci Equipamentos de
Segurança Ltda, com o preço final (ou negociado) de
R$ 12,00; para o item 12 - Cenci Equipamentos de
Segurança Ltda, com o preço final (ou negociado) de
R$ 12,00; para o item 13 - Mastersul Equipamentos
de Segurança Ltda, com o preço final (ou negociado)
de R$ 9,14. 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.
Foram habilitadas as empresas: Cenci Equipamentos
de  Segurança  Ltda  e   Mastersul  Equipamentos  de
Segurança  Ltda.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
Cenci  Equipamentos  de  Segurança  Ltda,  o  objeto
constante nos itens  01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11
e  12  do  edital  e  Mastersul  Equipamentos  de
Segurança  Ltda,  o  objeto  constante  no  item 13 do
edital.  Foi  concedido  prazo  para  recurso,  não
havendo  manifestação  de  interposição  do  mesmo.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à  Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para  análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.
 

Itacir Rasador
Pregoeiro

Arieli Cristiana Paiz
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
45/2017

Aos  dois  dias  do  mês  de  maio  de  dois  mil  e
dezessete, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
346/2017,  com a finalidade  de  receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a  Aquisição
de  Materiais  Ambulatoriais  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: A a Z SAÚDE, PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES  LTDA  –  ME,  neste  ato
representada pelo Sr. Giovan Carlo Monegat, RG nº
1054223613; ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - ME, neste ato representada pela Sra. Daisy
Rossi,  RG nº1120036403; CIRUMAX COMÉRCIO
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, sem que
seu  representante  estivesse  presente.  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,
e  após  oportunizado  o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foram  declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item 01 –
não  teve  cotação;  para  o  item  02  -  ROSSI
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 98,00; para o item
03  -  A a  Z  SAÚDE,  PRODUTOS  MÉDICOS  E
HOSPITALARES LTDA – ME,  com o  preço  final
(ou negociado) de R$ 2,71; para o item 04 - ROSSI
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME , com o
preço final (ou negociado) de R$ 2,84; para o item 05
-  ROSSI  PRODUTOS  HOSPITALARES  LTDA  -
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,98;
para o item 06 – não teve cotação; para o item 07 -
não teve cotação; para o item 08 - não teve cotação;
para  o  item  09  -  ROSSI  PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  18,90;  para  o  item 10  -  ROSSI
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 235,00; para o item
11 -  não  teve  cotação;  para  o  item 12 –  não  teve
cotação;  para  o  item  13  -  ROSSI  PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  3,45;  para  o  item  14  -  ROSSI
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 1,19; para o item 15
-  ROSSI  PRODUTOS  HOSPITALARES  LTDA  -
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,29;
para  o  item  16  –  ROSSI  PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME , com o preço final
(ou negociado) de R$ 1,19; para o item 17 - ROSSI

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 1,19; para o item 18
-  ROSSI  PRODUTOS  HOSPITALARES  LTDA -
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,11;
para  o  item  19  -  ROSSI  PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,08;  para  o  item 20  -  ROSSI
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,08; para o item 21
-  ROSSI  PRODUTOS  HOSPITALARES  LTDA -
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 5,60;
para  o  item  22  -  ROSSI  PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  0,64;  para  o  item  23  -  A a  Z
SAÚDE,  PRODUTOS  MÉDICOS  E
HOSPITALARES LTDA – ME,  com o preço  final
(ou negociado) de R$ 13,60; para o item 24 - A a Z
SAÚDE,  PRODUTOS  MÉDICOS  E
HOSPITALARES LTDA – ME,  com o preço  final
(ou negociado) de R$ 13,60;  para o item 25 – não
teve  cotaçao;  para  o  item  26  -  CIRUMAX
COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  HOSPITALARES
LTDA ,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
1,58.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.
Foram habilitadas as empresas: ROSSI PRODUTOS
HOSPITALARES  LTDA –  ME,   A a  Z  SAÚDE,
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
–  ME.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:   ROSSI
PRODUTOS  HOSPITALARES  LTDA  -  ME,  o
objeto constante no itens 02, 04, 05, 09, 10, 13, 14,
15,  16,  17,  18,  19,  20,  21  e  22  do  edital;  A a  Z
SAÚDE,  PRODUTOS  MÉDICOS  E
HOSPITALARES LTDA – ME,  o objeto  constante
no  itens  03,  23  e  24  do  edital;   CIRUMAX
COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  HOSPITALARES
LTDA, o objeto constante no item 26 do edital. Foi
concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe
de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e  procedimentos  adotados  por  mim  pregoeiro  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Itacir Rasador
Pregoeir

Diego Zarpelon
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
46/2017

Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezessete,
às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio, designados pela Portaria nº  346/2017, com a
finalidade  de  receber  propostas  e  documentos  de
habilitação, objetivando a contratação de serviço para
escolhinha de bocha, 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. Não houve empresa participante,
motivo pelo qual  resta deserta  a presente  licitação.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e equipe de apoio.

Gerson Rauber
Pregoeiro 

Arieli Cristiana Paiz
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Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
047/2017

Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezessete,
às catorze horas, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe
de Apoio, designados pela Portaria nº 346/2017, com
a finalidade de receber  propostas  e  documentos  de
habilitação,  objetivando  a  Aquisição  de  material
elétrico  para  manutenção  da  iluminação  pública,
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:  GABRIEL
BRUGALLI - ME,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Gabriel  Brugalli,  RG  nº  6065639401;  C.  RIFFEL
COMERCIAL - ME, neste ato representada pelo Sr.
Roberto  Graff  ,  RG  nº  9086985448;  ANGRA
COMÉRCIO  DE  MATERIAL  ELÉTRICO  LTDA,
neste ato representada pelo Sr. Paulo Roberto Grings,
RG  nº  1000467091  e  ANTUNES  COMERCIAL
LTDA, sem que seu representante estivesse presente.
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,
e  após  oportunizado o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foram  declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item 01 -
C. RIFFEL COMERCIAL - ME, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  20,00;  para  o  item  02  -
ANTUNES COMERCIAL LTDA, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  55,20;  para  o  item  03  -
GABRIEL BRUGALLI - ME, com o preço final (ou
negociado) de R$ 16,50; para o item 04 - ANTUNES
COMERCIAL  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 45,00; para o item 05 - ANTUNES
COMERCIAL  LTDA  ,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 15,83; para o item 06 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 1,30; para o item 07 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 2,00; para o item 08 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME  ,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 4,50;  para o item 09 - GABRIEL
BRUGALLI - ME,com o preço final (ou negociado)
de R$ 4,00; para o item 10 - GABRIEL BRUGALLI -
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,49;
para o item 11 - GABRIEL BRUGALLI - ME,com o
preço final (ou negociado) de R$ 104,00; para o item
12 - GABRIEL BRUGALLI - ME, com o preço final
(ou negociado) de R$ 149,00;  para o item 13 - C.
RIFFEL COMERCIAL - ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  270,00;  para  o  item  14  -  C.
RIFFEL COMERCIAL - ME , com o preço final (ou
negociado) de R$ 80,00; para o item 15 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME  ,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,55; para o item 16 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 12,00; para o item 17 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME  ,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 2,50; para o item 18 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,70; para o item 19 - C. RIFFEL
COMERCIAL  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,85.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.  Foram  habilitadas  as
empresas:  ANTUNES  COMERCIAL  LTDA,  C.
RIFFEL  COMERCIAL  –  ME  e  GABRIEL
BRUGALLI - ME. Adjudica-se à empresa vencedora:
C. RIFFEL COMERCIAL - ME , o objeto constante
no  itens  1,6,7,8,13,14,15,16,17,18  e  19  do  edital;
GABRIEL BRUGALLI - ME, o objeto constante no
itens  3,9,10,11  e  12  do  edital  e,  ANTUNES
COMERCIAL LTDA, o objeto constante no itens 2,4
e  5  do  edital. Foi  concedido  prazo  para  recurso,
sendo que a empresa GABRIEL BRUGALLI - ME
manifestou interesse em relação ao item 5, pela não
apresentação do ISO 9001, que consta na descrição
do item no portal da transparência, onde se encontra
o edital. Nada mais havendo a constar, foi encerrada
a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à  Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para  análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.   

Danilo Fachini
Pregoeiro

Maribel Bortolotto
Equipe de Apoio

ATAS DE SESSÃO – CHAMAMENTO
PÚBLICO

ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 001/2017

Ata  de  licitação  modalidade  Chamamento  Público
número um do ano de dois mil e dezessete, realizada
às nove horas do dia vinte e sete de abril de dois mil
e  dezessete,  na  Sala  de  Licitações  da  Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em
Carlos Barbosa, que tem como objeto o Chamamento
Público visando seleção de parceiro para execução de
obras de melhoria na “Rua Coberta”, diretamente ou
mediante contratação de terceiro, sito a Rua Prefeito
José  Chies.  Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora  de  Licitações: Claudia  Missiaggia
Moneggat,  Leticia Foppa Sandoval  e Nilce Dalmás
Branchi.  Participou  a  seguinte  empresa
TRAMONTINA  TEEC  S/A, CNPJ  Nº
01.554.846/0001-36,  representada  por  Giovane
Capitani, RG nº 4082013493  Atendido o disposto da
Lei  8.666/93,  verificou-se  a  ampla  publicidade,  a
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório.  Inicialmente  foram abertos  os  envelopes
de  número  01  -  Documentação  e  analisados  os
documentos  referentes  ao  item  “habilitação”.  A
empresa TRAMONTINA TEEC S/A foi considerada
habilitada. O representante da empresa abre mão do
prazo  de  recurso  administrativo,  procedendo-se  a
abertura do envelope nº 02 – Proposta. Foi verificada
divergência  de  itens  na  planilha  da  empresa
TRAMONTINA  TEEC  S/A.  Abre-se  prazo  de
escoima do artigo 48 Parágrafo 3º para apresentação
de nova proposta financeira.   Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada  e  assinada  pela  comissão  de  licitações  e
empresa participante.

ATA DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 001/2017

Ata  de  licitação  modalidade  Chamamento  Público
número um do ano de dois mil e dezessete, realizada
às quinze horas do dia vinte e sete de abril de dois
mil e dezessete, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número onze, em

Carlos Barbosa, que tem como objeto o Chamamento
Público visando seleção de parceiro para execução de
obras de melhoria na “Rua Coberta”, diretamente ou
mediante contratação de terceiro, sito a Rua Prefeito
José  Chies.  Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora  de  Licitações: Claudia  Missiaggia
Moneggat,  Leticia  Foppa Sandoval  e Nilce  Dalmás
Branchi. Dando andamento ao processo licitatório a
Comissão informa que a  licitante   TRAMONTINA
TEEC S/A entregou o envelope 02 – Proposta. Foi
analisado  pela  Comissão  a  proposta  financeira,
chegando-se a  seguinte classificação:  para  o objeto
do  edital  em  primeiro  lugar  a  licitante
TRAMONTINA TEEC S/A com o valor total de R$
699.883,91  (seiscentos  e  noventa  e  nove  mil,
oitocentos  e  oitenta  e  três  reais  e  noventa  e  um
centavos).  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pela Comissão de Licitações.

ATAS DE SESSÃO – CONVITES

ATA DE SESSÃO DO CONVITE Nº 003/2017

Ata de licitação modalidade Convite número três do
ano de dois mil e dezessete, realizada às dez horas e
trinta minutos do dia vinte e sete de abril de dois mil
e  dezessete,  no  Departamento  de  Licitações  da
Prefeitura Municipal, sito à Rua Assis Brasil, número
onze,  em Carlos  Barbosa,  que  tem como  objeto a
contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços
técnicos  profissionais  para  elaboração  de  projetos,
objetivando o encaminhamento de Licença Prévia e
Licença de Instalação de Trecho a ser pavimentado,
localizado na  estrada  de  Santa  Luiza.  Presentes  os
membros  da  Comissão  Julgadora  de  Licitações:
Claudia Missiaggia Monegat, Raquel dos Santos De
Zorzi e Letícia Foppa Sandoval.  Decorrido o prazo
legal  sem  a  apresentação  de  recurso,  a  Comissão
procedeu com a abertura do envelope de número dois
da proposta financeira. Foi considerada classificada
em  primeiro  lugar  a  empresa  BRASILSUL
AMBIENTAL  CONSULTORIA,  PROJETOS  E
GESTÃO LTDA – EPP, CNPJ 07.351.538/0001-90,
pelo valor R$ 7.926,82 (sete mil, novecentos e vinte
e seis reais, e oitenta e dois centavos). Em segundo
lugar,  SIMONI  BIOECOLOGIEAS  EIRELI,  CNPJ
20.166.505/0001-38,  com o  valor  de  R$ 10.626,00
(dez mil, seiscentos e vinte e seis reais). Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pela  Comissão  de
Licitações. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo
o  processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos  para  posterior  homologação  e
adjudicação.

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Roque Stoffel & Cia Ltda
OBJETO:  O  objeto  do  presente  contrato  é  a
contratação  de  empresa  para  fornecimento  de
material e mão de obra para execução dos seguintes
serviços:
a)  OBJETO 01 – Serviço de instalação de divisórias
junto  à  Secretaria  Municipal  de  Projetos  Públicos,
conforme projeto e planilha orçamentária;
b) OBJETO 02 – Serviço de instalação de divisórias
junto  ao  Gabinete  do  Prefeito,  conforme  projeto  e
planilha orçamentária;
c)  OBJETO 03 – Serviço de instalação de divisórias
junto  à  Secretaria  Municipal  da  Administração,  no
Centro Administrativo,  conforme projeto e  planilha
orçamentária;
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d) OBJETO 04 – Serviço de instalação de divisórias
e  substituição  de  janelas  localizadas  junto  à
Secretaria  Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente, conforme projeto e planilha orçamentária;
e)  OBJETO 05 – Serviço de instalação de divisórias
junto à Secretaria Municipal da Educação, conforme
projeto e planilha orçamentária.
Os  serviços  deverão  ser  executados  conforme
projetos,  memoriais  descritivos  e  planilhas
orçamentárias constantes em anexo.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a partir da emissão
da Ordem de Serviço.
VALOR:  R$  15.300,00  (quinze  mil  e  trezentos
reais).

Carlos Barbosa, 27 de abril de 2017.

EVANDRO ZIBETTI
 Prefeito Municipal de Carlos Barbosa

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

 RODRIGO STRADIOTTI
 Secretário Municipal de Projetos Públicos

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio

Ambiente

 FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

ROQUE STOFFEL & CIA LTDA
Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

 ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Artes Concretos Eireli
OBJETO:  Constitui  objeto deste,  a  contratação de
empresa para execução das seguintes obras: 
Objeto 01 - Execução de serviços de construção da
Ponte Sete de Castro, com extensão de 18,00 metros,
localizada em estrada vicinal, na comunidade de Sete
de Castro no Município de Carlos Barbosa; 
Objeto 02 -  Execução de serviço de construção do
alargamento da Ponte  são Rafael,  com extensão de
6,20  metros,  localizada  em  estrada  vicinal,  na
comunidade de São Rafael, no Município de Carlos
Barbosa.
A execução  de  cada  Objeto  deverá  ser  realizada
conforme  Projeto,  Orçamento,  Cronograma  físico-
financeiro  e  Memorial  descritivo,  constantes  em
anexo a este contrato.
VIGÊNCIA:  90 (noventa) dias, a partir da emissão
da Ordem de serviço de cada objeto.
VALOR: R$ 266.051,12 (duzentos e sessenta e seis
mil,  cinquenta  e  um reais  e  doze  centavos),  sendo
Objeto – 01 R$ 197.136,08 (cento e noventa e sete
mil,  cento  e  trinta  e  seis  reais  e  oito  centavos)  e
Objeto  –  02  R$  68.915,04  (sessenta  e  oito  mil,
novecentos e quinze reais e quatro centavos).

Carlos Barbosa, 27 de abril de 2017.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

ARTES CONCRETOS EIRELLI - EPP
Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Alberto  Moschetta,  Marelisa
Moschetta,  Alexandre  Moschetta,  Andréia  Brun
Moschetta
OBJETO:  OS  LOCADORES  dão  em  locação  o
imóvel  de  sua  propriedade,  Sala  Comercial  01  –
térrea, localizada na Rua Rio Branco, nº 653, bairro
Planalto, município de Carlos Barbosa-RS. O aludido
imóvel  locado  apresenta  metragem  de  149,38m²
pertencente a matrícula 313, fls 04v e 05, Livro nº
02/RG  de  15  de  setembro  de  2014,  que  tem  a
finalidade  de  se  realizar  para  abrigar  a  sede  do
comando da Brigada Militar e a Central de Sistema
de  vídeo  monitoramento  urbano  municipal,
devidamente adaptada as necessidades do Locatário,
relativamente a divisórias, redes telefônicas e lógicas
e demais correlatas.
VIGÊNCIA: A partir de 01 de maio de 2017 até 30
de abril de 2022.
VALOR:  R$  3.030,00  (três  mil  e  trinta  reais)
mensais.

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2017.

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

LOCATÁRIO

ALBERTO MOSCHETTA 
IVANI MOSCHETTA

MARELISA MOSCHETTA
ALEXANDRE MOSCHETTA

ANDRÉIA BRUN MOSCHETTA
LOCADORES

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: PFG Poços Artesianos Ltda Me
OBJETO:  O objeto do presente é a  contratação de
empresa  especializada  para  perfuração  de  1  (um)
poço artesiano a  fim de suprir  a demanda de água
potável  nas comunidades de Arcoverde e Alpinada,
com  colocação  dos  materiais  e  mão  de  obra
necessários. A perfuração consiste na obra de sistema
de abastecimento de água com estudo técnico para
marcação  do  ponto  onde  será  perfurado  o  poço,
licenciamento  ambiental  junto  ao  DRH/RS,
perfuração  de  poço  artesiano  com  revestimento,
cimentação,  teste  de vazão,  desinfecção,  análise  de
água  padrão  outorga  e  apresentação  de  perfil  do
poço,  suprir  demanda  das  comunidades  de
Arcoverde  e  Alpinada.   A  Contratada  será
responsável  pela  marcação  e  licenciamento
ambiental,  sem custo adicional para o Município, a
qual deverá ser feita por geólogo, sendo que o mesmo
deverá emitir ART.
VIGÊNCIA: 90 (noventa)  dias,  a  contar  de 02 de
maio de 2017 até 30 de julho de 2017.
VALOR:  R$  23.400,00  (vinte  e  três  mil  e
quatrocentos reais).

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2017.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal de Agricultura e Meio

Ambiente

PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA ME
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: S & S Eventos Ltda Me
OBJETO:  O objeto do presente é a contratação de
empresa para prestação  de serviços de consultoria e
assessoria  técnica  para  dar  continuidade  a
implantação  do  Plano  Municipal  de  Turismo  e  do
Plano Municipal da Cultura. O serviço deve atender
as seguintes necessidades:
a)  análise,  diagnostico,  elaboração  e  aplicação  de
estratégias  para  revisão  do  Plano  Municipal  de
Turismo e do Plano Municipal de Cultura;
b)  diagnosticar  situação  atual,  acompanhamento  e
atualização do Plano Municipal de Turismo e Plano
Municipal de Cultura;
c) promover atualizações dos Planos Municipais de
Turismo  e  de  Cultura  mediante  realização  de
oficinas;
d) diagnosticar e acompanhar produtos turísticos, tais
como  rotas  e  roteiros,  propondo  ações  de
manutenção, alterações, modernizações e melhorias;
e) diagnosticar e acompanhar eventos turísticos, tais
como  Natal  no  Caminho  das  Estrela,  Festiqueijo,
Feira do Livro, Paixão de Cristo, Ternos de Reis e
outros  propondo  ações  de  manutenção,  alterações,
modernizações e melhorias;
f)  diagnosticar  e  acompanhar  serviços  e
equipamentos  turísticos,  propondo  ações  de
manutenção, alterações, modernizações e melhorias;
g)  diagnosticar  e  acompanhar  ações  de  mídias
sociais,  tais  como  facebook,  whatswapp,  sites,
propondo  ações  de  manutenção,  alterações,
modernizações e melhorias;
h)  diagnosticar  e  acompanhar  folheteria  do
município,  tais  como  mapas,  folderes,  cartazes,
propondo  ações  de  manutenção,  alterações,
modernizações e melhorias;
i) proposição de ações, políticas públicas e eventos
na área turística e cultural;
j)  consultoria  para  projetos  culturais  nas  leis  de
incentivo a Cultura;
k) assessoria técnica aos assuntos relacionados com
os Conselhos de Turismo e de Cultura;
l)  assessoria  técnica  referente  a  implantação  do
Sistema Municipal de Cultura;
A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  um
profissional que será responsável pela supervisão das
atividades,  o  mesmo  deverá  ser  Bacharel  em
Turismo, Especialista em Produção Cultural;
A CONTRATADA deverá,  obrigatoriamente,  além
das atividades previstas no objeto, prestar assessoria
presencial  de 24 (vinte  e quatro)  horas  mensais na
sede  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 03 de maio
de 2017 até 02 de maio de 2018
VALOR: R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.
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JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

S & S EVENTOS LTDA ME
Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Cantinho da Miudeza Ltda Me
OBJETO:  O objeto  da  presente  a  contratação  de
empresa para prestação dos seguintes serviços:

Item
Item
do

edital
Descrição

Unidad
e

Quantida
de
até

1 2
Serviço técnico profissional

Oficina de Artesanato módulo
I para usuários do CRAS

Aula 56

2 3

Serviço técnico profissional
Oficina de Artesanato módulo
II para usuários do Centro de

Convivência dos Idosos

Aula 36

ITEM  01  – Oficina  de  artesanato  aos  usuários  do
CRAS:
A  contratada  desenvolverá  as  atividades
semanalmente, nas quartas-feiras e quintas-feiras, das
14  horas  às  16  horas,  no  CRAS  –  Centro  de
Referência  de  Assistência  Social,  totalizando  56
aulas.
Serão  ministradas  aulas  para  um  número  de  20
(vinte)  participantes  divididos  em dois  grupos,  um
grupo  terá  aulas  nas  quartas-feiras  e  outro  nas
quintas-feiras, ambos das 14 horas às 16 horas.
O  serviço  deverá  ser  executado  por  profissional
qualificado,  e  este  deverá  dominar  as  técnicas
descritas abaixo:
a) Artesanato de Páscoa: guirlanda, coelho e cesto (3
aulas);
b)  Customização  de  roupas  com  aplicação  de
Patchwork, fuxicos, botões e bordados (3 aulas);
c) Técnicas de tingimento em tecido( 1 aula);
d) Almofada de fuxicos e bordados(2 aulas);
e) Artesanato em vidro e lata. Reutilização de vidros
e latas com decoupagem em tecido. Capas decoradas
com feltro, flores e rendas (3 aulas);
f)  Confecção de móbiles de tecido e feltro:  coruja,
passarinho, gato, cachorro e joaninha (4 aulas);
g) Confecções de guirlandas de bem-vindos (4 aulas);
h)  Confecções  de  colares  e  bijuterias  com feltro  e
retalhos de tecido (3 aulas);
i)  Confecção  de  bolsas  com  reaproveitamento  de
retalhos, jeans, patchwork e flores (5 aulas).
Cada grupo possuirá um(a) técnico(a) de referência
da equipe do CRAS que acompanhará suas atividades
nos encontros.
ITEM  02  –  Oficina  de  artesanato  aos  usuários  do
Centro de Convivência do Idoso:
A  contratada  desenvolverá  as  atividades
semanalmente, nas quintas-feiras, das 14 horas às 16
horas, no  Centro de Convivência do Idoso Antônio
Martins Guerra, totalizando 36 aulas.
Serão  ministradas  aulas  para  um  número  de  15
(quinze) participantes.
O  serviço  deverá  ser  executado  por  profissional
qualificado,  e  este  deverá  dominar  as  técnicas
descritas abaixo:
a) Artesanato de Páscoa: guirlanda, coelho com cones
de isopor e lembrancinhas (3 aulas);
b) Artesanato com caixas de papelão usando técnicas
de cartonagem. Confecção de capa de agenda e bloco
de notas (4 aulas);

c)  Artesanato  de  reciclagem:  reaproveitamento  de
vidro de conservas e latas. Decoupagem com tecidos,
papel e feltro (7 aulas);
d) Confecção de flores de tecido, feltro e papel (20
modelos) – (7 aulas);
e) confecção de colares com flores e fuicos (5 aulas);
f) Confecção de porta-guardanapos com tecido, feltro
e pedrarias (4 aulas);
g) Artesanato de Natal: guirlanda com feltro, pinhas e
fuxicos,  confecção de anjo,  Papai  Noel,  boneco de
neve em feltro (6 aulas).
O grupo possuirá um(a) técnico(a) de referência da
equipe do CRAS que acompanhará  suas  atividades
nos encontros.
VIGÊNCIA:  A partir da data de sua assinatura, ou
seja, de 03 de maio até 31 de dezembro de 2017.
VALOR: Até R$ 40.840,00 (quarenta mil, oitocentos
e quarenta reais).

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e

Habitação

CANTINHO DA MIUDEZA LTDA ME
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Contel  Segurança  Eletronica  24
Hs Ltda
OBJETO:  O objeto do presente é a contratação de
empresa especializada para  prestação dos seguintes
serviços:
OBJETO 01 - Serviço  de  monitoramento  24  horas
através de alarmes, no período de 12 de junho a 11 de
agosto de 2017, no Salão Paroquial da Igreja Matriz,
para o 28º  Festiqueijo.  O período de realização do
Festiqueijo 2017 será de 30 de junho a 30 de julho de
2017,  nas  sextas-feiras  das  18:00  às  22:00  horas,
sábados  das  10:00  às  22:00  horas  e  domingos  das
10:00 às 17:00 horas. 
Ainda realização do Festiqueijo dos Idosos no dia 05
de julho em horário a ser definido.
Equipamento e materiais necessários em forma de 
comodato:
a) 01 sistema de alarme completo com 15 sensores 
(infra) para proteger portas e janelas interligando e 
monitorando 24 horas com a base de monitoramento;
b) Manutenção técnica 24 horas;
c) Fiação e materiais necessários para instalação dos 
equipamentos;
d) Instalação e desinstalação dos equipamentos;
e) A comunicação do sistema de alarme com a base é
de responsabilidade da contratada.

OBJETO 02 - Serviço de CFTV (Circuito Fechado de
TV)  com  imagem  digital,  com  locação  de  todo
equipamento necessário para o pleno funcionamento
do sistema, para ser utilizado no Festiqueijo 2017. A
prestação do serviço ocorrerá  no período de 15 de
Junho a 02 Agosto de 2017, no Salão Paroquial da
Igreja  Matriz.  Instalação  das  câmeras  em  locais
definidos pelo Presidente do Festiqueijo. 
O  serviço  deverá  ter  as  seguintes  características
abaixo:

 21 câmeras com resolução de 1920x1080, de
30 fps; Distância do IR:25 m; Permite gravar
e visualizar imagens mesmo na ausência de

luz(visão  noturna);  Imagem  Digital,  com
comunicação  por  protocolo  IP;  Sistema  de
alimentação PoE;

 1  Câmera  com  resolução  de  3072x2048;
Distância  do  IR:20  m;  Permite  gravar  e
visualizar  imagens  mesmo  na  ausência  de
luz(visão noturna);  Visualização  e  gravação
de  imagens  em 360º;  Imagem Digital,  com
comunicação  por  protocolo  IP;  Sistema  de
alimentação PoE;

 1 Monitor de 42 polegadas, para visualização
das  imagens  de  todas  as  câmeras,  ou  por
equipamento NVR;

 Equipamento NVR,  com  sistema  de
gerenciamento  das  câmeras;  Permitir  a
recuperação  das  imagens  a  qualquer
momento;  Permitir  a  gravação  24x7,  pelo
período  da  contratação;  Permitir  modo  de
gravação,  que  só  grave  imagem  quando
ocorrer  algum movimento na área  de  visão
das câmeras, esta função poderá ser ativada
ou  não,  para  cada  câmera;  Gravação  de
imagens na resolução mínima de 1920x1080;
Gravação local no equipamento e remota em
uma base de armazenamento; Câmeras com
resolução mínima de 1920x1080; 

 Equipamento  no-break,  com  autonomia
mínima  de  1  hora,  devendo  este  alimentar
dodos os componentes do sistema de CFTV;

 Fornecer  todos  cabos,  acessórios  e
dispositivos  de interconexão entre  todos  os
dispositivos  necessários  para  o  pleno
funcionamento do sistema;

 Presença de um técnico no local da festa, nos
dias 30/06, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22,
23, 28, 29 e 30/07. Deverá prestar assistência
ao sistema,  solucionar  os  problemas em no
máximo  60  minutos,  substituindo
equipamentos  caso  necessário.  Esse  prazo
será  prorrogado  excepcionalmente,  não
podendo ultrapassar  o período de início do
próximo  dia  de  festa,  quando  haver
problemas de acesso físico devido à presença
de público. Exceto nos dias acima citados, a
empresa tem no máximo 1 dia para resolver
os problemas identificados;

 Necessário armazenamento das  imagens em
um  ponto  remoto,  com  comunicação  de
responsabilidade da contratada entre o local
da  festa  e  sua  base  de  armazenamento  de
imagens;  A  contrata  deverá  comprovar  o
armazenamento remoto;

 Instalação e configuração dos equipamentos
para  ativação  do  serviço,  bem  como  a
necessidade  de  alguma  ferramenta,  será  de
respondibilidade da Contratada;

 Permitir  a  visualização  das  imagens
remotamente,  para  a  empresa  de  alarme
monitorado  e  pessoas  conforme
determinação  da  diretoria.  Acesso  terá  que
ser  por  usuário  e  senha,  no  mínimo  3
usuários;

 O  serviço  não  poderá  apresentar  imagens
distorcidas,  com  chuvisco  ou  apresentar
quadros de atraso da tela;

 A  contrata  deverá  fornecer  1  cópia  das
imagens ao final da festa em Disco Rígido ou
em Blu-ray.  Caso  for  em Blu-Ray a  mídia
deve ser  acondicionada em um porta  mídia
que evite seu esmagamento;

 A contratada deverá treinar 2 pessoas para o
monitoramento  das  imagens  no  local  da
festa;

 Instalar  as  câmeras  no  dia  15  de  junho,



10 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

deixando-as  em perfeito  funcionamento  em
até 24horas e desinstalar as mesmas no dia
02 de agosto de 2017;

 A contratada  deverá  fornecer  comprovantes
de  que  as  imagens  estão  sendo  gravadas
remotamente,  com  envios  de  imagem  de
alguns minutos por e-mail durante a semana,
com o dia e hora especificado pelo gestor do
contrato da prefeitura;

 Será  fornecido  a  contratada,  alimentação
com voltagem 220v, 60 Hz;

OBSERVAÇÕES:

a) Não será permitido à empresa copiar as imagens
diretamente  no  local  do  evento,  devendo  proceder
com  tal  funcionalidade  em  sua  base  de
monitoramento.

b) Para a realização dos serviços, a CONTRATADA
designará,  exclusivamente,  empregados  seus,
devidamente  registrados,  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as
obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias,
inclusive as decorrentes de acidentes e indenizações,
multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos,
normas de saúde pública, assim como o cumprimento
de todas  as  demais  obrigações  atinentes  a presente
licitação.

c)  A CONTRATADA se  obriga  a  exigir  que  seus
empregados,  durante  o  período  que  permanecerem
nas  dependências  da  CONTRATANTE,  trajem
uniformes  adequados,  completos  e  em  ótimas
condições  de  apresentação,  portem  crachá  de
identificação emitido pela CONTRATANTE.

d) A CONTRATADA, 20 (vinte) dias antes do início
do evento, deverá fornecer à CONTRATANTE uma
lista onde constará o nome completo das pessoas que
trabalharão no evento, afim de que haja tempo para a
confecção dos crachás.

e)  Em  caso  de  substituição  de  empregado,  por
qualquer motivo, deverá a CONTRATADA informar
imediatamente  à  CONTRATANTE  o  nome  do
substituto.

f) Fica expressamente proibido a equipe que estiver
atuando se  servir  no  buffet  (mesas  centrais)  e  nos
estandes das empresas expositoras.

g)  Também caberá  à  CONTRATADA providenciar
alojamento  a  sua  equipe,  ficando  expressamente
proibido para tanto utilizar as dependências do local
onde será realizado o evento.

h) Ao serem solicitadas as imagens das câmeras,  a
empresa deverá fazer a gravação ou captura em sua
base, sendo vedada a mesma no local de realização
do evento, devendo entregar em até 120 minutos após
solicitado.
VIGÊNCIA:  A partir  de  sua  assinatura  até  30  de
agosto de 2017.
VALOR:  R$  11.850,00  (onze  mil,  oitocentos  e
cinquenta reais)

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

CONTEL SEGURANÇA ELETRONICA 24 HS
LTDA

Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
 Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Medilar Importação e Distribuição
de Produtos Médico Hospitalares S/A
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento d o s  produtos conforme preço e itens
abaixo descritos:

LO
TE

PRINCÍPIO
ATIVO/

CONCENTRAÇÃ
O / DOSAGEM

UN
ID

FABRI
CANT

E

Q
T
D
E

VAL
OR

UNIT
ÁRI
O

VALOR
TOTAL

191 FRALDA 
GERIÁTRICA 
(TAMANHO 
EG/GG/XG) -AS 
FRALDAS 
DEVEM CONTER
AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕE
S MÍNIMAS: 
ALTO PODER DE 
ABSORÇÃO, 
COM ALTA 
CONCENTRAÇÃ
O DE GEL; 
FORMATO 
ANATÔMICO; 
BARREIRAS 
PROTETORAS E 
ELÁSTICOS QUE 
AUXILIAM NO 
CONTROLE DO 
VAZAMENTO; 
FITAS 
REAJUSTÁVEIS; 
PRODUTO 
HIPOALERGÊNIC
O ; SEM 
PERFUME; 
COMPOSIÇÃO: 
POLPA DE 
CELULOSE, 
POLÍMERO 
SUPERABSORVE
NTE, FILME DE 
POLIETILENO, 
FIBRAS DE 
POLIPROPILENO,
ADESIVOS 
TERMOPLÁSTIC
OS, FIOSDE 
ELÁSTICOS, 
FITAS ADESIVAS 
REAJUSTÁVEIS. 
*A LICITANTE 
VENCEDORA, 
JUNTAMENTE 
COM A 
PROPOSTA 
FINANCEIRA 
DEVERÁ 
APRESENTAR 
AMOSTRA DE 
CADA ITEM 
OFERTADO, QUE
SERÁ AVALIADA 
PELA COMISSÃO
TÉCNICA 
DESIGNADA. A 
AMOSTRA 
PODERÁ SER 
REJEITADA SE 
NÃO CUMPRIR 
COM AS 
ESPECIFICAÇÕE
S MÍNIMAS 
EXIGIDAS E O 
ITEM 
DESCLASSIFICA
DO. SOMENTE 
SERÃO ACEITAS 
FRALDAS 
PADRONIZADAS 
PELO ELENCO 
OFICIAL DAS 
FRALDAS 
GERIÁTRICAS 
DISPONIBILIZAD
AS PELO 
PROGRAMA 
FARMÁCIA 
POPULAR

PAC
OTE

DESCA
RPACK

348
6

R$ 
1,04

R$ 
3.625,44

192 FRALDA
GERIÁTRICA
(Tamanho M) - AS
FRALDAS
DEVEM
CONTER  AS
SEGUINTES

PAC
OTE

DESCA
RPACK

354
4

R$ 
0,92

R$ 
3.260,48

ESPECIFICAÇÕE
S  MÍNIMAS:
ALTO PODER DE
ABSORÇÃO,
COM  ALTA
CONCENTRAÇÃ
O  DE  GEL;
FORMATO
ANATÔMICO;
BARREIRAS
PROTETORAS  E
ELÁSTICOS QUE
AUXILIAM  NO
CONTROLE  DO
VAZAMENTO;
FITAS
REAJUSTÁVEIS;
PRODUTO
HIPOALERGÊNI
CO:  SEM
PERFUME;
COMPOSIÇÃO:
POLPA  DE
CELULOSE,
POLÍMERO
SUPERABSORV
ENTE, FILME DE
POLIETILENO,
FIBRAS  DE
POLIPROPILENO
,  ADESIVOS
TERMOPLÁSTIC
OS,  FIOS  DE
ELÁSTICOS,
FITAS ADESIVAS
REAJUSTÁVEIS.
*A  LICITANTE
VENCEDORA,
JUNTAMENTE
COM  A
PROPOSTA
FINANCEIRA
DEVERÁ
APRESENTAR
AMOSTRA  DE
CADA  ITEM
OFERTADO,
QUE  SERÁ
AVALIADA PELA
COMISSÃO
TÉCNICA
DESIGNADA.  A
AMOSTRA
PODERÁ  SER
REJEITADA  SE
NÃO  CUMPRIR
COM  AS
ESPECIFICAÇÕE
S  MÍNIMAS
EXIGIDAS  E  O
ITEM
DESCLASSIFICA
DO.  SOMENTE
SERÃO ACEITAS
FRALDAS
PADRONIZADAS
PELO  ELENCO
OFICIAL  DAS
FRALDAS
GERIÁTRICAS
DISPONIBILIZA
DAS  PELO
PROGRAMA
FARMÁCIA
POPULAR

193 FRALDA
GERIÁTRICA
(Tamanho P) - AS
FRALDAS
DEVEM
CONTER  AS
SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕE
S  MÍNIMAS:
ALTO PODER DE
ABSORÇÃO,
COM  ALTA
CONCENTRAÇÃ
O  DE  GEL;
FORMATO
ANATÔMICO;
BARREIRAS
PROTETORAS  E
ELÁSTICOS QUE
AUXILIAM  NO
CONTROLE  DO
VAZAMENTO;
FITAS
REAJUSTÁVEIS;
PRODUTO
HIPOALERGÊNI
CO;  SEM
PERFUME;
COMPOSIÇÃO:
POLPA  DE

PAC
OTE

DESCA
RPACK

135
2

R$ 
0,92

R$ 
1.243,84
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CELULOSE,
POLÍMERO
SUPERABSORV
ENTE, FILME DE
POLIETILENO,
FIBRAS  DE
POLIPROPILENO
,  ADESIVOS
TERMOPLÁSTIC
OS,  FIOSDE
ELÁSTICOS,
FITAS ADESIVAS
REAJUSTÁVEIS.
*A  LICITANTE
VENCEDORA,
JUNTAMENTE
COM  A
PROPOSTA
FINANCEIRA
DEVERÁ
APRESENTAR
AMOSTRA  DE
CADA  ITEM
OFERTADO,
QUE  SERÁ
AVALIADA PELA
COMISSÃO
TÉCNICA
DESIGNADA.  A
AMOSTRA
PODERÁ  SER
REJEITADA  SE
NÃO  CUMPRIR
COM
ASESPECIFICAÇ
ÕES  MÍNIMAS
EXIGIDAS  E  O
ITEM
DESCLASSIFICA
DO.

TOTAL    R$ 
8.129,76

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$ 8.129,76 (oito mil, cento e vinte e nove reais e
setenta e seis centavos).
VIGÊNCIA:  15 (quinze) dias  contados a partir  do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR: R$ 8.129,76 (oito mil, cento e vinte e nove
reais e setenta e seis centavos).

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A

Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Wel  Distribuidora  de
Medicamentos e Produtos para a Saúde Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto o
fornecimento dos produtos conforme preço e  itens
abaixo descritos:

L
O
T
E

RE
GIS
TR
O

MS

PRINCÍPIO
ATIVO/

CONCENTR
AÇÃO /

DOSAGEM

UNI
DAD

E

FA
BRI
CA
NT
E

NO
ME
CO
ME
RCI
AL

Q
T
D
E

V
A
L
O
R
U
N
I
T
Á
R
I
O

V
A
L
O
R
T
O
T
A
L

1 Isent FRALDA PACO LON 750 R$ R$

9
4

o -
Porta

ria
1.48
0/19
90

PEDIÁTRICA 
(Tamango P) 
-AS FRALDAS
DEVEM 
CONTER AS 
SEGUINTES 
ESPECIFICAÇ
ÕES 
MÍNIMAS: 
ALTO PODER 
DE 
ABSORÇÃO, 
COM ALTA 
CONCENTRA
ÇÃO DE GEL; 
FORMATO 
ANATÔMICO; 
BARREIRAS 
PROTETORAS
E ELÁSTICOS 
QUE 
AUXILIAM 
NO 
CONTROLE 
DO 
VAZAMENTO;
FITAS 
REAJUSTÁVE
IS; PRODUTO 
HIPOALERGÊ
NICO ;SEM 
PERFUME; 
COMPOSIÇÃ
O: POLPA DE 
CELULOSE, 
POLÍMERO 
SUPERABSOR
VENTE, 
FILME DE 
POLIETILENO
, FIBRAS DE 
POLIPROPILE
NO, 
ADESIVOS 
TERMOPLÁST
ICOS, FIOSDE 
ELÁSTICOS, 
FITAS 
ADESIVAS 
REAJUSTÁVE
IS. *A 
LICITANTE 
VENCEDORA,
JUNTAMENTE
COM A 
PROPOSTA 
FINANCEIRA 
DEVERÁ 
APRESENTAR
AMOSTRA DE
CADA ITEM 
OFERTADO, 
QUE SERÁ 
AVALIADA 
PELA 
COMISSÃO 
TÉCNICA 
DESIGNADA. 
A AMOSTRA 
PODERÁ SER 
REJEITADA 
SE NÃO 
CUMPRIR 
COM AS 
ESPECIFICAÇ
ÕES 
MÍNIMAS 
EXIGIDAS E O
ITEM 
DESCLASSIFI
CADO

TE GEV
ITA

0,99 742,50

Parágrafo Único: O valor do presente contrato é de
R$  742,50  (setecentos  e  quarenta  e  dois  reais  e
cinquenta centavos).
VIGÊNCIA:  15 (quinze) dias  contados a partir do
envio da autorização de fornecimento.
VALOR:  R$ 742,50  (setecentos  e  quarenta  e  dois
reais e cinquenta centavos)

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA

Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Jar  Temp  Industria  de
Climatizadores Ltda
OBJETO: O objeto deste é a contratação de empresa
para locação, instalação e desinstalação de 4 (quatro)
climatizadores evaporativos  para o 28º   Festiqueijo
2017. O climatizador deve ser composto por placas
evaporativas que utilizam a evaporação da água para
o resfriamento do ar, com sistema de abastecimento
da  água  automático  e  bomba  para  a  circulação  da
água. As venezianas devem direcionar o ar resfriado
para o local desejado. Cada climatizador evaporativo
deve  ter  capacidade  de  climatização  para  área  de
aproximadamente 500m², com quadro de comando de
velocidade  com  controle  remoto  e  vazão  de
aproximadamente  45.000/m³. Os  climatizadores
devem ser instalados no Salão Paroquial  de Carlos
Barbosa e estarem funcionando até o dia 27 de junho
de 2017, permanecer em funcionamento no local até
o dia 30 de julho de 2017, e desinstalados no dia 31
de julho  de 2017 ao dia  02  de  agosto de 2017.  O
Festiqueijo  acontece nos dias  30/06,  01,02,  07,  08,
09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de julho de
2017,  dias  em  que  os  equipamentos  estarão  em
funcionamento. Durante  o  período  de  locação  dos
equipamentos  a  Contratada  deverá  realizar  as
manutenções que se fizerem necessárias,  visando o
perfeito  funcionamento  dos  mesmos  nas  datas
contratadas, sem ônus ao Contratante.
VIGÊNCIA:  A partir  de  sua  assinatura  até  30  de
agosto de 2017.
VALOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais)

Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

JAR TEMP INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES
LTDA

Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

ADITAMENTOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 001/2017

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores
de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Enerbras  Instalações  Elétricas
Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  mais  30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 04 de maio até 02 de
junho de 2017, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento.  As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
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Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

DENIR JANDIR GEDOZ
Presidente da Câmara de Vereadores 

de Carlos Barbosa

ENERBRAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico OAB – RS/ 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 007/2016

CONTRATANTE:  Câmara  Municipal  de
Vereadores de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Industrial Madeireira Cohsul – Me
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  do
Preço,  ficando  acordada  a  adição  de  R$  3.578,33
(três mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e
três  centavos),  sendo  R$  2.914,00  (dois  mil,
novecentos e quatorze reais) referentes a material e
R$  664,33  (seiscentos  e  sessenta  e  quatro  reais  e
trinta e três centavos) referentes a mão de obra, na
forma  da  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante  do  presente  instrumento.  As  demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 02 de maio de 2017.

DENIR JANDIR GESOZ
Presidente da Câmara de Vereadores

INDUSTRIAL MADEIREIRA COHSUL LTDA–
ME

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 156/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Elaine  Aparecida  Costa  e  Silva
Saueressig – Me
OBJETO:  Fica  alterada  a  denominação  social,
passando  a  ser:  LIBIA  METZ  ME.  As  demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

 Carlos Barbosa, 03 de maio de 2017.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretaria Municipal da Educação

LIBIA METZ ME
Contratada

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 083/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: OI/SA
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  03  (três)
meses, ou seja, a partir de 25 de abril de 2017 até 24
de julho 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, pago mensalmente, pela variação
do IGP-M do período. Desta forma, o novo valor a
ser  pago  corresponderá  a  R$  7.634,88  (sete  mil,
seiscentos  e  trinta  e  quatro  reais  e  oitenta  e  oito
centavos) mensais, conforme:

Item Descrição
Descrição
serviços

Valor
mensal

1 Link de Dados

R$
7.122,94

Locação  de
Roteador

R$ 55,95

Manutençã
o  de
Roteador  e
Rede

R$ 26,45

2 Smart  Cloud
Padrão Tipo 1

R$ 429,54

Total Mensal
R$

7.634,88

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 24 de abril de 2017.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal de Carlos Barbosa

OI S/A
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 103/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Banco do Brasil S/A
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 24 de maio de 2017 até 23
de maio de 2018, na forma da justificativa anexa, que
faz  parte  integrante  do  presente  instrumento.  Em
função da  prorrogação do  prazo,  será  reajustado o
valor pago, pela variação do URM do período, que
corresponde a 7,19%. Desta forma, o novo valor a ser
pago para  cada  serviço  é  de  R$  1,52   (um real  e
cinquenta  e  dois  centavos). Fica  alterada  ainda  a
Cláusula Primeira – da Finalidade e Objeto, onde fica
excluído  da  prestação  de  serviço  o  canal  de
recebimento Banco Postal,  permanecendo ativos  os
canais  eletrônicos  abaixo  relacionados,  com  suas
respectivas tarifas já reajustadas:
Terminais de Autoatendimento R$ 1,52;
Internet R$ 1,52;
Gerenciador Financeiro R$ 1,52.

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2017.

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

FERNANDA DUTRA FANTINEL 
BANCO DO BRASIL S/A

Credenciado 

GERSON JOSEMAR RAUBER
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 063/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Eliane Soares  de Oliveira  & Cia
Ltda
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Primeira  –  do
Objeto,  aditando  o  em até  35  (trinta  e  cinco)  Km
diários,  totalizando  assim  175  (cento  e  setenta  e
cinco) Km diários,  na forma da justificativa anexa,
TERMO DE CONVÊNIO 004/2017,  que  faz  parte
integrante  do  presente  instrumento.  Em função  da
alteração  da  Cláusula  Primeira,  fica  alterada  a
Cláusula Segunda -  do Preço, aditando-se o valor de
R$ 84,70 (oitenta e quatro reais e setenta centavos)
diários, totalizando assim R$ 423,50 (quatrocentos e
vinte  e  três  reais  e  cinquenta  centavos)  ao  dia.  O
roteiro passa a ser o seguinte:  Turno  da noite, saída
às  16h50min  da  residência  de  Giovani  Gomes
Vicentini localizada na Rua Maria Edite Selbach, nº
688, Bairro Centro na cidade de Barão, seguindo até
a  residência  de  Maisa  Ferrari Kominkiewiz,
localizada na  Rua  São  Roque,  nº 168, Bairro  Ponte
Seca na cidade de Carlos Barbosa, seguindo para a
residência  de  Leonardo  Silveira  dos  Reis,  na
localidade  de  Desvio Machado,  após  seguindo em
direção a Escola Helen Keller na cidade de Caxias do
Sul.
Roteiro efetuado de segundas às sextas-feiras.
Retorno:  às  22h30min  da  instituição,  fazendo  o
trajeto inverso. Totalizando 175 km/dia.

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 06

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2017.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

ELIANE SOARES DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 227/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Atp  Empreendimentos
Imobiliários Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
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contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais  60
(sessenta) dias, ou seja, de 30 de abril de 2017 até 28
de  junho  de  2017,  na  forma  da  justificativa  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas. 
ADITIVO: 010

 Carlos Barbosa, 27 de abril de 2017.

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude

ATP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA

Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 477/2017

Designa, a partir desta data, os seguintes servidores
para comporem a Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho  no  Estágio  Probatório  –  CEADEP  na
seguinte forma:

- Titular: Daniel Augusto Schultz, matrícula nº 1.542;
- Titular: Joni Jeferson Zanatta, matrícula nº 1.213;
- Titular: Viviane Neis, matrícula nº 1.330;
-  Suplente:  Douglas  Nazaré  Cisco  Francisco,
matrícula nº 1.421.

Designa, a  partir  desta  data,  a  servidora  Viviane
Neis,  matrícula  nº  1.330,  como  presidente  da
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho no
Estágio Probatório – CEADEP, conforme previsto no
art. 7º §2º da Lei Municipal nº 3.179, de 08 de junho
de 2015.

Carlos Barbosa, 26 de abril de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 469/2017

Prorroga, por 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
do dia 16 de abril de 2017, o prazo para conclusão
dos  trabalhos  da  Sindicância  Administrativa
Disciplinar, instaurada pela Portaria nº 347, de 16 de
março  de  2017,  em  função  de  inúmeros  trâmites
processuais  inerentes  às  diferentes  espécies  de
processos administrativos e o acúmulo de serviço dos
membros  da  Comissão  Permanente  de  Sindicância
e/ou Processo Administrativo.

Carlos Barbosa, 24 de abril de 2017.
              
EVANDRO ZIBETTI,

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 470/2017

Prorroga, por 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
do dia 23 de abril de 2017, o prazo para conclusão
dos  trabalhos  da  Sindicância  Investigatória,
instaurada pela Portaria nº 362, de 23 de março de
2017,  em função  de  inúmeros  trâmites  processuais
inerentes  às  diferentes  espécies  de  processos

administrativos e o acúmulo de serviço dos membros
da  Comissão  Permanente  de  Sindicância  e/ou
Processo Administrativo.

Carlos Barbosa, 24 de abril de 2017.
              
EVANDRO ZIBETTI,

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 473/2017

Institui  a  Comissão  Organizadora  da  8ª
Conferência Municipal de Saúde.

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

Art. 1º Fica instituída a Comissão Organizadora da 8ª
Conferência Municipal de Saúde de Carlos Barbosa,
com a finalidade de organizar e desenvolver as ações
necessárias para a sua realização.

Art.  2º  A  Comissão  Organizadora  será  composta
pelos seguintes membros:

Presidente: José Carlos Ribeiro;
Vice-Presidente: Letícia Lusani;
Coordenadora Geral: Rochéli Morellato Rizzardo; 
Secretária-Geral: Elenice Bertoldo;
Relatora Geral: Luciane Rippel;
Comissão  de  Comunicação,  Informação  e
Divulgação: Clarisse Fátima Lagunaz.

Art.  3º  A coordenação  da  Comissão  Organizadora
será realizada pelo Sr. José Carlos Ribeiro.

Parágrafo  único.  A participação  dos  membros  na
Comissão Organizadora não será  remunerada e seu
exercício considerado de relevante interesse público.

Art. 4º Compete à Comissão Organizadora:

I  -  coordenar,  acompanhar  e  promover  a  8ª
Conferência  Municipal  da  Saúde,  atendendo  aos
aspectos  políticos,  administrativos  e  financeiros
determinados pelo Conselho Municipal  de  Saúde e
pela Secretaria Municipal da Saúde;

II  -  propor  o  Regimento  e  a  programação  da
Conferência, submetendo-o à aprovação do Plenário
do Conselho Municipal de Saúde;

III - propor nomes dos expositores e o Tema Central
da  8ª  Conferência  Municipal  de  Saúde  de  Carlos
Barbosa, bem como documentos técnicos de apoio;

IV - elaborar e providenciar a publicação do relatório
final da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Carlos
Barbosa;

V - realizar o julgamento dos recursos relativos aos
credenciamentos de delegados;

VI  -  discutir  e  deliberar  sobre  todas  as  questões
julgadas  pertinentes  acerca  da  8ª  Conferência
Municipal  de  Saúde  e  não  previstas  nos  itens
anteriores,  submetendo-as  ao  Conselho  de  Saúde,
antes de instalada a Conferência;

VII - promover a sua divulgação;

VIII  -  providenciar  a  distribuição  de  documentos
vinculados ao tema.

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 25 de abril de 2017.

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

PORTARIA Nº 475/2017

Nomeia,  a  partir  desta  data,  os  membros  abaixo
relacionados  para  comporem  a  Comissão  de
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural.

Representante  da  Fundação  de  Cultura  e  Arte  de
Carlos Barbosa – PROARTE:

Carlo Dayan Santarosa;

Representante  da  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio:

Paula Caroline Zan Carrard;

Representante  da  Secretaria  Municipal  de
Planejamento, Serviços e Vias Urbanas:

Lauro César dos Santos Schneid;

Representante  da  Secretaria  Municipal  de  Projetos
Públicos:

Arthur Caffarate Zuanazzi.

Carlos Barbosa, 25 de abril de 2017.
              
EVANDRO ZIBETTI,

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 476/2017

Designa,  com efeitos  retroativos  a  1°  de  abril  de
2017,  a  servidora  Fabrícia  Roberta  Taufer  Moura,
investida  no  cargo  de  Agente  Administrativo,
matrícula  nº  743,  em  substituição  ao  servidor
Giovani Da Rolt, investido no cargo de Engenheiro
Civil,  matricula n.° 1.551, para compor a comissão
de  Revisão  de  Cadastro  Imobiliário  para  fins  de
IPTU.
Fica revogada a Portaria nº 451,  de 13 de abril  de
2017.

Carlos Barbosa, 25 de abril de 2017.

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

PORTARIA Nº 468/2017

Remaneja,  a  partir  desta  data, os  seguintes
professores:

Nome M
at.

De Para D
.
A

Eliane
Carniel

93
0

EMEI Recanto (25h)
EMEF Padre Pedro 
Piccoli (25h)

-

Priscila  O.
Santos Berté

1.
81
7

EMEF Padre Pedro 
Piccoli (25h)

EMEI Recanto (25h)

Carlos Barbosa, 24 de abril de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 471/2017

Concede férias regulamentares, de 25 de abril a 24
de maio de 2017,  à  servidora  TANIA SCHAFER,
Professor de Geografia, matrícula nº 1.793, referente
ao período aquisitivo de 11/02/2016 a 10/02/2017. 
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Carlos Barbosa, 25 de abril de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 472/2017

Altera a Portaria nº 706/2016, de 12 de setembro de
2016, que concede prêmio assiduidade em licença ao
servidor  CLÓVIS DEMARCHI, matrícula  nº  211,
auxiliar de topógrafo, a pedido do servidor, sendo os
períodos da licença de 12 de setembro de 2016 a 11
de outubro de 2016, de 06 de março de 2017 a 05 de
abril de 2017 e de 12 de junho de 2017 a 11 de julho
de 2017, passando o período de 12 de junho de 2017
a 11 de julho de 2017 para 24 de julho de 2017 a 23
de agosto de 2017, conforme Protocolo nº 4.659, de
04 de agosto de 2016.

Carlos Barbosa, 25 de abril de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 474/2017

Averba,  para  fins  de  cômputo  de  tempo  de
contribuição  na  aposentadoria,  o  tempo  de  serviço
prestado  pela  servidora  SONIA  ZARO
BAVARESCO, matrícula nº 539, conforme Certidão
do Instituto Nacional de Seguro Social:

Atividade  Privada,  com  contribuição  ao  Regime
Geral de Previdência – INSS:
Luiz Modesto Sfoggia ME
Período de  05/10/1992 a  16/02/1993 – total  de  04
meses e 12 dias.
Grendene SA
Período de  12/12/1994 a  22/12/1994 –  total  de  11
dias.
Universal Serviços e Representações Ltda ME
Período de  17/01/1996 a  11/03/1996 – total  de  01
mês e 25 dias.
Deonísio Cauduro
Período de  01/02/1981 a  31/08/1982 – total  de  01
ano e 07 meses.
Autônomo
Período de  01/05/1997 a  30/06/1997 – total  de  02
meses.
Total Geral: 838 dias, correspondendo a 02 anos, 
03 meses e 18 dias.

Carlos Barbosa, 25 de abril de 2017.

Evandro Zibetti, 
Prefeito Municipal. 
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