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LEIS

LEI Nº 3.493, DE 09 FEVEREIRO DE 2018

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

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)
Inspetor de Alunos,  com carga horária de 30 (trinta)
horas semanais.

Parágrafo  único.  A contratação  se  dará  a  partir  da
assinatura  do  contrato  administrativo,  que  inicia  a
partir do dia 19 de fevereiro até 30 de abril de 2018.

Art.  2º  A referida  contratação  tem  como  objetivo
auxiliar na demanda inicial das atividades da Escola
Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral
Santa Luzia. 

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  outro profissional  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-los
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 na Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990,  e,  quando  for  o  caso,  o  pagamento  de
indenização  de  difícil  acesso,  previsto  na  Lei
Municipal nº 3.062, de 27 de maio de 2014.

Art.  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, 09 de fevereiro de 2018. 
59º de Emancipação. 

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

PREGÃO PRESENCIAL

EXTRATO DO EDITAL DE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 27 de Fevereiro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO:  Contratação  de  Serviços  para
Atendimento  de  Condicionantes  em  Licença  de

Instalação nº 050/217 e Encaminhamento de Licença
de Operação da Obra de Asfaltamento da Estrada de
Santa Luíza.

O edital  pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/? secao=licitacoes =info_licitacao⊂

Digitando o nº 015 no campo “número da licitação” e
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EXTRATO DO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018

TIPO: Menor Preço Global
OBJETO:  Contratação  de Empresa  para  Execução
de  02(dois)  Muros  de  Arrimo  na  Rua  São  Roque,
Bairro Ponte  Seca,  com Recursos  do PAC – 2 Pró
Transporte  – Contrato Nº 0399.479-09/13 – CEF e
Próprios
DATA DE ABERTURA: 19 de Março de 2018
HORÁRIO: 09 horas

O edital  pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/? secao=licitacoes =info_licitacao⊂

Digitando o nº 002 no campo “número da licitação” e
selecionando a modalidade Concorrência Pública.

 EXTRATO DO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018

TIPO: Menor Preço Global
OBJETO:  Contratação  de Empresa  para Execução
de  Drenagem Pluvial  e  Pavimentação  Asfáltica  da
Avenida  Presidente  Kennedy  (Trecho  do  Asfalto
Existente até Rua Cristóvão Colombo).
DATA DE ABERTURA: 19 de Março de 2018
HORÁRIO: 14 horas

O edital  pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/? secao=licitacoes =info_licitacao⊂

Digitando o nº 003 no campo “número da licitação” e
selecionando a modalidade Concorrência Pública.
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ATA DE SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº
01/2018

Ata  de  licitação  modalidade  Tomada  de  Preços
número um do ano de dois mil e dezoito, realizada
às  quatorze horas  do dia quatorze  de  fevereiro de
dois  mil  e  dezoito,  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 assessoria
técnica  ambiental. Presentes  os  membros  da
Comissão  Julgadora  de  Licitações:  Ana  Paula
Hoenig,  Claudia  Missiaggia  Monegat,  Raquel  dos
Santos  De  Zorzi.  Participaram  as  empresas:
Antoniolli  Consultoria Química e Ambiental, CNPJ
14.579.402/0001-05, neste ato representada pela Sra.
Carmen  Antoniolli,  RG 1013908874;  Gaiambiental
Consultoria  e  Projetos  Ambientais  LTDA,  CNPJ
09.600.299/0001.90, neste ato representada pelo Sr.
Ivan  Pedro  Lazarotto  Machado,  RG  8066537369;
PJS Geologia  Ltda EPP,  CNPJ 91.956.664/0001-84
neste  ato representada pelo Sr  Francisco Misturini,
RG  6026908902;  Brasilsul  Ambiental-Consultoria,
Projetos  e  Gestão  LTDA-EPP,  CNPJ
07.351.538/0001-90, neste ato representada pelo Sr.
Luis  Fernando  da  Silva  Chaves,  RG  5076594729.
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  “um”  e
analisados  os  documentos  referentes  ao  item
“habilitação”. O  representante da empresa Brasilsul
Ambiental-Consultoria, Projetos e Gestão mencionou
que  a  empresa  Antoniolli  Consultoria  Química  e
Ambiental,  não  apresentou  o  certificado  de
regularidade  dos  responsáveis  técnicos  Carlise,
Carlos  e  Erik  junto  ao  CREA  e  da  responsável
Daniela  junto  ao  CRBIO,  assim como,  não  tem o
certificado  de  regularidade  da  empresa  junto  ao
CRBIO.  Aponta  também que  a  empresa  Antoniolli
Consultoria  Química  e  Ambiental,  não  apresentou
certidão  falimentar  e  concordatária,  item  05.01.07
“a”.  Mencionou  também  que  a  empresa
Gaiambiental  Consultoria  e  Projetos  Ambientais
LTDA, não apresentou a certidão de regularidade da
responsável  técnica  Liana  junto  ao  CRBIO.  A
empresa   PJS  Geologia  Ltda  EPP  aponta  que  a
empresa   Antoniolli  Consultoria  Química  e
Ambiental, não apresentou o item 05.01.07 “a” o no
item  05.01.08  não  apresentou  geólogo  e  nem  o
engenheiro agrônomo ou técnico agrícola. Quanto a
empresa  Gaiambiental  Consultoria  e  Projetos
Ambientais  LTDA,  o  item  05.01.08,  falta  de
comprovação  de  regularidade  da  técnica  Liana.
Quanto  a  Brasilsul  Ambiental-Consultoria,  item
05.01.08,  falta  de  comprovação  de  engenheiro
agrônomo  ou  técnico  agrícola  e  também  item
05.01.08,  o  registro  da  pessoa  jurídica  não  está
habilitado perante o CREA. A empresa Gaiambiental
Consultoria e Projetos Ambientais LTDA aponta que
a  empresa  Brasilsul  Ambiental-Consultoria
apresentou autenticação da negativa de falência  ou
concordata no dia quatorze de fevereiro, sendo que
no  edital  consta  até  dois  dias  antes,  item 05.02  e
também  quanto  ao  certificado  de  regularidade  do
CRBIO da empresa Antoniolli Consultoria Química e
Ambiental. A comissão  acondicionou  os  envelopes
números 02 e 03, em envelopes lacrados e rubricados
pelos  presentes.  A  comissão  analisará  as
manifestações  realizadas  e  a  documentação
apresentada  pelas  empresas  e  posteriormente  dará
conhecimento  da  decisão  referente  a  fase  de
habilitação a todas as empresas participantes. Nada
mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a  presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelos licitantes
e comissão de licitações.

 ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO
Nº 013/2018

Aos nove  dias  do mês de fevereiro de dois mil  e
dezoito, 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 de tratamento de recuperação
e reabilitação de pessoas dependentes de álcool e/ou
outras substâncias psicoativas, conforme descrito no
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:  CENTRO
TERAPÊUTICO  SÃO  FRANCISCO,  neste  ato
representada  pela  Sra.  Mara  Adriana  Ribeiro
Bender,  RG  nº  3035087836;  CRER
COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAZENDA SÃO
FRANCISCO,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Anderson  Salbego  da  Silva,  RG  nº  2057144723;
CRER  COMUNIDADE  TERAPÊUTICA
FAZENDA SÃO FRANCISCO – CRER FAZENDA
SANTA CLARA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Anderson  Salbego  da  Silva,  RG  nº  2057144723;
COMUNIDADE TERAPÊUTICA CENTRO VITA
DE CAXIAS DO SUL, neste ato representada pelo
Sr.  João  Antonio  Pereira,  RG  nº  3010709081;
FAZENDA DO  SENHOR  JESUS  –  RAIOS  DE
ESPERANÇA – PACTO/NH, neste ato representada
pelo Sr.  Pedro Arlindo kunst,  RG nº 4010014357.
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  -  CRER  COMUNIDADE
TERAPÊUTICA  FAZENDA  SÃO  FRANCISCO,
com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$  800,00;
para  o  item  02  -  CRER  COMUNIDADE
TERAPÊUTICA  FAZENDA  SÃO  FRANCISCO,
com o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$  900,00;
para o item 03 - FAZENDA DO SENHOR JESUS –
RAIOS  DE  ESPERANÇA –  PACTO/NH,  com  o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  1.500,00.  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.
Foram  habilitadas:  CRER  COMUNIDADE
TERAPÊUTICA FAZENDA SÃO FRANCISCO e
FAZENDA DO  SENHOR  JESUS  –  RAIOS  DE
ESPERANÇA  –  PACTO/NH.  Adjudica-se  à
vencedora:  CRER  COMUNIDADE
TERAPÊUTICA FAZENDA SÃO FRANCISCO, o
objeto  constante  nos  itens  1  e  2  do  edital  e
FAZENDA DO  SENHOR  JESUS  –  RAIOS  DE
ESPERANÇA – PACTO/NH, o objeto constante no
item 03 do edital. Foi concedido prazo para recurso,
não  havendo  manifestação  de  interposição  do
mesmo. Nada mais havendo a constar, foi encerrada
a presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada
pelo  Pregoeiro,  equipe  de  apoio  e  licitantes.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para  análise  dos  documentos  e  procedimentos
adotados por mim pregoeiro e equipe de apoio para

posterior homologação.

Gerson Rauber
Pregoeiro

JaquelineT. Sachetto
Equipe de Apoio

 ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO
Nº 014/2018

Aos  nove  dias  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e
dezoito, 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
Contratação de serviços de assessoria de segurança e
medicina  do trabalho, conforme descrito  no  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.
Foram recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de
preços e habilitação das  empresas:  PREVEN MED
SAÚDE OCUPACIONAL LTDA ME. e da empresa
ENSEG  ENGENHARIA  DE  SEGURANÇA  DO
TRABALHO LTDA. Também foi recebido envelope
nº  3  da  empresa  PREVEN  MED  SAÚDE
OCUPACIONAL  LTDA  ME,  referente  ao
credenciamento  e  o  credenciamento  da  empresa
ENSEG  ENGENHARIA  DE  SEGURANÇA  DO
TRABALHO LTDA, os quais não foram conferidos,
sendo arquivados junto aos demais envelopes. Esteve
presente  o  Sr  Ricardo  Teobaldo  Antoniazzi,  RG
3015774701. Neste momento o pregoeiro suspendeu
o  certame  visto  a  solicitação  de  impugnação  do
edital,  recebido  via  e-mail  em 05  de  fevereiro  de
2018 e via correio no dia 07 de fevereiro de 2018, por
parte  da  empresa  ENSEG  ENGENHARIA  DE
SEGURANÇA  DO  TRABALHO  LTDA.  Visto  o
mesmo dado entrada no prazo  legal,  o  pedido está
junto ao setor jurídico do município para análise e
parecer. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e participante.

Danilo Facchini
Pregoeiro

Maribel Bortolotto
Equipe de Apoio

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2018

CONTRATANTE: Município De Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Zona  Azul  Brasil  Serviços
Administrativos Eireli – Me
OBJETO: Constitui objeto do presente a concessão
dos  serviços  de  implantação,  operacionalização  e
gerenciamento  do  Sistema  de  Estacionamento
Rotativo  Controlado,  nas  ruas,  vias,  áreas  e
logradouros  públicos  do  município, através  da
utilização  de,  pelo  menos,  quatro  formas  de
aquisição de tempo de estacionamento:
1-emissores  de  tempo  de  estacionamento
(parquímetros); 
2- aplicativo celular; 
3- monitores da Concessionária e 
4-  pontos  de  venda  credenciados, cujo  processo  e
julgamento  serão  realizados  de  acordo  com  os
preceitos da suprarreferida Lei. 
O  objeto  abrange  a  gestão  de  até  1.000  vagas  de
estacionamento de zona azul, sendo que, no mínimo,
700  deverão  ser  implantadas  de  imediato,  após  a
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assinatura do contrato. As demais, conforme decisão
do Poder Concedente, tudo respeitando o perímetro
assinalado  pela  Lei  Municipal  nº  3.365/2017 e
posteriores alterações.
A gestão  das  áreas  de  estacionamento  rotativo  de
veículos  deverá  ser  feita  por  meio  de  controle
automatizado  e  informatizado,  através  de
equipamento  eletrônico  de  coleta  e  expedidores  de
tempo  de  estacionamento,  que  permitam  total
controle  da  arrecadação,  aferição  imediata  das
receitas  e  auditoria  permanente  por  parte  do  poder
concedente,  por  meio  de  software  de
acompanhamento  em  tempo  real  de  arrecadação  e
informar  sobre  quaisquer  anomalias  ou  falhas
operacionais nos equipamentos eletrônicos de coleta.
Obrigatório  o  uso  de  equipamentos  de  informática
que  possibilitem a  operação  através  da  emissão  de
Tíquete,  impresso,  Eletrônico  Virtual  e  Sistema
Informatizado de Gestão, de controle da fiscalização
integrado a terminais portáteis inteligentes, não sendo
obrigatório  ao  usuário  retornar  ao  veículo  para
colocar o tíquete no seu interior.
A  tecnologia  a  ser  utilizada  no  sistema  deverá
permitir  que os  usuários  tenham a possibilidade de
obter o tempo de estacionamento através da utilização
de, pelo menos, quatro formas de pagamento: através
de moedas em circulação no país, cartões de débito e
crédito,  aplicativos  disponibilizados  para  Android e
iOS ou cartão recarregável.
As  vias  públicas  destinadas  ao  sistema  de
estacionamento  rotativo,  denominada  Área Azul,
serão  devidamente  sinalizadas  através  de  placas  de
regulamentação  e  pintura  no  solo,  e  estarão
inicialmente  distribuídas,  conforme  relação  da  Lei
Municipal nº 3.365/2017 e posteriores alterações.
As vias públicas constantes neste tópico poderão, a
critério  da  Secretaria  Municipal  de  Segurança  e
Trânsito, e de acordo com as necessidades técnicas de
tráfego, serem ampliadas e/ou remanejadas.
O tempo máximo de  permanência  na  mesma  vaga,
por um veículo, será de 3 (três) horas, sendo que ao
final deste prazo, o veículo deverá sair da vaga.
Caso  o  veículo  permaneça  estacionado  na  mesma
vaga,  após  o  tempo  estabelecido  no  caput  deste
artigo,  ficará  sujeito  as  penalidades  previstas  no
Código  de  Trânsito  Brasileiro,  artigo  181,  inciso
XVII, inclusive a remoção do veículo.
O estacionamento de veículos nas áreas estabelecidas
como  objeto  do  contrato  oriundo  desta  Licitação,
deverá ser mediante o uso do comprovante de tempo
de estacionamento, virtual e/ou impresso a critério do
usuário, que será conferido através de verificação por
meio eletrônico pelos Monitores da área azul.
O  horário  de  estacionamento  no  perímetro  “Área
Azul” compreenderá  o  período  das  09:00  às  12:00
horas e das 13:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-
feira  e  aos  sábados  das  08:00  às  12:00  horas.  Em
datas em que ocorram eventos no Município, o Poder
Executivo,  por  meio  de  Decreto,  poderá  alterar
estendendo ou isentando os horários de cobrança ora
estabelecidos.
Ficam  estabelecidas  as  seguintes  tarifas  a  serem
pagas  pelos  usuários  para  obtenção  do  tempo  de
estacionamento:
-Tarifa Mínima: R$ 0,80 (oitenta centavos) – direito
de ocupação da vaga por até 30 minutos.
-Tarifa  Máxima:  R$  4,80  (quatro  reais  e  oitenta
centavos)  –  direito  de  ocupação  da  vaga  por  no
máximo 3 (três) horas.
As  tarifas  poderão  ser  reajustadas  anualmente,  por
decisão do poder concedente e respeitado a variação
do IGPM-FGV,  a  contar  da  data  de vencimento  da
assinatura do contrato.
Constituem infrações  ao sistema de  estacionamento
rotativo pago:
a) Estacionar o veículo nas áreas regulamentadas sem
a comprovação do  pagamento,  virtual  ou  impresso,
correspondente ao tempo de estacionamento, o qual

deverá estar  colocado de forma visível  no interior
do veículo ou disponível através de meio eletrônico;

b) Utilizar o comprovante de pagamento de forma
incorreta contrariando as instruções nele inseridas;
c) Ultrapassar o tempo máximo de estacionamento
na mesma vaga, estabelecido através das placas de
regulamentação;
d)  Estacionar  em  local  demarcado  por  faixas
amarelas ou fora do espaço delimitado para a vaga
(box);
e) A utilização do espaço de dois boxes, implicará
na cobrança de duas vagas, excetuando-se veículos
de grande porte.
f) Exceder o tempo de estacionamento pago, sem a
devida renovação do pagamento. 
g)  Estacionar  motocicletas  e/ou  ciclomotores  fora
das vagas destinadas a estes veículos;
h) Exceder  a tolerância diária das vagas especiais
previstas em lei.
Os veículos que se encontrarem estacionados sem o
comprovante de tempo de estacionamento, ou com o
comprovante  vencido,  serão  notificados  pelos
Monitores  da  concessionária,  e  terão  os  prazos
previstos em Lei para regularização. 
Os veículos estacionados na  Zona Azul farão jus a
tolerância de 10 (dez) minutos para adquirirem ou
renovarem  o  pagamento  do  tempo  de
estacionamento.  Excedido  o  tempo,  estarão
condicionados ao pagamento de uma TPU (Tarifa de
Pós  Utilização),  conforme previsão  do  Art.  19  da
Lei Municipal nº 3.365/2017 e alterações.
A concessionária será responsável pela integridade
da arrecadação de todos os valores que ingressarem
no sistema para pagamento da utilização das vagas,
sejam  eles  através  de  moedas  e/ou  meios
eletrônicos,  e  deverá  manter  registro  de  todas  as
operações, de acordo com os procedimentos a serem
definidos neste processo licitatório.
A concessionária deverá emitir relatório de acordo
com  os  extratos  emitidos  pelos  equipamentos
eletrônicos, os quais deverão conter principalmente,
o total de unidades de estacionamento utilizados no
sistema, com identificação da forma de pagamento.
Todas as informações deverão estar disponíveis ao
Poder Concedente para fins de controle e auditoria
do  sistema  através  de  software  online  de
acompanhamento  em  tempo  real  ou  sempre  que
solicitado expressamente.
Estão isentos de pagamento da tarifa para ocupação
de vaga em espaço público os veículos de que trata
o artigo 9º, da Lei Municipal nº 3.365/17.
Caberá  a  Secretaria  Municipal  de  Segurança  e
Trânsito,  que  é  a  autoridade  de  trânsito  no
Município, a competência de aplicar aos infratores,
com  base  nos  dados  emitidos  pelos  agentes  de
fiscalização, as penalidades previstas no Código de
Trânsito Brasileiro.
A ação ou omissão, total ou parcial, dos agentes fis-
calizadores do Município, não isenta e nem exclui a
integral e única responsabilidade da Concessionária
pelos danos e/ou prejuízos que venham a ser causa-
dos à Municipalidade ou a terceiros, em decorrência
da execução ou não dos serviços objeto desta licita-
ção.
A responsabilidade civil, administrativa e penal por
danos à saúde, à segurança pública e ao meio ambi-
ente, resultante de qualquer tipo de ação, omissão
ou acidente ocorrido, por real comprovação da cul-
pa, em virtude da realização dos serviços objeto des-
te edital e seus anexos, bem como da sua manuten-
ção ou, por outro lado, pela omissão na realização
de quaisquer atividades de escopo da empresa exe-
cutora dos serviços será atribuível exclusivamente à
Concessionária,  que ficará obrigada ao pagamento
de todos os prejuízos contra o Município, bem como
de quaisquer indenizações, multas, obrigações de fa-
zer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou im-
postas, por real comprovação de culpa.

A Concessionária  será  responsável,  por  quaisquer
erros  ou  serviços  executados  em desacordo com o
Edital,  correndo  por  sua  conta  a  recuperação  e
recomposição  do mesmo e  consequente  pagamento
dos danos e prejuízos, que por si ou seus prepostos,
vier  a  causar  ao  Município  e  a  terceiros,  por  real
comprovação  de  culpa  e  pelo  pagamento  de
indenizações,  honorários  de  advogados,  custas
judiciais e outras despesas a que o Município ficar
sujeito em consequência de ações movidas por ela ou
terceiros  prejudicados,  até  sentença  final  e  sua
execução.
VIGÊNCIA:  10  (dez)  anos,  a  partir  de  09  de
fevereiro de 2018 até 08 de fevereiro de 2028
VALOR:  Repasse  ao  Município  de  10,53% da
receita bruta mensal.

Carlos Barbosa, 09 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

 
GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

A ZONA AZUL BRASIL SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI – ME

Concessionária

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 
CONTRATO Nº 010/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Biasotto & Cia Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de fevereiro de 2018 até
31 de janeiro de 2019, 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.  As demais  cláusulas  e  condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 07

Carlos Barbosa, 31 de janeiro de 2018.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura e Meio

Ambiente

BIASOTTO & 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 
CONTRATO Nº 028/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Academia Baccon & Abreu Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
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contrato  entabulado  entre  as  partes  por  12  (doze)
meses para o item 1 (um), ou seja, a partir de 10 de
fevereiro  de  2018  até  09  de  fevereiro  de  2019,  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.  As demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04

Carlos Barbosa, 08 de fevereiro de 2018.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e

Habitação

ACADEMIA BACCON & ABREU 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 
CONTRATO Nº 148/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Inter Construtora Ltda – Me.
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  Do
Preço,  ficando  acordada  a  adição  de  R$  11.596,76
(onze mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta
e seis centavos), sendo R$ 8.116,58 (oito mil, cento e
dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) referentes
a  material  e  R$  3.480,18  (três  mil,  quatrocentos  e
oitenta reais e dezoito centavos) referentes a mão de
obra para a rampa de lavagem, fica ainda acordada a
adição de R$ 11.525,63 (onze mil, quinhentos e vinte
e cinco reais e sessenta e três centavos),  sendo R$
8.067,93 (oito mil e sessenta e sete reais e noventa e
três  centavos)  referentes  a  material  e  R$  3.457,70
(três mil, quatrocentos e cinquenta e sete centavos e
setenta  centavos)  referentes  a  mão  de  obra  para  o
anexo da rampa de lavagem. Fica acordada ainda a
supressão de R$ 9.402,32 (nove mil, quatrocentos e
dois reais e trinta e dois centavos), sendo R$ 6.581,57
(seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta
e sete centavos) referentes a material e R$ 2.820,75
(dois  mil,  oitocentos  e vinte reais  e  setenta  e cinto
centavos) referentes a mão de obra para a rampa de
lavagem,  e  fica  ainda  acordada  a  supressão  de  R$
8.036,52 (oito mil e trinta e seis reais e cinquenta e
dois  centavos),  sendo  R$  5.625,62  (cinco  mil,
seiscentos  e  vinte  e  cinco  reais  e  sessenta  e  dois
centavos) referentes  a material  e  R$ 2.410,90 (dois
mil,  quatrocentos  e  dez  reais  e  noventa  centavos)
eferentes a mão de obra para o anexo da rampa de
lavagem. Totalizando assim, a adição de R$ 2.194,44
(dos mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e
quatro centavos), sendo R$ 1.535,01 (mil, quinhentos
e  trinta  e  cinco  reais  e  um  centavo)  referentes  a
material e R$ 659,43 (seiscentos e cinquenta e nove
reais e quarenta e três centavos) referentes a mão de
obra  para  a  rampa  de  lavagem,  e  a  adição  de  R$
3.489,11 (três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais
e  onze  centavos),  sendo  R$  2.442,31  (dois  mil,
quatrocentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  trinta  e  um
centavos)  referentes  a  material  e  R$  1.046,80  (um
mil,  e  quarenta  e  seis  reais  e  oitenta  centavos)
referentes a mão de obra para o anexo da rampa de
lavagem.  Resultando  numa  adição  de  R$  5.683,55
(cinco  mil,  seiscentos  e  oitenta  e  três  reais  e
cinquenta e cinco centavos) sendo, R$ 3.977,32 (três
mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e dois
centavos) referentes  a materiais  e R$ 1.706,23 (um

mil, setecentos e seis reais e vinte e três centavos)
referentes a mão de obra, na forma da justificativa
em  anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.  Para  fins  de  empenho a  dotação  que
deve ser utilizada: 3440/34097 – Recursos próprios.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02

Carlos Barbosa, 15 de fevereiro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

INTER CONSTRUTORA 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 
CONTRATO Nº 148/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Inter Construtora Ltda – Me.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 21 de fevereiro
de  2018 até  22  de  março  de  2018,  na forma  da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente  instrumento. As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 03

Carlos Barbosa, 15 de fevereiro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

INTER CONSTRUTORA 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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 096/2018

NOMEIA,  de  05  de  fevereiro  a  02  de  março  de
2018, FERNANDO DEMARCHI, matrícula nº 669,
para  exercer  as  atribuições  do  cargo  de
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA
E DO MEIO AMBIENTE,  sem remuneração,  em
virtude de férias do titular do cargo.

Carlos Barbosa, 05 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 097/2018

ALTERA a Portaria nº 772, de 1º de agosto de 2017,
que  concede  prêmio  assiduidade  em  licença  à
servidora  ROSANGELA  MARIA  NICOLINI
SIMONAGGIO,  matrícula  nº  217,  Professor  de
Séries Iniciais, a pedido da servidora, sendo que o

período da licença de 05 de fevereiro a 04 de março
de 2018, passa para o período de 1º a 31 de agosto de
2018,  conforme  Processo  Administrativo  nº
3.723/2017, sendo que os demais termos da Portaria
772/2017 permanecem inalterados.

Carlos Barbosa, 05 de fevereiro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 098/2018

CESSA, com efeito  retroativo a 1º  de  fevereiro de
2018, o pagamento de gratificação pelo exercício de
atividade de natureza especial de Operador de Grua,
ao  servidor  OLY GEDOZ,  Motorista,  matrícula  n.º
780.

Carlos Barbosa, 05 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 099/2018

CONVOCA,  os  candidatos  relacionados  no  anexo
desta  portaria,  integrantes  da  relação  final  de
homologados  para  o  cargo  de  INSPETOR  DE
ALUNOS, do Concurso Público e Processo Seletivo
Público 2015 (Edital de Homologação nº 020/2015),
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, 07 e 08 de fevereiro de 2018,
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 o cargo de  INSPETOR DE ALUNOS,
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, 06 de fevereiro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

    
ANEXO
GIOVANI COSTA ZIEGLER 
ISABEL GERHARDT
SERGIO PAGANI JUNIOR 
GRASIELE PAULA MOSCHETTA 
ARACI DARTORA SILVEIRA 
ISABEL CRISTINA KREMER
NORTON VARGAS CORREIA 

PORTARIA Nº 100/2018

O  PREFEITO  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais,  Considerando o teor da sentença
proferida no Processo Judicial n° 144/1.17.0001101-
0, a qual julgou improcedente o mérito e revogou a
liminar  concedida,  Cancela,  a  contar  desta  data,  as
férias do servidor Elias José Andreola, matrícula n°
1450,  e  Revoga,  a  contar  desta  data,  a  Portaria  n°
712, de 11 de julho de 2017, restaurando-se os efeitos
do  contido  na  Portaria  n°  666,  de  27  de  junho de
2017,  a  qual  desconstituiu a nomeação do servidor
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ELIAS JOSÉ ANDREOLA, matrícula n° 1450.

Carlos Barbosa, 09 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 101/2018

CONCEDE,  a  partir  do  mês  de  FEVEREIRO  DE
2018, ao servidor LAUDI POZZEBON, operador de
máquinas,  matrícula  49,  adicional  por  tempo  de
serviço  proporcional,  na  razão  de  4/36  avos,
percentual de 0,56, referente ao período aquisitivo de
01/10/2017 a 09/02/2018, de acordo com o art. 84 da
Lei Municipal nº 682, de 1990.

Carlos Barbosa, 09 de fevereiro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 102/2018

NOMEIA, de 12 de fevereiro a 03 de março de 2018,
RODRIGO STRADIOTTI, matrícula  nº  1.039,  para
exercer  as  atribuições  do  cargo  de  SECRETÁRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, SERVIÇOS E
VIAS URBANAS, sem remuneração,  em virtude de
férias do titular do cargo.

Carlos Barbosa, 09 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 103/2018

EXONERA, a partir desta data, PEDRO ERNESTO
FABRIN, matrícula nº 1.895, do cargo em comissão
de CHEFE DE AÇÕES AMBIENTAIS, CC03, lotado
na  Secretaria  Municipal  da  Agricultura  e  Meio
Ambiente,  a  pedido  do  servidor,  conforme  art.  36,
inciso I da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de
1990, sendo o dia 09 de fevereiro de 2018 o último
dia trabalhado.

Carlos Barbosa, 09 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 104/2018

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições
legais,  e  de  conformidade  com o  que  estabelece  o
artigo  3º  da  Emenda  Constitucional  nº  47/2005,
CONCEDE  APOSENTADORIA POR  TEMPO  DE
CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de  09/02/2018,  ao
servidor LAUDI POZZEBON, CPF 328.620.240-15,
matrícula  49,  identidade  funcional  80,  cargo  de
Operador  de  Máquinas,  padrão  G2.1,  classe  H,
regime jurídico estatutário, 44 horas semanais,  com
proventos mensais integrais no valor de R$ 6.652,07
composto  das  seguintes  vantagens:  Vencimento
básico (G2.1, classe H) - Lei Municipal nº 685/1990;
65% de adicional por tempo de serviço e 0,56% de
adicional  por  tempo  de  serviço  proporcional  –  Lei
Municipal nº 682/1990, artigo 84 a ser custeada por
INST. PREV. MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA e
seu reajuste será efetivado pela paridade.  

Carlos Barbosa, 09 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 105/2018

CONCEDE, com efeito retroativo a 24 de janeiro de
2018,  ABONO  DE  PERMANÊNCIA,  em
conformidade  com  o  Art.  40,  §  19  da  Emenda
Constitucional  nº  41/2003, à  servidora  MARIA
REGINA MISTURINI SGANDERLA, matrícula nº
569, nascida em 01 de março de 1959, ocupante do
cargo de Professor de Geografia, conforme Portaria
nº  133/1998,  carga  horária  de  20  (vinte)  horas
semanais,  regime  estatutário,  Lei  Municipal  nº
682/90, de 05 de junho de 1990 (Regime Jurídico
Único), Classe E, Nível 3, Lei Municipal nº 2.133,
de  23  de  janeiro  de  2008  (Plano  de  Carreira  do
Magistério  Público),  visto  ter  preenchido  os
requisitos para obtenção de aposentadoria voluntária
com base no 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, e § 5º, da
Constituição  Federal,  com  redação  da  Emenda
Constitucional nº 41, DOU de 31 de dezembro de
2003.

Carlos Barbosa, 09 de fevereiro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 106/2018

ASSUNTO:  Instauração  de  Sindicância
Administrativa Disciplinar, para investigar conduta
do servidor Adriel Correa das Trevas, investido no
cargo de  Motorista,  matrícula  nº  1.428,  lotado na
Secretaria  Municipal  da  Saúde,  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 651, datado de 07 de fevereiro de
2018.

Carlos Barbosa, 09 de fevereiro de 2018.

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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