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DECRETOS

DECRETO Nº 3.156, DE 30 DE MAIO DE 2017.
 

Prorroga  prazo  de  validade  de  processo
seletivo simplificado e seleção pública.

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CARLOS
BARBOSA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 69, incisos VI,
VII,

DECRETA:

Art.  1º  Fica  prorrogado  o  prazo  de  validade  do
Processo  Seletivo  Simplificado  e  Seleção  Pública,
Edital de Abertura nº 031, de 07 de maio de 2015,
para  a  categoria  funcional  de  PROFESSOR  DE
CIÊNCIAS e  PROFESSOR DE HISTÓRIA,  Edital
de Homologação nº 040, de 1º de junho de 2015.
Não  serão  prorrogados  os  cargos  de PROFESSOR
DE  LÍNGUA  INGLESA  e  PROFESSOR  DE
MATEMÁTICA,  pois  a  lista  de  homologados  foi
esgotada  através  da  contratação  ou  desistência  dos
candidatos. 

Art. 2º O novo prazo de validade é de 1º de junho de
2017 a 31 de maio de 2019, atendendo o disposto no
item 11.5 do Edital de Abertura nº 031, de 07 de maio
de 2015.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Carlos Barbosa, 30 de maio de 2017.

Evandro Zibetti, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETO Nº 3.157, DE 01 DE JUNHO DE 2017

Regulamenta  a  Lei  n.°  2.310,  de  16  de
dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 3.395,
de 26 de abril de 2017.

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei

Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1° Os prestadores de serviços ficam obrigados a:

I – emitir documento fiscal para cada operação; 

II – proceder à escrituração fiscal, na forma, prazo e
periodicidade estabelecidos neste Regulamento;

III  –  apresentar  declaração  fiscal  na  periodicidade,
forma e prazo definidos neste regulamento; 

IV – conservar em bom estado os livros obrigatórios
de escrituração comercial ou fiscal, os comprovantes
dos  lançamentos  neles  efetuados  as  guias  de
recolhimento,  os  documentos  fiscais  e  outros
exigidos  pela  legislação,  enquanto  não  extinto  o
crédito tributário.

Art. 2º O tomador de serviço deverá exigir: 

I  –  o  respectivo  documento  fiscal,  emitido  pelo
contribuinte; 

II – quando o trabalho for prestado por profissional
autônomo,  a  comprovação de inscrição no cadastro
fiscal do ISSQN, se obrigatória.

Art. 3° A emissão de documentos fiscais é obrigatória
para as prestações de serviços constantes da Lista de
Serviços  constante  do  artigo  111  da  Lei  nº
2.310/2009,  independente  da  solicitação  ou  não  do
tomador do serviço.

§ 1º  A emissão  será  imediata  à  ocorrência  do fato
gerador do imposto.

§  2º  O profissional  autônomo não  poderá  emitir  o
documento fiscal, devendo fornecer recibo.

Art. 4° Estão dispensados da emissão de documentos
fiscais:

I – os bancos e as instituições financeiras;

II  –  os  serviços  de  transporte  intramunicipal  de
passageiros, realizados por meio de ônibus ou trem;

III  –  os  serviços  de  transporte  de  passageiros,
realizados por meio de táxi-lotação;

IV  –  as  empresas  concessionárias  de
telecomunicações, água e de energia elétrica, quando
os serviços com incidência para o ISSQN constarem
em nota fiscal específica, regulamentada pelo Fisco
Estadual, e forem cobrados conjuntamente na conta
telefônica, água ou de energia elétrica;
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V  –  quando  disposto  na  concessão  de  regime
especial;

VI – A Secretaria Municipal da Fazenda poderá, no
interesse  da  Administração  Tributária,  dispensar
contribuintes  ou  atividades  das  exigências  deste
artigo.

Art.  5° Cada estabelecimento sujeito à inscrição no
cadastro  fiscal  do  ISSQN emitirá  os  seus  próprios
documentos fiscais, sendo os mesmos intransferíveis,
inclusive entre as unidades da mesma pessoa jurídica.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Fazenda
poderá,  no  interesse  da  Administração  Tributária,
estabelecer outras formas de emissão dos documentos
fiscais.

Art. 6° Os prestadores de serviços ficam obrigados,
por ocasião da prestação dos serviços, 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.

§  1º  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. 

§ 2º A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio de
norma  complementar,  padronizará  os  regimes
especiais, podendo tornar obrigatória a utilização de
documento fiscal equivalente a determinados grupos
ou  setores  de  atividades  ou  categorias  de
contribuintes.

§ 3º O prestador de serviço, obrigado à emissão de
documento  fiscal,  poderá,  por  meio  de  processo
administrativo, quando a natureza da operação e as
condições em que se realizar necessitar de documento
fiscal personalizado, solicitar à Secretaria Municipal
da  Fazenda  a  utilização  da  espécie  de  documento
fiscal  equivalente,  ficando  a  sua  utilização
condicionada  ao  deferimento  do  pedido  que  levará
em  consideração  o  interesse  da  Administração
Tributária.

Art. 7° A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e
instituída pela Lei nº 3.395, de 26 de abril de 2017,
que  alterou  a  Lei  nº  2.310/2009,  é  um documento
fiscal  digital  gerado  pela  Município  de  Carlos
Barbosa,  com  base  nos  dados  de  prestação  de
serviços declarados pelo prestador, com a finalidade
de  registrar  as  operações  de  prestação  de  serviços
sujeitas  à  incidência  do  Imposto  sobre  Serviços  de
Qualquer Natureza – ISSQN.

Parágrafo único. Aplicam-se à Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica – NFS-e as disposições gerais constantes
na legislação tributária municipal,  sem prejuízo das
disposições específicas constantes neste Decreto.

Art. 8° A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e é
o  documento  fiscal  emitido  e  armazenado
eletronicamente que tem como objetivo documentar
as prestações de serviços que estejam no campo de
incidência  do  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer

Natureza - ISSQN.

Art. 9° A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e
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.

Parágrafo  único.  A  emissão  da  Nota  Fiscal  de
Serviço  Eletrônica  –  NFS-e  obedecerá  às  normas
deste Decreto e das instruções normativas que forem
editadas  pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,
respeitado o sigilo fiscal e a consistência dos dados
informados e transmitidos.

Art.  10.  A  validade  jurídica  da  Nota  Fiscal  de
Serviço  Eletrônica  –  NFS-e  é  assegurada  pela
criptografia de login e senha, garantindo segurança,
não  repúdio  e  integridade  das  informações
declaradas ao fisco.

Art.  11.  A  emissão  da  Nota  Fiscal  de  Serviço
Eletrônica – NFS-e dispensa e substitui os demais
documentos  fiscais  previstos  no  artigo  99  da  Lei
Municipal nº 2.310/2009, a escrituração do Livro de
Registro do ISS e a Declaração Mensal obrigatória,
prevista  no  artigo  89  da  Lei  Municipal  nº
2.310/2009.

Art.  12.  O  número  da  Nota  Fiscal  de  Serviço
Eletrônica  –  NFS-e  será  gerado  automaticamente
pelo sistema, em ordem crescente sequencial, sendo
que cada estabelecimento do prestador de serviços
terá uma numeração específica.

Art.  13.  A implantação da Nota  Fiscal  de  Serviço
Eletrônica – NFS-e far-se-á em duas etapas:

I  –  etapa  de  adesão  facultativa  ao  sistema  de
geração;

II – etapa de obrigatoriedade de geração.

§ 1° No período de 1º de junho de 2017 à 31 de
dezembro  de  2018  a  adesão  ao  sistema  da  Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e é opcional, e
a  partir  do  dia  1º  de  janeiro  de  2019  todos  os
prestadores de serviços inscritos no Cadastro Fiscal
da  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  ficarão
obrigados à adesão ao sistema e a emissão das Notas
Fiscais Eletrônicas de Serviços – NFS-e.

§ 2° No período de 1º de janeiro de 2018 à 31 de
dezembro de 2018, os prestadores de serviços que
utilizarem  todas  as  Notas  Fiscais  de  Serviços
autorizadas  pela  Secretaria  Municipal  da  fazenda,
ficarão obrigados à adesão ao sistema e a emissão
das Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços – NFS-e. 

Art. 14. O aplicativo para emissão da Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica - NFS-e, integrante do sistema
da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica está disponível
no  endereço  eletrônico  http://carlosbarbosa.nfse-
tecnos.com.br/,  da  rede mundial  de  computadores,
com as seguintes funcionalidades: 

I - geração da NFS-e on line; 

II  -  Consulta  de  NFS-e  emitidas  e  recebidas  pelo
sistema; 

III - Cancelamento e substituição de NFS-e; 

IV - Recepção de lotes de Registros de Prestação de
Serviços – RPS; 

V -  Consulta  a  processamento  de  lote  de  RPS  e

download de arquivos de NFS-e geradas; 

VI  -  Atualização  de  logotipo,  telefone  e  e-mail  do
prestador,  que  poderão,  a  critério  e  sob  a
responsabilidade  de  atualização  do  prestador,
constarem da NFS-e. 

Art. 15. Para a adesão ao sistema de emissão da Nota
Fiscal de Serviço-e o contribuinte deverá preencher o
Termo de Adesão localizado no endereço eletrônico
http://carlosbarbosa.nfse-tecnos.com.br/,  da  rede
mundial  de  computadores  que,  após  preenchido,
deverá ser impresso, assinado pelo responsável legal
da  empresa,  com  reconhecimento  de  firma,  e
encaminhado  à  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,
acompanhado  das  Notas  Fiscais  de  Serviços,  em
branco,  não  utilizadas,  ou  no  caso  de  não  possuir
documentos  fiscais,  apresentar  declaração,  assinada
pelo contribuinte, informando esta condição.

§  1º  Para  o  cumprimento  do  previsto  no  caput,  o
contribuinte  deverá  agendar  junto  ao  Setor
Tributário,  através  do  telefone  (54)  3461.8829,  um
horário para efetuar a entrega dos documentos.

§  2º  O fisco  poderá  exigir  outros  documentos  que
entender necessário para a comprovação do termo de
adesão.

§ 3º As informações constantes do requerimento são
de inteira responsabilidade do contribuinte.

§ 4º Somente será homologado os pedidos de adesão
que  atenderem todos  os  requisitos  solicitados  pela
Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  sendo  sujeito  à
penalidade o contribuinte que não fizer a adesão no
prazo previsto neste regulamento.

§ 5º Transcorridos 60 (sessenta) dias da solicitação
referida  no  caput  sem a  apresentação  de  todos  os
documentos pelo contribuinte o cadastramento para a
utilização do sistema será indeferido.

Art. 16. Ao fazer a adesão ao sistema gerador da Nota
Fiscal  de  Serviços  Eletrônica  –  NFS-e  será
cadastrado o seu “login” e senha para o cumprimento
dessas obrigações, uso e o acesso às funcionalidades
de  consulta  e  serviços  disponíveis  no  ambiente
eletrônico da Município de Carlos Barbosa, na rede
mundial de computadores. 

Art. 17. Serão observados para fins de transmissão,
geração  e  armazenamento  de  dados  relativos  ao
sistema da Nota Fiscal Eletrônica – NFS-e todos os
requisitos  de  segurança,  autenticidade  e
inviolabilidade  necessários  ao  sigilo  fiscal  e  à
consistência das informações.

Art.  18.  O acesso  ao  sistema será  resguardado por
senha de segurança de usuário no ato da adesão.

§ 1º A senha cadastrada pelo prestador de serviço é
de  conhecimento  restrito  e  de  uso  particular  do
usuário,  intransferível  e  irrecuperável  caso  perdida,
sendo armazenada automática  e  exclusivamente  em
códigos criptográficos nas bases de dados do sistema
de  nota  fiscal  eletrônico,  para  garantia  da  sua
inviolabilidade e sigilo. 

§ 2º O uso indevido da senha de acesso pertencente
ao contribuinte é de sua inteira responsabilidade.

§ 3º Após o pedido será liberada a senha previamente
cadastrada  e  que  poderá  ser  alterada  pelo  usuário
quando este estiver logado no sistema.

Art. 19. Considera-se a data da adesão ao sistema da
Nota  Fiscal  de  Serviços  Eletrônica  - NFS-e  a  data



3 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

para  a  liberação  de  emissão  da  Nota  Fiscal  de
Serviços Eletrônica - NFS-e;

Art.  20.  Deferida a adesão, o prestador de serviços
estará, a partir deste momento, habilitado à geração
da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e. 

Art. 21. A adesão ao sistema Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica  –  NFS-e  é  irrevogável  e  de  caráter
imediato.

Art.  22.  Os  prestadores  de  serviços  inscritos  no
Cadastro  Fiscal,  desobrigados  da  emissão  da  Nota
Fiscal de Serviço-e, poderão requerer o seu ingresso
no  sistema  de  emissão  da  Nota  Fiscal  de  Serviço
Eletrônica  –  NFS-e,  condicionado à  autorização  da
Secretaria Municipal da Fazenda, sendo esta adesão
irretratável.

Art. 23. O meio de acesso para o sistema de emissão
de Notas Fiscais Eletrônica – NFS-e será através do
endereço  eletrônico  http://carlosbarbosa.nfse-
tecnos.com.br/,  da  rede  mundial  de  computadores,
com a  utilização  da  senha  de  acesso  cadastrada  e
autorizada pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

Art. 24. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
deverá conter as seguintes informações: 

I - Brasão e dados do Município de Carlos Barbosa; 

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

III  -  Identificação  da  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica – NFS-e: 

a) CPF/CNPJ; 

b) Natureza da operação; 

c) Data e hora da emissão;

d) Código de verificação;

e) Número da nota; 

f) Número RPS; 

g) Série RPS; 

h) Data de Emissão; 

IV - Identificação do prestador de serviços, com: 

a) CPF/CNPJ; 

b) Inscrição Municipal; 

c) Razão social;

d) Nome fantasia;

e) Endereço; 

f) Telefone; 

g) E-mail; 

V - Identificação do tomador de serviços, com: 

a) CPF/CNPJ; 

b) Inscrição Municipal: 

c) Nome/Razão social;

d) Nome fantasia;

e) Endereço; 

f) Telefone; 

g) E-mail;

VI - Discriminação dos serviços; 

VII - Dados para apuração do ISSQN, com a: 

a) Identificação da atividade do Município; 

b) Alíquota; 

c)  Identificação  do  item  da  Lei  Complementar
Federal nº 116/2003;

d) Valor Total dos Serviços;

e) Dedução da base de cálculo, conforme disposição
legal e dependendo do tipo da atividade prestacional
exercida; 

f) Base de cálculo; 

g) Total do ISSQN; 

h) Indicação do ISS Retido; 

VIII - Valores das retenções de impostos: 

a) PIS; 

b) COFINS; 

c) INSS;

d) IRRF;

e) CSLL; 

f) ISSQN Retido; 

g) Outras retenções; 

IX - Valor líquido da Nota; 

X - O local da execução dos serviços, quando neste
deva ocorrer o recolhimento do ISSQN, nos termos
da legislação vigente. 

XI  -  O  número  da  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica  –  NFS-e  será  gerado  pelo  sistema,  em
ordem crescente e sequencial, sendo específico para
cada estabelecimento do prestador de serviços; 

XII - Os valores  referentes  às  deduções  legais  da
base  de  cálculo  deverão  ser  lançados  no  campo
“deduções da base de cálculo” e discriminados no
campo “descrição dos serviços”;

XIII  -  No  campo  “Código  de  tributação  do
município” deverá ser selecionado o correspondente
ao serviço prestado.

XIV - Informações Adicionais.

Art.  25.  Fica  facultado  ao  prestador  do  serviço,
quando  da  geração  da  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica  –  NFS-e,  inserir  no  campo
“Discriminação  dos  Serviços”  outras  informações
não  obrigatórias,  desde  que  não  contrariem
dispositivo da legislação municipal.

Art. 26. A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-
e conterá os dados de identificação do prestador, do
tomador, do intermediário, se houver, da prestação

do  serviço,  do  órgão  gerador  e  o  detalhamento
específico, conforme definido na estrutura de dados
do  modelo  conceitual  da  Nota  Fiscal  de  Serviço
Eletrônica – NFS-e.

§  1º  Para  emissão  da  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica - NFS-e, é obrigatória a identificação do
tomador de serviços, independentemente do imposto
ter sido retido ou não. 

§ 2º A Secretaria Municipal da Fazenda poderá, no
interesse  da  Administração  Tributária,  dispensar
contribuintes  ou  atividades  do  preenchimento  de
dados de identificação do tomador do serviço na Nota
Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e.

Art. 27. A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e
deverá  documentar  as  operações  individualmente
pelo código de atividade.

Art. 28. O campo “Valor das Deduções” destina-se a
registrar a soma das deduções previstas na legislação
municipal.

Parágrafo único.  Quando se  tratar  de  deduções nas
prestações dos serviços referidos nos subitens 7.02 e
7.05,  da  Lista  de Serviços  do artigo 111 da Lei  nº
2.310/2009, estas deverão ser informadas no campo
"Discriminação de Serviços", devendo, ainda, ocorrer
a opção entre a base de cálculo presumida ou pela
dedução  dos  valores  efetivamente  gastos  com
materiais ou subempreitadas, nos termos da Subseção
I – da base de cálculo da construção civil, da Lei nº
2.310/2009. 

Art. 29. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-
e  poderá  ser  emitida  através  de  integração  entre  o
sistema informatizado do contribuinte e o sistema de
emissão  de  Notas  Fiscais  de  Serviços  Eletrônica-
NFS-e do município de Carlos Barbosa.

Art. 30. O prestador de serviços que não dispuser de
infraestrutura  de  conectividade  com  a  Secretaria
Municipal  da  Fazenda  em  tempo  integral  poderá
enviar os registros das prestações de serviços em lote
para processamento e geração das respectivas Notas
Fiscais de Serviço Eletrônica – NFS-e.

Art.  31.  O  tomador  do  serviço  ou  qualquer
interessado  que  receber  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica - NFS-e, poderá certificar-se da validade
da  mesma  através  do  endereço  eletrônico
http://carlosbarbosa.nfse-tecnos.com.br/,  da  rede
mundial de computadores.

Art.  32.  O  registro  da  nota  fiscal  de  serviços
eletrônica  -  NFS-e,  será  procedido  utilizando  o
Padrão  XML  (eXtend  Markup  Language),  com
possibilidade de visualização gráfica, tanto em meio
eletrônico como em papel, com idêntica aparência em
ambos os casos, observado o “layout” a ser adotado.

Art.  33.  Após  o  prazo  decadencial,  a  Secretaria
Municipal da Fazenda poderá retirar os documentos
da  disponibilidade  direta,  arquivando-os
organizadamente de forma a permitir, se necessário, a
busca  das  informações  nele  contidos  mediante
pesquisa requisitada.

Art.  34.  O  prestador  de  serviços  deverá  fornecer,
quando exigido pelo tomador do serviço, documento
impresso ou o seu envio por meio eletrônico, com os
registros da prestação de serviços constantes da Nota
Fiscal  de  Serviço  Eletrônica  –  NFS-e,  incluindo  o
código  de  verificação  gerado  pela  Secretaria
Municipal da Fazenda, em destaque.

Art. 35. O prestador de serviços obrigado à emissão
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de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e, deverá
fazê-lo  para  todos  os  serviços  prestados,  sendo
vedada a utilização de outro documento fiscal.

Art. 36. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e
emitida poderá ser consultada e seu arquivo obtido no
endereço  eletrônico  http://carlosbarbosa.nfse-
tecnos.com.br/,  da  rede  mundial  de  computadores,
por tempo indeterminado. 

Art.  37.  Na  emissão  da  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica  -  NFS-e,  o  prestador  do  serviço  poderá
imprimir  o  documento  fiscal  em  quantas  vias
entender necessárias ou enviar o arquivo gerado por
e-mail ao tomador do serviço e ao responsável pela
contabilidade, que será automaticamente reconhecido
como documento fiscal.

Art. 38. Poderão ser emitidos Recibos Provisórios de
Serviços  -  RPS,  no  caso  de  contingência  e,  por
consequência,  impedimento  da  emissão  em  tempo
real da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e,
impresso tipograficamente,  mediante  autorização  da
Secretaria  Municipal  da  Fazenda  e  no  caso  de
integração, de forma individual ou por lote. 

§ 1º O Recibo Provisório de Serviços - RPS deverá
conter todos os dados que permitam a sua conversão
em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.

§ 2º O Recibo Provisório de Serviços - RPS poderá
ser emitido através do sistema próprio do contribuinte
que utilizar  a  integração para  conversão do Recibo
Provisório  de  Serviços  -  RPS  em  Nota  Fiscal  de
Serviço Eletrônica. 

§  3º  Para  controle  da  Secretaria  Municipal  da
Fazenda,  só  serão  válidos  os  Recibo  Provisório  de
Serviços - RPS do sistema próprio do contribuinte,
que  forem  autorizados  pela  autoridade  fiscal,
mediante  solicitação  no  endereço  eletrônico
http://carlosbarbosa.rs.gov.br,  da  rede  mundial  de
computadores.

§  4º  O  Recibo  Provisório  de  Serviços  -  RPS  será
numerado  obrigatoriamente  em  ordem  crescente,
sequencial,  a  partir  do número  1 (um),  contendo o
número  de  controle  fornecido  pela  Secretaria
Municipal da Fazenda, como também todos os dados
obrigatórios para emissão de Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica  -  NFS-e,  no  mínimo  em 2  (duas)  vias,
sendo a 1º (primeira) entregue ao tomador de serviço
e ficando a 2º (segunda) em poder do emitente. 

§ 5º O Recibo Provisório de Serviços - RPS deverá
ser convertido em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
- NFS-e até o 5º (quinto) dia subsequente ao de sua
emissão, podendo ser transmitido de forma individual
ou em lote. 

§ 6º Todo Recibo Provisório de Serviços - RPS deve
ser convertido em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
- NFS-e, mesmo que rasurado, cancelado ou anulado.

Art. 39. A não substituição do Recibo Provisório de
Serviços  -  RPS  pela  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica - NFS-e, será equiparada a não emissão de
Notas  Fiscais,  e  sujeitará  o  contribuinte  ao
pagamento do imposto e à aplicação das penalidades
previstas  na  legislação  em vigor,  além das  multas
decorrentes  do  não  recolhimento  da  obrigação
principal  e  da  imputação  do  crime  de  sonegação
fiscal conforme previsto na Lei Federal nº 8.137, de
27  de  dezembro  de  1990,  que  define  os  Crimes
Contra a Ordem Tributária. 

Art.  40.  O contribuinte  deverá  manter  uma  via  do
Recibo Provisório de Serviços - RPS emitido, até que

tenha decorrido o prazo decadencial e prescricional,
na forma da lei. 

Art.  41.  O  extravio  do  Recibo  Provisório  de
Serviços - RPS, impresso tipograficamente, implica
em registro de ocorrência policial e publicação em
jornal. 

Art.  42.  O  Recibo  Provisório  de  Serviços  -  RPS
deverá conter as seguintes informações:
 
I  -  Denominação  RPS  -  Recibo  Provisório  de
Serviços; 

II - Identificador do prestador de serviços, com: 

a) Nome/Razão Social/Nome Fantasia; 

b) Endereço do prestador de serviço; 

c) Inscrição Municipal/CNPJ;

d) Série do Documento;

III - Identificação da Nota Fiscal: 

a) Natureza da operação; 

b) Data de Emissão; 

c) Número do Recibo Provisório;

IV - Dados do Tomador de Serviços: 

a) CNPJ/CPF; 

b) Inscrição Municipal; 

c) Razão Social;

d) Nome de Fantasia;

e) Endereço/Nº/Complemento/Bairro; 

f) CEP/Cidade/Estado/Telefone/E-mail; 

V - Descrição dos serviços; 

VI - Dados do ISSQN: 

a) Valor Total dos Serviços; 

b) Desconto condicionado/incondicionado; 

c) Dedução da base de cálculo/Alíquota;

d) Total do ISSQN/ISSQN Retido;

VII - Retenção de Impostos: 

a) PIS/COFINS/INSS/IMPOSTO DE RENDA; 

b) CSLL/OUTRAS RETENÇÔES; 

c) ISSQN Substituto Tributário;

VIII - Informações Complementares; 

IX - O documento não é válido como Nota Fiscal de
Serviço.

Art. 43. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-
e  somente  poderá  ser  cancelada  por  meio  do
Sistema  da  Nota  Fiscal  de  Serviços  Eletrônica  -
NFS-e, no caso de o serviço não ter sido prestado,
houver  erro  ou  duplicidade  na  emissão  do
documento fiscal e desde que o imposto não tenha
sido recolhido.

Art.  44.  A substituição da  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica  -  NFS-e  com  erro  nos  registros  de
prestação de serviços declarados deverá ser realizada
obrigatoriamente por meio da função de substituição
constante do aplicativo de geração de Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica - NFS-e.

Art.  45.  Nos casos em que o imposto já  tiver  sido
recolhido,  a  Nota  Fiscal  de  Serviços  Eletrônica  -
NFS-e  só  poderá  ser  cancelada  por  solicitação  do
emitente  em  processo  tributário  administrativo
específico, mediante o preenchimento de formulário
próprio  disponível  no  endereço  eletrônico
http://carlosbarbosa.rs.gov.br,  da  rede  mundial  de
computadores,  observados  os  requisitos  nele
contidos,  que  deverá  ser  protocolado  na  Secretaria
Municipal da Fazenda. 

Art. 46. As Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-
e não poderão substituir  as notas fiscais de serviço
impressas  graficamente  com autorização concedida,
nos  termos  da  legislação  tributária  Municipal,  cuja
emissão foi cancelada pelo prestador.

Art. 47. A solicitação de substituição da Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica - NFS-e poderá ser efetuada
através  do  sistema  da  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica - NFS-e até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente a sua emissão.

§  1º  Decorrido  o  prazo  constante  no  caput,  a
substituição  só  poderá  ser  realizada  através  de
protocolo na Secretaria Municipal da Fazenda.

§ 2º A Nota Fiscal  de Serviços Eletrônica - NFS-e
substituta deverá informar o número da substituída,
no campo “informações complementares”. 

§ 3º A Nota Fiscal  de Serviços Eletrônica - NFS-e
substituída deverá informar o número da substituta e
a justificativa da substituição.

Art.  48.  A  solicitação  de  cancelamento  ou
descancelamento  da  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica  -  NFS-e  poderá  ser  efetuada  através  do
sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-
e até 5 (cinco) dias após a sua emissão, caso esta data
ocorra  em  dia  não  útil,  será  automaticamente
prorrogado para o próximo dia útil;

§  1º  Decorrido  o  prazo  constante  no  caput,  o
cancelamento e ou descancelamento só poderão ser
realizados  através  de  protocolo  na  Secretaria
Municipal da Fazenda.

§ 2º Após o pagamento do ISSQN ou de decorrido o
prazo previsto no caput,  a  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica  -  NFS-e  somente  poderá  ser  cancelada
através  de  processo  administrativo,  desde  que  não
passados  mais  de  90  (noventa)  dias  da  data  da
emissão do documento.

Art.  49. Caberá ao prestador de serviço manter sob
sua guarda, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -
NFS-e,  declaração  da  não  execução  do  serviço,
conforme modelo disponível no endereço eletrônico
http://carlosbarbosa.rs.gov.br,  da  rede  mundial  de
computadores, que deverá ser assinada pelo tomador
do serviço com firma reconhecida por autenticidade
em cartório. 

Art. 50. As informações prestadas pelo prestador de
serviço na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-
e  constituem  declaração  espontânea  e  instrumento
hábil  e  suficiente  para  a exigência  do imposto que
não tenha sido recolhido.
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Parágrafo  único.  A  inscrição  em  dívida  ativa  do
ISSQN que não tenha sido recolhido, resultante das
informações  prestadas  nas  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica - NFS-e, será feita após a consolidação dos
valores  e  o  seu  envio  ao  endereço  eletrônico
cadastrado  pelo  contribuinte  no  Sistema  da  Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e. 

Art.  51.  A  emissão  de  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica  -  NFS-e  constitui  confissão  de  dívida  e
instrumento  hábil  e  suficiente  para  a  exigência  do
Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  –
ISSQN,  ficando  a  falta  ou  insuficiência  do
recolhimento sujeita ao lançamento complementar.

Art. 52. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 01 de junho de 2017.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

PREGÃO PRESENCIAL

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
073/2017

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 19 de junho de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Aquisição de material ambulatorial
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  73  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial. 

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
074/2017

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 23 de junho de 2017
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO:  Contratação  de  empresa  especializada
para execução de serviço de trator agrícola
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  74  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial. 

EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
069/2017 - Retificado

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 08 de junho de 2017
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação de provedor de internet
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  69  no  campo  “número  da
licitação”  e  selecionando  a  modalidade  Pregão
Presencial. 

TOMADA DE PREÇOS

DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE
PREÇOS 007/2017

Acolho  o  parecer  jurídico,  determinando  a
revogação da licitação, baseado no artigo 49 da Lei
8.666/93.

CIENTE:

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE
PREÇOS 005/2017

Acolho  o  parecer  jurídico,  determinando  a
revogação da licitação, baseado no artigo 49 da Lei
8.666/93.

CIENTE:

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

ATAS

ATAS DE SESSÃO – PREGÃO PRESENCIAL

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
68/2017

Aos  cinco  dias  do  mês  de  junho  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  empresa  especializada  para
prestação  de  serviço  de  lavagem  dos  caminhões,
máquinas  e  veículos  do  município conforme
descrito no item 01 do Edital,  processando-se essa
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20
de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006.  Participou do certame o
microempreendedor  individual:  LUCIANO
FETTER 01701515067, neste ato representado pelo
Sr. Luciano Fetter, RG nº 1101351417. Conferidos
os  documentos  apresentados  para  tanto,  o
microempreendedor participante restou credenciado.
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  Pregoeiro  decidiu  pela  abertura  do
momento  de  lances  conforme  planilha  anexa.
Encerrada a fase de lances, foi declarado vencedor o
seguinte  licitante:  para  o  item  07  -  LUCIANO
FETTER, com o preço final (ou negociado) de R$
60,00; para o item 08 - LUCIANO FETTER, com o
preço final (ou negociado) de R$ 60,00; para o item
09 - LUCIANO FETTER , com o preço final  (ou
negociado) de R$ 55,00; para o item 10 - LUCIANO
FETTER, com o preço final (ou negociado) de R$
70,00; para o item 11 - LUCIANO FETTER, com o
preço final (ou negociado) de R$ 90,00. Os itens 01,
02, 03, 04, 05 e 06 não tiveram cotação. 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:
LUCIANO  FETTER.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  LUCIANO FETTER, o objeto constante

no itens 07, 08, 09, 10 e 11 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
licitante. 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 Rauber
Pregoeiro

Diego Zarpelon
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
067/2017

Ao  primeiro  dia  do  mês  de  junho  de  dois  mil  e
dezessete, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se
o Pregoeiro,  Equipe de Apoio,  e licitantes para dar
continuidade  à  sessão  que  objetiva  a  aquisição  de
suprimentos  para  a  cozinha  do  28º  Festiqueijo,
conforme descrito no item 01 do Edital. Retomando a
fase de lances: para o item 57 – não houve cotação;
para  o  item  58  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 5,90;
para o item 59 - TIA RITA LTDA ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 17,00; para o item 60 -
ARMAZZEM  DA  LIMPEZA  LTDA  ME,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 1,93; para o item 61
- JOÃO GUILHERME PADARIA E CONFEITARIA
EIRELLI ME, com o preço final (ou negociado) de
R$ 7,50; para o item 62 - IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
13,00;  para  o  item  63  -  DISTRIBUIDORA  DE
CARNES DALMAS LTDA, com o preço final  (ou
negociado) de R$ 9,80; para o item 64 – não houve
cotação;para o item 65 - não houve cotação; para o
item 66 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com
o preço final (ou negociado) de R$ 3,70; para o item
67  -  COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA
(88.587.357/0023-74),  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 6,80;  para o item 68 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  12,10;  para  o  item  69  -
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA
(88.587.357/0005-92),  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  26,00;  para  o  item  70  -  L.A
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 21,50; para o item
71  -  COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA
(88.587.357/0066-04),  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 25,30; para o item 72 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado) de R$ 2,40;  para o item 73 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado) de R$ 4,35;  para o item 74 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado) de R$ 3,45;  para o item 75 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado) de R$ 0,77;  para o item 76 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  0,77;  para  o  item  77  -  L.A
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 13,20; para o item
78 - ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 1,97; para o item 79
- IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de  R$ 1,50;  para  o item 80 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de  R$ 2,76;  para  o item 81 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de  R$ 2,90;  para  o item 82 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de  R$ 2,90;  para  o item 83 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
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final (ou negociado) de R$ 31,00; para o item 84 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 31,00; para o item 85 –
Não houve cotação válida;para o item 86 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado) de R$ 17,00; para o item 87 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  2,50;  para  o  item  88  -  L.A
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 22,90; para o item
89 – IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 4,70; 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:  TIA RITA LTDA ME,  COOPERATIVA
SANTA  CLARA  LTDA  (88.587.357/0066-04),
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA
(88.587.357/0023-74),  COOPERATIVA  SANTA
CLARA  LTDA  (88.587.357/0005-92),
DISTRIBUIDORA DE CARNES DALMAS LTDA,
ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME, IRMÃOS
BALDASSO  &  CIA LTDA,  L.A COMÉRCIO  DE
ALIMENTOS EIRELI  ME e  JOÃO GUILHERME
PADARIA  E  CONFEITARIA  EIRELLI  ME.  Foi
concedido prazo para recurso, havendo manifestação
de  interposição  pela  empresa  NERI  JOSE
CISLAGHI,  referente  ao  item  25  do  objeto,  a
empresa  COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA
(88.587.357/0005-92),  referente  ao  item  77  e  a
empresa   COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
(88.587.357/0066-04), referente ao itens 70 e 88. A
empresa  ARMAZZEM  DA LIMPEZA LTDA ME,
solicitou  ser  avisada  da  entrega  do  item  80  para
acompanhamento,  para  certificar-se  de  que  o  item
recebido  está  de  acordo  com 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 

Arieli Cristiana Paiz
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
067/2017

Ao  primeiro  dia  do  mês  de  junho  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  suprimentos  para  a  cozinha  do  28º  Festiqueijo,
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:  TIA  RITA  LTDA  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Dionisio  Salvi,  RG  nº
2001437736;  DANIEL  CICHELERO,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Daniel  Cichelero,  RG  nº
1060613195;  COOPERATIVA  SANTA  CLARA
LTDA (88.587.357/0066-04),  neste ato representada
pela  Sra.  Sara  Elen  Chies,  RG  nº  4110405927;
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA
(88.587.357/0023-74),  neste  ato  representada  pela
Sra.  Sara  Elen  Chies,  RG  nº  4110405927;
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA
(88.587.357/0005-92),  neste  ato  representada  pela
Sra.  Sara  Elen  Chies,  RG  nº  4110405927;

DISTRIBUIDORA DE CARNES DALMAS LTDA,
neste ato representada pelo Sr. Renato Gräf, RG nº
6018123941.  NERI  JOSE  CISLAGHI,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Neri  Jose  Cislaghi,  RG  nº
6011216394;  ARMAZZEM  DA LIMPEZA LTDA
ME,  neste  ato  representada  pela  Sra.  Sandra
Delazzeri,  RG  nº  3065648978;  IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, neste ato representada
pela  Sra.  Marta  Elena  Baldasso  Rinaldi,  RG  nº
2030413691;  L.A COMÉRCIO DE  ALIMENTOS
EIRELI  ME,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Fabricio  Keoman  Leseux,  RG  nº  4093329541;
JOÃO GUILHERME PADARIA E CONFEITARIA
EIRELLI ME, neste ato representada pelo Sr. João
Felipe Demartini, RG nº 8102384362. Conferidos os
documentos  apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  A  empresa
SALETE MARIA GASPERIN E CIA LTDA ME,
participou  do  certame  sem  representante
credenciado. As empresas COOPERATIVA SANTA
CLARA  LTDA  (88.587.357/0066-04),
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA
(88.587.357/0023-74)  e  COOPERATIVA  SANTA
CLARA  LTDA  (88.587.357/0005-92)  possuem  a
mesma  representante,  entretanto  disputarão  itens
distintos; 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 - TIA RITA LTDA ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 13,00; para o item 02 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 13,00; para o item 03 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 1,82; para o item 04 -
ARMAZZEM  DA LIMPEZA LTDA ME,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 4,92; para o item
05 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 1,60; para o item
06 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 25,00; 
para  o  item 07  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
10,40; para o item 08 - ARMAZZEM DA LIMPEZA
LTDA ME, com o preço final (ou negociado) de R$
12,50; para o item 09 - ARMAZZEM DA LIMPEZA
LTDA ME, com o preço final (ou negociado) de R$
16,00;  para o item 10 - IRMÃOS BALDASSO &
CIA LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
2,45; para o item 11 - IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA,  com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
23,50; para o item 12 - TIA RITA LTDA ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 13,00; para o item
13 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 9,20; para o item
14 - ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 45,00; para o item
15 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 2,50; para o item
16 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 3,40; para o item
17 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 2,45; para o item
18 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 2,35; para o item
19 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 8,05; para o item
20 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 14,20; para o item

21 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA,  com o
preço final (ou negociado) de R$ 14,60; para o item
22 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA,  com o
preço final (ou negociado) de R$ 23,40; para o item
23 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA,  com o
preço final (ou negociado) de R$ 23,00; para o item
24 - IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA,  com o
preço final (ou negociado) de R$ 23,00; para o item
25  -  L.A COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  EIRELI
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,55;
para  o  item  26  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,15;
para  o  item 27  -   IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,90;
para  o  item 28  -   IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,97;
para o item 29 – não houve cotação; para o item 30 -
DISTRIBUIDORA DE CARNES DALMAS LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 6,90; para o
item 31 - não houve cotação; para o item 32 - JOÃO
GUILHERME  PADARIA  E  CONFEITARIA
EIRELLI ME, com o preço final (ou negociado) de
R$  13,00;  para  o  item  33  -  ARMAZZEM  DA
LIMPEZA  LTDA  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,04;  para  o  item  34  -
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA
(88.587.357/0066-04),  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  51,90;  para  o  item  35  -
COOPERATIVA  SANTA  CLARA  LTDA
(88.587.357/0066-04),  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 49,90; para o item 36 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado) de R$ 8,40;  para o item 37 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  3,30;  para  o  item  38  -
ARMAZZEM  DA  LIMPEZA  LTDA  ME,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 1,14; para o item 39
-  ARMAZZEM  DA LIMPEZA LTDA ME,  com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,65; para o item 40
- IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de  R$ 3,05;  para  o item 41 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de  R$ 3,30;  para  o item 42 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de  R$ 7,50;  para  o item 43 -
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 4,20; para o item 44 – não
houve  cotação  válida;  para  o  item 45  -  IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado) de R$ 3,25;  para o item 46 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado) de R$ 5,99;  para o item 47 - IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado) de R$ 3,02; para o item 48 – não houve
cotação;para o item 49 – não houve cotação válida;
para  o  item  50  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,80;
para  o  item  51  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 5,97;
para  o  item  52  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,60;
para  o  item  53  -  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 6,60;
para o item 54 - JOÃO GUILHERME PADARIA E
CONFEITARIA EIRELLI ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  4,05;  para  o  item  55  -  JOÃO
GUILHERME  PADARIA  E  CONFEITARIA
EIRELLI ME, com o preço final (ou negociado) de
R$  8,50;  para  o  item  56  -  L.A COMÉRCIO  DE
ALIMENTOS EIRELI  ME,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  3,20.  Suspende-se  a  presente
sessão para  intervalo com reinício às  treze horas  e
trinta minutos, a presente ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes.

Danilo Fachini
Pregoeiro
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Arieli Cristiana Paiz
Equipe de Apoio

ATAS DE SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS

ATA DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº
004/2017

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços
número  quatro  do  ano  de  dois  mil  e  dezessete,
realizada às nove horas do dia seis de junho 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 a contratação
de empresa para prestação de serviços de engenharia
civil ou arquitetura e urbanismo, para elaboração de
projetos de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial,
projetos  complementares,  como projetos  estruturais,
fundações,  elétricos  e  hidrossanitários,  projetos  de
contenção, como muros, taludes e obras de arte, entre
outras  atividades  e  atribuições  pertinentes  à
engenharia  civil  ou  arquitetura  e  urbanismo.
Presentes  os  membros  da  Comissão  Julgadora  de
Licitações:  Letícia  Foppa  Sandoval,  Nilce  Dalmas
Branchi  e  Douglas  Nazaré  Cisco  Francisco.
Participaram  as  empresas:  GAIO  &  SCHEIBEL
LTDA.,  CNPJ  nº  23.585.205/0001-81;  e
CONCRECÓRDIA  CONSTRUÇÕES  LTDA  ME,
CNPJ nº 09.045.879/0001-62. Atendido o disposto da
Lei  8.666/93,  verificou-se  a  ampla  publicidade.  A
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório.  Inicialmente,  foi  aberto  o  envelope  de
número “um” e analisados os documentos referentes
ao  item  “habilitação”.  Ambas  as  empresas
apresentaram  declaração  de  enquadramento  de
empresa  de  pequeno  porte.  A  empresa  GAIO  &
SCHEIBEL LTDA - EPP, CNPJ nº 23.585.205/0001-
81,  foi  considerada  habilitada;  já  a  empresa
CONCRECÓRDIA  CONSTRUÇÕES  LTDA  ME,
CNPJ  nº  09.045.879/0001-62,  foi  considerada
inabilitada por não ter apresentado visto do Conselho
sediado no Rio Grande do Sul, em atenção ao item
05.01.08,  documentação  relativa  à  qualificação
técnica,  deste  edital.  Abre-se,  portanto,  prazo  de
recurso  para  manifestação  referente  à  fase  de
habilitação.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pela comissão de licitações. 

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  IEM  -  Instituto  de  Estudos
Municipais Ltda
OBJETO:  É objeto deste contrato a realização dos
seguintes  cursos  para  a  qualificação  dos  agentes
municipais, no ano de 2017:

CALENDÁRIO DE CURSOS

CURSO LOCAL DATA

1. Qualificação do atendimento ao público 
e das relações do ambiente de trabalho – 
ATRIBUIÇÕES.

Carlos
Barbosa

08/06/
2017

2. Inventário Patrimonial: novas normas de 
contabilidade aplicáveis e procedimentos 
para adequações;

Farroupil
ha

13/06/
2017

3.  SÁBADO – Orientações sobre a lei n°º 
13.019/2014, o Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil;

Carlos
Barbosa

24/06/
2017

4. Obras – Valorização – Orgulho de ser 
Servidor Público – Cuidado de Si – 
Segurança do Trabalho - Endomarketing

Monte
Belo do

Sul

28/06/
2017

5. O Fornecimento de medicamentos e 
serviços de saúde: procedimentos 
administrativos e as estratégias de  defesa 

Garibald
i

07/07/
17

dos municípios;
6. Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar.

Garibald
i

13/07/
2017

Parágrafo  primeiro:  o  valor  acordado  na  Cláusula
Segunda  corresponde  ao  direito  à  participação
mínima  em  6  (seis)  cursos,  a  critério  da
CONTRATANTE. Parágrafo segundo: da realização
dos cursos por iniciativa conjunta: Os cursos serão
promovidos  através  de  iniciativa  conjunta  entre
Municípios  da mesma região geográfica,  mediante
contratos  individuais,  como forma de diluição dos
custos  e  da  garantia  do  equilíbrio  econômico-
financeiro  da  CONTRATADA.  Parágrafo  terceiro:
os cursos referidos terão as seguintes condições:
I – devem garantir vaga para a participação de até 20
(vinte) agentes públicos por curso e por Município,
ou  número  maior,  se  acordado  com  os  demais
Municípios contratantes;
II-  a  CONTRATADA fornecerá  material  didático,
em meio  digital  encaminhado  antecipadamente,  a
servidor  indicado  pelos  Municípios,  para  repasse
aos  demais  agentes  públicos  inscritos.
Adicionalmente, fornecerá um resumo impresso do
conteúdo,  bloco  de  rascunho  e  canetas,  material
limitado  a  20  participantes  por  Município,  por
curso;
III  –  os  cursos  devem ser  ministrados  na  sede  da
CONTRATANTE ou em outro Município da região
da  CONTRATANTE,  desde  que  em distância  não
superior a 70 (setenta) quilômetros, para facilitar o
acesso dos agentes públicos da CONTRATANTE;
IV  –  os  cursos  podem  ser  objeto  de  outros
Municípios  contratantes,  devendo  ser  ministrados
com  a  participação  de,  no  mínimo,  5  (cinco)
Municípios  e,  no  máximo,  10  (dez)  Municípios
contratantes,  como  forma  de  diluição  dos  custos
operacionais e de garantia do equilíbrio econômico-
financeiro da CONTRATADA, respeitado o disposto
na Cláusula Segunda, relativamente à validade deste
contrato.  Número  diverso  do  especificado  nesta
cláusula pode ser acordada entre os signatários;
V – as datas e locais dos cursos podem ser objeto de
modificação,  quando  de  comum  acordo  entre  o
CONTRATANTE  e  os  demais  Municípios
participantes da iniciativa.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até o dia 31
de julho de 2017.
VALOR:  Até  R$  7.800,00  (sete  mil  e  oitocentos
reais).

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO
Secretária Municipal da Administração

IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
LTDA

Contratada

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

 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 096/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Remota Comunicações Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre  as  partes,  por 12 (doze)

meses, ou seja, a partir de 07 de junho de 2017 até 06
de junho de 2018, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Fica
acordada a negociação entre as partes a manutenção
do  valor  pago  mensalmente  do  presente  contrato.
Desta  forma,  o  valor  a  ser  pago  corresponderá
R$570,00  (quinhentos  e  setenta  reais)  mensais.  As
partes  renunciam  de  todo  e  qualquer  direito  de
pleitear  a  qualquer  tempo da contratação reposição
dos valores ora negociados, tendo o valor acordado
como justo e suficiente para remuneração do objeto,
sendo  este  o  valor-base  para  os  futuros
reajustamentos e eventuais reequilíbrios de fatos que
vierem a surgir a partir da presente data.  As demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 05 de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

REMOTA COMUNICAÇÕES 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 026/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Terraplanagem  e  Pavimentação
Alves Ltda
OBJETO:  Fica  alterada a  Cláusula  Segunda  – Do
Preço,  ficando  acordada  a  adição  de  R$  33.011,69
(trinta e três mil e onze reais,  com sessenta e nove
centavos)  sendo  R$  25.625,86  (vinte  e  cinco  mil,
seiscentos  e  vinte  e  cinco  reais  e  oitenta  e  seis
centavos)  referentes  a material  e R$ 7.385,83 (sete
mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três
centavos)  referentes  a  mão  de  obra,  fica  acordada
ainda a supressão de R$ 27.589,42 (vinte e sete mil,
quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois
centavos) sendo R$ 20.830,72 (vinte mil oitocentos e
trinta  reais  e  setenta  e  dois  centavos)  referentes  a
material  e  R$  6.758,70  (seis  mil  setecentos  e
cinquenta e oito reais e setenta centavos) referentes a
mão  de  obra.  Totalizando  assim,  a  adição  de  R$
5.422,27 (cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais
e vinte e sete centavos), sendo R$ 4.795,14 (quatro
mil  setecentos  e  noventa  e  cinco  reais  e  quatorze
centavos  referentes  a  material  e  R$  627,13
(seiscentos  e  vinte  e  sete  reais  e  treze  centavos)
referentes  a  mão  de  obra.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 05 de junho de 2017.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES
LTDA

Contratado

GERSON JOSEMAR RAUBER
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
Nº 071/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: K & N Lanches Ltda Me
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência  do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 08 de junho de 2017 até 07
de junho de 2018, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Fica
acordada a negociação entre as partes a manutenção
do  valor  pago  mensalmente  do  presente  contrato.
Desta forma, o valor a ser pago corresponderá a R$
17,77 (dezessete reais e setenta e sete centavos) por
refeição,  totalizando  até  R$  1.954,70  (um  mil,
novecentos  e  cinquenta  e  quatro  reais  e  setenta
centavos)  mensais.  As  partes  renunciam de  todo  e
qualquer  direito  de  pleitear  a  qualquer  tempo  da
contratação  reposição  dos  valores  ora  negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para
os futuros reajustamentos e eventuais reequilíbrios de
fatos que vierem a surgir a partir da presente data. As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 05 de junho de 2017.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

K & N LANCHES 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 114/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Seresa  Serviços  de  Resíduos  da
Saúde Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência  do
contrato entabulado por mais 03 (três) meses, ou seja,
de 12 de junho de 2017 até 11 de setembro de 2017.
Fica  acordada  a  negociação  entre  as  partes  a
manutenção do valor pago mensalmente do presente
contrato.  Oriundos  da  DESPESA:  9552/95080,
RECURSO:  40. Desta  forma,  o  valor  a  ser  pago
corresponderá a:

Tipo de
Resíduos

Quantidade de Recipientes
Estimada

R$ Valor

Centro
Municipa

l de
Saúde

 (Semana
l)

UBS
Arcover

de
(Quinze

nal)

Total
Mês

(estima
do)

 Máxim
o

unitário
(Recipie

nte)

Valor
Total
por

grupo
(estimad

o)

Grupo  A  –
Recipiente  com
200L

1 4,5 R$
129,52

R$
582,84

Grupo  A  –
Recipiente  com
50L

3 1 16,25 R$
32,38

R$
526,17

Grupo  B  –
Recipiente  com
50L

1 5,5 R$
74,00

R$
407,00

Grupo  E  –
Recipiente  com
13L

5 22,5 R$ 7,86 R$
176,85

VALOR TOTAL ESTIMADO POR MÊS
R$

1.692,86

As partes renunciam de todo e qualquer direito de
pleitear a qualquer tempo da contratação reposição
dos valores ora negociados, tendo o valor acordado
como justo e suficiente para remuneração do objeto,
sendo  este  o  valor-base  para  os  futuros
reajustamentos  e  eventuais  reequilíbrios  de  fatos
que  vierem a  surgir  a  partir  da  presente  data.  As
demais  cláusulas  e  condições  do contrato original
permanecem inalteradas. 
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 07 de junho de 2017.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

SERESA SERVIÇOS DE RESÍDUOS DA SAÚDE
LTDA

Contratada

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 600/2017

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

Carlos Barbosa, 31 de maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 601/2017

NOMEIA,  a  partir  desta  data,  ROSILDA
CICHELERO FACCHINI,  matrícula n.º 1.910, para
exercer  as  atribuições  do  cargo  em  comissão  de
SUPERVISOR DA POLÍTICA DA HABITAÇÃO,
lotada na Secretaria Municipal da Assistência Social
e  Habitação,  com remuneração  correspondente  ao
cargo  em  comissão  CC04,  com  carga  horária
semanal de 40 horas, do quadro de cargos e salários
da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 602/2017

ALTERA,  a  partir  desta  data, o  percentual  de
adicional  de  insalubridade  pago  aos  operários
abaixo  relacionados,  para  grau  máximo  de  30%
(trinta por cento) sobre o padrão 08, classe A, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990:

Alexandre Salau Nunes, matrícula 1.718,
João Luiz Carlotto, matrícula 1.216,
Marcos José Faciochi, matrícula 1.636,
Paulo Bavaresco, matrícula 401 e

Roberto Carlos Cousseau, matrícula 1.902.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 603/2017

ENQUADRA,  a  partir  desta  data,  o  servidor
HERMES  FILHO  MARAMALDO,  matrícula  nº
1.547,  médico  ginecologista  e  obstetra,  como
beneficiário  de  adicional  de  insalubridade  em grau
máximo de 30% (trinta por cento) sobre o padrão 08,
classe  A,  do  quadro  de  cargos  e  salários  da  Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 01 de junho de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 604/2017

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
PATRICIA ZANETTE, matrícula nº 1.355, Monitor
de  Creche,  tendo  sido  investida  em  cargo  de
provimento  efetivo,  sem  interrupção,  em  25  de
janeiro  de  2012,  em virtude  de  ter  completado  o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo de 25 de janeiro de 2012 a 25 de
janeiro  de  2017,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho  de  1990,  tendo
optado a servidora por licença, sendo concedido 03
(três) meses de licença, no período de 01 de junho de
2017 a 31 de agosto de 2017, conforme o processo
administrativo nº 620/2017.

Carlos Barbosa, 01 de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 605/2017

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  indenização pelo
exercício  em  escola  de  difícil  acesso,  à  servidora
PATRICIA AMARO SCHMITT, monitor de creche,
matrícula  1.912, no valor de R$ 666,51(seiscentos e
sessenta  e  seis  reais  e  cinquenta  e  um  centavos)
proporcional à jornada diária de trabalho que cumprir
na Escola Municipal de Educação Infantil Carinha de
Anjo,  nos  termos  da Lei  3.062,  de  27  de  maio  de
2014.

Carlos Barbosa, 01 de junho de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 606/2017

NOMEIA,  a  partir  desta  data, MARLUZA  DE
OLIVEIRA  GOULART,  para  o  cargo  de
PROCURADOR,  em  caráter  efetivo,  regime
estatutário, matrícula nº 1.913, com carga horária de
40  (quarenta)  horas  semanais,  para  atuar  junto  à
Secretaria  Municipal  da  Administração, tendo  em
vista  sua  aprovação  em  concurso  público  para  o
cargo de Procurador, conforme Edital de Abertura nº
001, de 11 de janeiro de 2012, classificando-se em 1º
lugar, Edital de Homologação nº 047, de 17 de maio
de 2017.  Perceberá  remuneração correspondente  ao
Grupo G 4.1, classe A, da Lei Municipal nº 685, de
1990,  devendo  cumprir  estágio  probatório  de  03
(três) anos.

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

PORTARIA Nº 607/2017

NOMEIA,  a  partir  desta  data, IVANIA ANDREA
KOLLING,  para  o  cargo  de  PROCURADOR,  em
caráter efetivo, regime estatutário, matrícula nº 1.767,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
para  atuar  junto  à  Secretaria  Municipal  da
Administração, tendo  em  vista  sua  aprovação  em
concurso  público  para  o  cargo  de  Procurador,
conforme Edital de Abertura nº 001, de 11 de janeiro
de  2012,  classificando-se  em  2º  lugar,  Edital  de
Homologação  nº  047,  de  17  de  maio  de  2017.
Perceberá  remuneração correspondente  ao Grupo G
4.1,  classe  A,  da  Lei  Municipal  nº  685,  de  1990,
devendo cumprir estágio probatório de 03 (três) anos.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 610/2017

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora  IONE
BIONDO MELERE, matrícula nº 1.394, Monitor de
Creche, tendo sido investida em cargo de provimento
efetivo, sem interrupção, em 02 de maio de 2012, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, sendo o período aquisitivo de 02
de maio de 2012 a 02 de maio de 2017, nos termos do
art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990, tendo optado a servidora pela transformação de
03 (três)  meses em prêmio assiduidade indenizados
(02 parcelas), cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento dos meses de JUNHO e JULHO de 2017,
conforme o processo administrativo nº 2692/2017.

Carlos Barbosa, 01 de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 611/2017

CONCEDE prêmio assiduidade ao servidor CARLOS
ALBERTO  TIRONI,  matrícula  nº  1.206,  Agente
Comunitário de Saúde, tendo sido investido em cargo
de  provimento  efetivo,  sem interrupção,  em 02  de
dezembro de 2011,  em virtude de ter  completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo o
período aquisitivo de 02 de dezembro de 2011 a 02 de
dezembro  de  2016,  nos  termos  do  art.  91  da  Lei
Municipal  nº  682,  de  05  de  junho  de  1990,  tendo
optado  o  servidor  pela  transformação  de  03  (três)
meses  em  prêmio  assiduidade  indenizados  (02
parcelas),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento dos meses de JUNHO e JULHO de 2017,
conforme o processo administrativo nº 2728/2017.

Carlos Barbosa, 01 de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 612/2017

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora SHEILA
GIRARDI CAPITANI, matrícula nº 755, professor de
português,  tendo  sido  investida  em  cargo  de
provimento efetivo, sem interrupção, em 13 de março
de  2002,  em virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo o período
aquisitivo de 13 de março de 2012 a 13 de março de
2017, nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682,

de 05 de junho de 1990, tendo optado a servidora
pela transformação de 02 (dois) meses em prêmio
assiduidade  indenizado  (duas  parcelas),  cuja
quitação será efetuada na folha de pagamento dos
meses de JUNHO e JULHO de 2017 e 01(um) mês
de licença, no período de 1º a 30 de junho de 2017,
conforme o processo administrativo nº 1.659/2017. 

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 613/2017

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
SIMONE REGINA FABRISSIO, matrícula nº 1.263,
Assistente Social, tendo sido investido em cargo de
provimento efetivo, sem interrupção, em 06 de abril
de  2011,  em virtude  de  ter  completado o  período
aquisitivo  para  o  prêmio  assiduidade,  sendo  o
período aquisitivo inicial de 06 de abril de 2011 a
06 de abril de 2016, protelado, com fundamento no
inciso II do art. 92-A, por motivo de 117 (cento e
dezessete) dias de licença saúde, passando o mesmo
para 06 de abril de 2011 a 01 de agosto de 2017, nos
termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho  de  1990,  tendo  optado  o  servidor  pela
transformação  de  03  (três)  meses  em  prêmio
assiduidade indenizados (02 parcelas), cuja quitação
será efetuada na folha de pagamento dos meses de
JUNHO e JULHO de 2017,  conforme o processo
administrativo nº 2.868/2017.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 614/2017

CONCEDE prêmio assiduidade à servidora DEISE
FERRANTI FOCHI, matrícula nº 1.233, Monitor de
Creche,  tendo  sido  investido  em  cargo  de
provimento  efetivo,  sem  interrupção,  em  12  de
setembro de 2011,  em virtude de ter completado o
período aquisitivo para o prêmio assiduidade, sendo
o período aquisitivo inicial  de  12 de setembro de
2011  a  12  de  setembro  de  2016,  protelado,  com
fundamento no inciso II do art. 92-A, por motivo de
243 (duzentos  e  quarenta  e  três)  dias  de  licença
saúde, passando o mesmo para 12 de setembro de
2011 a 13 de maio de 2017, nos termos do art. 91 da
Lei  Municipal  nº  682,  de  05  de  junho  de  1990,
tendo optado o servidor pela  transformação de 03
(três) meses em prêmio assiduidade indenizados (01
parcela),  cuja  quitação  será  efetuada  na  folha  de
pagamento do mês de JUNHO de 2017, conforme o
processo administrativo nº 3.149/2017.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 615/2017

CONCEDE, à  servidora  FRANCINARA DALLA
POZZA,  matrícula  nº  750,  professor  de  educação
infantil,  promoção  para  a  Classe  B  do  Plano  de
Carreira  do  Magistério,  referente  ao  período
aquisitivo de 02 de maio de 2012 a 02 de maio de
2017, por haver completado os critérios de tempo e
de merecimento exigidos no art. 10, inciso II, e aos
requisitos previstos nos artigos 11, 12 e 13 e seus
incisos da Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro
de 2008, com vigência da promoção a partir do mês
de JUNHO de 2017.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 616/2017

REMANEJA,  a  partir  desta  data, a  professora
ELIANE  CARNIEL, matrículas  nº  553  e  930,  da
Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Padre
Pedro  Piccoli para  a  Secretaria  Municipal  da
Educação  e  a  designa  para  exercer  a  função
gratificada de Supervisor de Ensino. Acumulará a sua
remuneração a FG1, prevista na Tabela III, do § 4º do
artigo 29 da Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro
de  2008,  ficando  dispensada  de  lecionar  nos  dois
turnos.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 617/2017

CONCEDE à  servidora  CRISTINE MARTINELLI,
agente administrativo, matrícula nº 1.574, promoção
para a Classe B do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
inicial de 02 de janeiro de 2014 a 02 de janeiro de
2017,  tendo  sido  protelado  por  motivo  de  54
(cinquenta e quatro) atrasos e/ou saídas antecipadas,
passando o período para 02 de janeiro de 2014 a 02
de maio de 2017, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso I, atendidos aos
requisitos previstos no art. 16 e art. 17, inciso IV da
Lei  Municipal  nº  685,  de  1990,  com  vigência  da
promoção a partir do mês de JUNHO DE 2017.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 618/2017

CONCEDE à  servidora  ANA  BEATRIZ
RAGASSON,   fisioterapeuta,   matrícula   nº  933,
promoção para a Classe D do Plano de Carreira dos
Servidores Públicos Municipais, referente ao período
aquisitivo de 17 de maio de 2012 a 17 de maio de
2017,  por  haver  completado  o  tempo  de  exercício
exigido no art. 15, inciso III, atendidos aos requisitos
previstos no art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685,
de 1990, com vigência da promoção a partir do mês
de JUNHO DE 2017.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 619/2017

CONCEDE à  servidora  DEBORA  CORBELLINI,
agente administrativo, matrícula nº 1.619, promoção
para a Classe B do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
de 06 de maio de 2014 a 06 de maio de 2017, por
haver  completado o tempo de exercício exigido no
art. 15, inciso I, atendidos aos requisitos previstos no
art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
vigência da promoção a partir do mês de JUNHO DE
2017.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.
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FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 620/2017

CONCEDE à  servidora  FRANCIELE  GALLINA,
agente administrativo, matrícula nº 1.117, promoção
para a Classe B do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais, referente ao período aquisitivo
de 09 de maio de 2014 a 09 de maio de 2017, por
haver  completado o tempo de exercício  exigido no
art. 15, inciso I, atendidos aos requisitos previstos no
art. 16, ambos da Lei Municipal nº 685, de 1990, com
vigência da promoção a partir do mês de JUNHO DE
2017.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 621/2017

CONVOCA,  os  candidatos  relacionados  no  anexo
desta  portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados para o cargo de Monitor de Creche do
Concurso Público e Processo Seletivo Público 2015
(Edital  de  Homologação  nº  025/2015),  para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11,  Bairro Centro,  Carlos  Barbosa/RS,  no prazo de
dois  dias, 02  e  05  de  junho de 2017,  podendo ser
prorrogado  por  igual  período  a  critério  da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação  administrativa  para  atender  necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público  para
MONITOR  DE  CRECHE,  de  acordo  com  a  Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990. Para tanto,
devem  preencher  MANIFESTAÇÃO  DE
INTERESSE  DE  VAGA  na  Coordenadoria  de
Recursos  Humanos  desta  Prefeitura,  no  horário  de
expediente  externo,  das  8  horas  às  12  horas  e  das
13h30min  às  17h30min  (fone  54  3461-8815).  Dos
candidatos  que  apresentarem  manifestação  de
interesse da vaga, serão admitidos os que estiverem
melhor  classificados,  de  acordo  com o  número  de
vagas temporárias existentes.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 622/2017

NOMEIA,  a  partir  desta  data,  JOICE  KINZEL,
matrícula  n.º  1.409,  para  exercer  as  atribuições  do
cargo  em  comissão  de  SUPERVISOR  DE
EVENTOS, lotada  na  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  Turístico,  Indústria  e  Comércio,
com  remuneração  correspondente  ao  cargo  em
comissão  CC04,  com carga  horária  semanal  de  40
horas,  do  quadro  de  cargos  e  salários  da  Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 1º de junho de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 625/2017

EXONERA,  a  partir  desta  data,  BRENDA
PADOVANI, matrícula nº 1.763, do cargo efetivo de
AGENTE  ADMINISTRATIVO,  a  pedido  da
servidora, conforme art. 36, inciso I da Lei Municipal
nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo o dia 1º de

junho de 2017 o último dia trabalhado.

Carlos Barbosa, 02 de junho de 2017.

EVANDRO ZIBETTI, 
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 608/2017

Prorroga, por 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
do dia 03 de junho de 2017, o prazo para conclusão
dos  trabalhos  da  Sindicância  Administrativa
Disciplinar,  instaurada pela Portaria nº 507, de 03
de maio 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, 1º de junho de 2017.
            

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

PORTARIA Nº 609/2017

Prorroga, por 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
do dia 03 de junho de 2017, o prazo para conclusão
dos  trabalhos  da  Sindicância  Investigatória,
instaurada pela Portaria nº 506, de 03 de maio 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, 1º de junho de 2017.
              

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

EXTRATO DA PORTARIA Nº 623/2017

Processo Administrativo nº 3151/2017
Assunto: Instauração de Sindicância Administrativa
Disciplinar,  para  investigar  conduta  do servidor
Jairo Luiz Sauthier, investido no cargo de Operador
de Máquinas, matrícula nº 387, lotado na Secretaria
Municipal  da  Agricultura  e  Meio  Ambiente,  e
designação de Comissão Permanente de Sindicância
e/ou  Processo  Administrativo,  nos  termos  da
Portaria  282,  de  04  de  abril  de  2016,  com  a
finalidade de apurar responsabilidades apontadas no
Processo Administrativo nº 3.151, datado de 25 de
maio de 2017.

Carlos Barbosa, 02 de junho de 2017.

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

PORTARIA Nº 624/2017

Determina a  abertura  de  Sindicância
Administrativa  Investigatória  e  designa  Comissão
Permanente  de  Sindicância  e/ou  Processo
Administrativo, nos termos da Portaria nº 282, de 04
de abril de 2016, com a finalidade de apurar os fatos
apontados  no  Processo  Administrativo  nº  5.922,
datado de 05 de dezembro de 2011, em virtude da
ausência  de  ajuizamento  da  execução  fiscal  dos
débitos  relativos  ao  Imposto  Predial  e  Territorial
Urbano - IPTU dos anos de 2006 a 2009 em nome
do contribuinte Sr. Ari da Rosa.  

Carlos Barbosa, 02 de junho de 2017.

EVANDRO ZIBETTI,

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

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