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LEIS

LEI Nº 3.578 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018

Altera  a  redação  de  dispositivo  da  Lei  nº
2.133,  de  23  de  janeiro  de  2008,  que
estabelece o Plano de Carreira do Magistério
Público Municipal.

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

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

Art. 1º Altera a redação do art. 32 da Lei Municipal
2.133 de 23 de janeiro de 2008, passando a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 32. As funções gratificadas de
Direção  e  Vice-Direção  serão
revistas, para se adequarem ao valor
correspondente ao número de alunos
da  respectiva  escola,  anualmente,  a
contar do segundo mês do exercício
seguinte  a  divulgação  oficial  do
censo  escolar  realizado  pelo
Educacenso  do  Ministério  da
Educação.

...”

Art.  2º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2018.
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.579 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018

Cria  a  Declaração  de  Instituições
Financeiras, inclui e altera artigos na Lei nº
2.310,  de  16  de  dezembro  de  2009,  que
estabelece o Código Tributário Municipal, e
dá outras providências.

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 Cria,  após o artigo 91, a Subseção I – Das
Declarações de Instituições Financeiras na Seção IX
do capítulo III, da Lei 2.310, de 16 de dezembro de
2009:

“CAPÍTULO III

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA

…

Seção IX

Do Lançamento
...

Subseção I
Das Declarações de Instituições Financeiras”

Art.  2º  Inclui  os  artigos  91-A,  91-B  e  91-C  na
Subseção I da Seção IX do capítulo III, da Lei 2.310,
de 16 de dezembro de 2009,  que passam a vigorar
com a seguinte redação: 

“Art.  91-A.  As  instituições  financeiras
integrantes  do  Sistema  Financeiro
Nacional, a que refere a Lei nº 4.595, de
31  de  dezembro  de  1964,  e  aquelas  a
elas equiparadas na forma do parágrafo
único do art. 17 da referida Lei, deverão
apresentar  a  Declaração de Instituições
Financeiras. 
§  1º  As  informações  na Declaração de
Instituições  Financeiras  serão prestadas
no maior detalhamento que os registros
permitirem  e  delas  deverão  constar,
dentre outras:
I  –  a  conta  interna  de  registro  na
contabilidade da instituição; 
II  –  a  correlação  entre  a  conta  interna
constante  do  inciso  I  e  a  conta
correspondente  incluída  nas  Normas
Básicas  de  Plano  de  Contas  -  COSIF,
instituído pelo Banco Central do Brasil,
ou aquele que vier a substituí-lo;
III – informações sobre suas atividades e
receitas,  inclusive  as  contidas  em seus
balancetes  analíticos  mensais  dos
estabelecimentos prestadores de serviços
no  Município  e  do  balancete
consolidado da instituição financeira;
IV – o total  do movimento mensal dos
valores lançados a débito e dos valores
lançados  a  crédito  em  cada  conta
contábil,  de forma separada, não sendo
permitida  a  apuração  por  diferença  de
saldos;

V – a base de cálculo do ISS e o valor
do imposto devido;

VI  –  a  discriminação,  para  fins  de
apuração  do  imposto  devido,  dos
seguintes dados:

• nome da conta contábil;
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• número  ou  código  da  conta
no Plano Cosif e o da conta interna
de  registro  na  contabilidade  da
instituição;

• o  valor  da  receita  de
prestação  de  serviços  por  conta
contábil,  que  constitui  a  base  de
cálculo do ISS;

• a  correlação  da  receita  de
prestação de serviço com o subitem
da  Lista  de  Serviços  anexa  à  Lei
Complementar 116/2003;

• a alíquota do ISS;

• o valor do ISS devido.

§2º Deverá ser entregue uma Declaração
para cada estabelecimento prestador.
§3º A periodicidade, o prazo e a forma
para entrega da Declaração de que trata
o  caput  serão  estabelecidos  em
regulamento.
Art. 91-B. A obrigatoriedade de envio da
Declaração  de  que  trata  o  artigo  91-A
abrange os  fatos  geradores  ocorridos  a
partir de janeiro de 2014. 

Art.  91-C.  O  Poder  Executivo
regulamentará  a  aplicação  do  disposto
nessa subseção.”

Art. 3º Inclui as alíneas “h” e “i” no inciso I do artigo
261 da Lei n.° 2.310, 16 de dezembro de 2009, que
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 261...

I – ...

...

h) entregar a Declaração de que trata o
artigo 91-A com qualquer incorreção ou
omissão, por declaração;

i) entregar a Declaração de que trata o
artigo  91-A  fora  do  prazo,  forma  ou
periodicidade  estabelecidos,  por
declaração.

Art. 4º Inclui a alínea “d” no inciso II do artigo 261
da Lei n.° 2.310, 16 de dezembro de 2009, passando
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 261...

II – ...

...

d)  não  entregar  a  Declaração  de  que
trata o artigo 91-A, por declaração não
entregue.”

Art.  5º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação  produzindo  efeitos  a  partir  de  01  de
janeiro de 2019.

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2018.
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.580 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018

Altera  dispositivos  e  as  tabelas  VI  e  VII,
constantes  na  Lei  nº  2.310,  de  16  de
dezembro de 2009, que estabelece o Código
Tributário Municipal.

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

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

Art. 1º Altera a redação do caput do Art. 126 da Lei
Municipal  2.310,  de  16  de  dezembro  de  2009,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  126. A Taxa de Licença para
Execução de Obras ou Serviços de
Engenharia  tem por  fato gerador  a
prestação  de  serviços  técnicos  e
administrativos  relativos  à
orientação e aprovação de projetos,
ao  licenciamento,  controle  e
fiscalização de obras,  bem como à
expedição  de  documentos  e
prestação de outros serviços na área
de engenharia e correlatas.”

Art. 2º Altera a redação do caput do Art. 128 da Lei
Municipal  2.310,  de  16  de  dezembro  de  2009,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  128. A Taxa de Licença para
Execução de Obras ou Serviços de
Engenharia será lançada quando na
prestação  do  serviço  indicado  no
art. 126 e seu vencimento se dará no
último  dia  do  mês  posterior  ao
lançamento,  ficando  a  retirada  do
documento pertinente condicionada
ao pagamento da Taxa.”

Art.  3º Altera os itens I e II da Tabela VI da Lei
Municipal  2.310,  de  16  de  dezembro  de  2009,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“TABELA VI
PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DA

TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS

DISCRIMINAÇÃO

I – APROVAÇÃO DE PROJETOS DE:

% DA URM

a) loteamento, por m² da área total, quando se tratar de:

a.1) fornecimento de diretrizes urbanísticas

a.2) aprovação provisória

a.3) aprovação definitiva

0,0035 

0,0035

0,035

b) desmembramento ou unificação de áreas, por m² da área,

observada a área menor, a desmembrar ou a unificar

0,035

c) construção, ampliação, regularização, reforma, restauro ou

revitalização,  por  m²  da  área  a  construir,  a  ampliar,  a

regularizar, a reformar, a restaurar ou a revitalizar

0,35

d)  modificação  de  projeto  aprovado,  com redução  ou  sem

alteração da área anteriormente aprovada, por m² da área total

do projeto final

0,035

e)  modificação de projeto aprovado,  com aumento da  área

anteriormente aprovada, sendo a Taxa calculada em função da

soma dos valores resultantes das seguintes proporções:

- por m² da área aprovada anteriormente

- por m² da área a maior em relação à aprovada anteriormente

0,035

0,35

f) demolição, por m² da área a demolir 0,035

II – OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS:

a) fornecimento de Instrução para Edificação (IE) 20,00

b) fornecimento de habite-se, por m² 0,15

c) vistoria para expedição de documentos 10,00

Art. 4º Altera a Tabela VII da Lei Municipal 2.310
de 16 de dezembro de 2009, passando a vigorar com
a seguinte redação:

DISCRIMINAÇÃO % DA URM

a)  certidões,  declarações,  atestados,  autorizações,  laudos  e

similares, por unidade

5,00

b)  segunda  via  de  documentos  com  ou  sem  alteração 7,00

cadastral, por unidade

c) geração de relatórios, listas e similares, por unidade 5,00

d)  impressão/reprodução/cópia  em  preto  e  branco  de

documentos em folhas tamanho ofício, A4, A5, A6, A7, A8 e

similares, por unidade

0,30

e)  impressão/reprodução/cópia  colorida  de  documentos  em

folhas tamanho ofício,  A4, A5, A6, A7, A8 e similares,  por

unidade

0,70

f)  impressão/plotagem/reprodução/cópia  de  documentos  ou

fornecimento de mapas, em preto e branco, em folhas A0, A1,

A2 A3 e similares, por metro linear da altura (lado maior)

4,00

g)  impressão/plotagem/reprodução/cópia  de  documentos  ou

fornecimento de mapas, colorido, em folhas A0, A1, A2 A3 e

similares, por metro linear da altura (lado maior)

9,00

h) busca a arquivos municipais físicos, por procedimento 10,00

i) reposição de calçamento (ligação de água/esgoto) 20,00

j) reposição de asfalto (ligação de água/esgoto) 50,00

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

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2018.
59º de Emancipação.

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

LEI Nº 3.580 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018

Altera  dispositivos  da  Lei  3.332,  de  23  de
agosto  de  2016,  que  regulamenta  a
realização  das  Feiras  Eventuais/Itinerantes
no município de Carlos Barbosa.

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

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

Art. 1º Altera a redação do §2º e acrescenta §3º no
art.  1º,  da  Lei  nº 3.332,  de 23 de agosto de 2016,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º…
§1º…
§2º Ficam excetuados da presente lei
as  feiras  e  eventos  apoiados,
promovidos,  copromovidos  pelo
município,  os  que  constarem  no
Calendário Oficial  do Município de
Carlos  Barbosa  ou  aqueles  que
possuam  caráter  comunitário  ou
beneficente  não  visando  fins
lucrativos. 

§3º Autorizada a feira nos moldes da
presente  lei,  pedido  semelhante,
quando efetuado pela mesma pessoa
ou grupo  e  com semelhante  objeto,
somente  será  analisado,  em atenção
ao caráter eventual, se o evento não
ocorrer  em  período  inferior  a  06
(seis)  meses  ao  anteriormente
realizado.”

Art.  2º Altera a redação do inciso VII e acrescenta
inciso X no art. 2º, da Lei nº 3.332, de 23 de agosto
de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º ...
I - ...
II - ...
III - ...
IV - ...
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V - ...
VI - ...
VII – cópia do contrato de locação do
local  de  realização  da  feira
eventual/itinerante,  acompanhado  da
cópia  da  matrícula  atualizada  do
imóvel  emitida  a,  no  máximo,  30
(trinta) dias; 
VIII - ...

IX - ...
X – nos casos em que for necessária
a  utilização  de  estruturas  móveis,
projeto acompanhado da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART de
profissional habilitado;”

Art. 3º Acrescenta parágrafo único no art. 3º, da Lei
nº 3.332, de 23 de agosto de 2016, passando a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 3º …

Parágrafo  único.  Independentemente
do  local  em  que  será  realizado  o
evento, deverão obrigatoriamente ser
disponibilizados sanitários, sendo, no
mínimo,  um  masculino  e  um
feminino.”

Art. 4º Altera a redação dos  §§ 1° e 3º, do art. 5º, da
Lei nº 3.332, de 23 de agosto de 2016, passando a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.5º …

§ 1º Caso o período de realização da
feira  eventual/itinerante  coincida
com  evento  declarado  de  interesse
público  pelo  Poder  Público
Municipal ou previsto no Calendário
Oficial de Eventos do Município de
Carlos Barbosa, o pedido de licença
da  feira  eventual/itinerante  será
indeferido. 

§ 2º …

§ 3º Não será concedida licença para
realização  de  feira
eventual/itinerante  durante  a
realização  e  na  quinzena  que
antecede  as  seguintes  datas
comemorativas e eventos:
...”

Art.  5°  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2018.
59º de Emancipação.

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

DECRETOS

DECRETO Nº 3.335 DE 04 DE OUTUBRO DE
2018

Regulamenta  a  utilização  de  imóveis
públicos de propriedade do município
(ginásios  esportivos  e  salões
comunitários),  bem  como  define
horários  de  uso,  tarifas  e  dá  outras
providências.

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,  e  de  acordo com o
disposto na Lei Municipal nº 2.755, de 29 de março
de 2012.

Decreta:
 
Art.  1º  A  utilização  de  imóveis  públicos  de
propriedade do município, especificamente ginásios
esportivos e salões comunitários, pela comunidade
de Carlos Barbosa, se dará através de Associações
Civis sem fins lucrativos, regularmente constituídas
e em funcionamento, mediante normas definidas no
presente Decreto.

Parágrafo  único.  Excetua-se  das  disposições  do
presente  Decreto  o  Centro  Municipal  de  Eventos
Sérgio Luiz Guerra, sendo sua utilização regida por
termos próprios.

Art.  2º  As  parcerias  serão  firmadas  entre  o
município  e  as  associações  em  observância  às
normas e legislações que disciplinam este formato
de parceria e as regras atinentes ao desenvolvimento
de políticas de interesse social e coletivo.

Parágrafo único. O gerenciamento e fiscalização do
cumprimento  das  obrigações  firmadas  na  parceria
ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação.

Art.  3º  A  cedência  dos  imóveis  públicos  às
associações  se  dará  apenas  para  atividades
esportivas  e  eventos  de  cunho  cultural,  social,
religioso,  recreativo  de  interesse
coletivo/comunitário, sem fins lucrativos.

Parágrafo  único.  Excetua-se  das  atividades  de
cunho  religioso  cultos  regulares  e  habituais  de
qualquer natureza.

Art.  4º  A utilização  dos  imóveis  públicos  pelas
associações  se  dará  nos  períodos  em  que  o
município não estiver utilizando os mesmos, dando-
se  prioridade  ao  atendimento  das  atividades
escolares  e  vinculadas,  bem  como  das  ações
promovidas  e/ou  apoiadas  por  órgãos  da
administração pública direta e indireta.

§ 1º As atividades escolares regulares dar-se-ão de
segundas  a  sextas-feiras,  das  07h30min  até
18h00min, e nos sábados letivos, das 07h00min as
12h00min, conforme calendário letivo definido pela
Secretaria Municipal da Educação e apresentado à
associação até o mês de dezembro do ano anterior a
sua realização.

§  2º  As  atividades  e  eventos  promovidos  e/ou
apoiados por órgãos da administração pública direta
e indireta nos imóveis que trata o presente decreto
serão  informadas  pela  Secretaria  Municipal  da
Educação através de cronograma anual de utilização
entregue às associações no mês de dezembro do ano
anterior a sua realização.

§  3º  Os  imóveis  públicos  definidos  neste  decreto
poderão ainda ser solicitados, através da Secretaria
Municipal  da  Educação,  mediante  comunicação
prévia  de  20  (vinte)  dias,  para  a  realização  de
atividades  e  ações  do  município  ou,  a  qualquer
tempo, para estas e outras de interesse público, nos
casos de ocorrência de caso fortuito ou força maior
que justifique a cedência imediata dos imóveis ou
ante  a  conveniência  do  município  por  qualquer
motivo.

§  4º  Ao  informar  ou  solicitar  as  utilizações

prioritárias  descritas  neste  artigo,  a  Secretaria
Municipal  da  Educação  informará,  expressamente,
junto aos cronogramas mencionados neste artigo, as
dependências dos imóveis públicos que deverão ficar
à  disposição  dos  promotores  da  atividade/evento,
sejam eles órgãos da administração pública direta e
indireta ou entidades por eles apoiados.

§  5º  A Secretaria  Municipal  da  Educação  poderá
autorizar  a  utilização  do  imóvel  público  pelas
associações  nos  dias  e  horários  descritos  no  §  1º
deste  artigo  mediante  ausência  de  conflito  com as
atividades escolares regulares.

Art.  5º  São obrigações das  associações,  quando no
uso dos imóveis públicos:

I – Desenvolver atividades de cunho cultural, social,
esportivo,  recreativo  e  de  interesse
coletivo/comunitário junto aos imóveis públicos;

II – Organizar a agenda de utilização o imóvel;

III  –  Controlar  a  utilização  do  espaço,  materiais  e
equipamentos;

IV  –  Arcar  com  as  despesas  de  água,  luz,
manutenção, gás, limpeza, inclusive com materiais de
consumo  como  papel  higiênico,  sabonete,  papel
toalha  e  sacos  de  lixo  nos  banheiros,  e  outras
vinculadas  às  atividades  decorrentes  da  utilização
dos imóveis públicos pelas associações;

V – Arcar com as despesas de água, luz, manutenção,
gás,  limpeza,  inclusive  com materiais  de  consumo
como papel higiênico, sabonete, papel toalha e sacos
de  lixo  nos  banheiros,  e  outras  vinculadas  às
atividades  decorrentes  da  utilização  prioritária
descrita no Artigo 4º, § 1º.

VI  –  Arcar  com  as  despesas  de  água,  luz  e
manutenção  decorrentes  das  utilizações  prioritárias
descritas no Artigo 4º, § 2º e § 3º.

VII – Arcar com as despesas de limpeza,  inclusive
com materiais  de  consumo  como  papel  higiênico,
sabonete, papel toalha e sacos de lixo nos banheiros,
decorrentes  das  utilizações  prioritárias  descritas  no
Artigo 4º, § 2º e § 3º, que não utilizem os espaços de
copa e cozinha e/ou contem com a participação de
até 400 pessoas;

VIII  –  Responsabilizar-se  pela  segurança  na
realização  das  atividades  promovidas  pela
associação,  bem  como  a  conservação  dos  bens
móveis públicos que os guarnecem;

IX – Zelar pela conservação dos imóveis, mantendo-
os limpos e efetuando reparos de pinturas, consertos
e substituição de utensílios e equipamentos, sempre
que  der  causa  ou  ocasionados  por  situações
decorrentes de suas atividades;

X  –  Responsabilizar-se  pela  devolução do  bem ao
final da cedência com seus móveis, equipamentos e
utensílios, inclusive aqueles incorporados ao imóvel
durante  a  vigência  da  parceria,  nas  mesmas
condições em que foram recebidos, salvo o desgaste
natural dos imóveis e bens que os guarnecem;

XI – Respeitar o contido no art. 3º deste decreto;

XII – Cumprir as regras básicas de higiene e limpeza,
na prestação do serviço, sujeitando-se à fiscalização
da  Secretaria  Municipal  da  Saúde;  bem  como
cumprir  as  regras  estabelecidas  no  Código  de
Posturas e demais legislações correlatas.
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XIII  –  Não  promover  eventos  paralelos  que
prejudiquem  as  atividades,  eventos  e  ações  de
interesse do município;

XIII – Responder por indenizações oriundas de danos
causados a terceiros, por dolo ou culpa;

XIV – Zelar pela economia do consumo de energia
elétrica e água nos imóveis;

XIV - Prestar contas anuais ou a qualquer tempo a
pedido do município nos moldes  das  prestações  de
contas definidas no Decreto 3256/2018.

§ 1º As despesas de limpeza, inclusive com materiais
de  consumo como papel  higiênico,  sabonete,  papel
toalha e sacos de lixo nos banheiros, decorrentes das
utilizações prioritárias descritas no Artigo 4º, § 2º e §
3º,  que utilizem os espaços de copa e cozinha e/ou
contem  com  a  participação  de  401  até  o  limite
permitido  pelo  PPCI  –  Plano  de  Prevenção  contra
Incêndios, deverão ser custeadas pelos promotores da
atividade/evento, sejam eles órgãos da administração
pública  direta  e  indireta  ou  entidades  por  eles
apoiados,  devendo  os  mesmos  entregar  o  imóvel
público nas mesmas condições em que foi recebido.

§ 2º As despesas de gás decorrentes das utilizações
prioritárias descritas no § 1º deste artigo deverão ser
custeadas  pelos  promotores  da  atividade/evento,
sejam eles órgãos da administração pública direta e
indireta ou entidades por eles apoiados.

§ 3º Os promotores da atividade/evento, sejam eles
órgãos da administração pública direta e indireta ou
entidades  por  eles  apoiados,  poderão,
excepcionalmente, serem instados a custear qualquer
tipo  de  despesa  decorrente  de  qualquer
atividade/evento, inclusive aquelas que se enquadrem
no  inciso  VII  deste  artigo,  nos  casos  em  que  as
peculiaridades  da atividade  justifiquem a cobrança,
cabendo à Secretaria Municipal da Educação definir
as obrigações dos promotores.

Art.  6º  São  obrigações  do  município  em relação  à
parceria para utilização dos imóveis públicos:

I  –  Estabelecer,  anualmente,  os  valores  a  serem
praticados  pelas  associações  em  relação  a
disponibilização  dos  espaços  para  as  atividades
definidas neste decreto;

II  –  Orientar  e  acompanhar  a  arrecadação  e  a
aplicação  dos  recursos  oriundos  da  cedência  dos
imóveis públicos;

III  –  Estabelecer  o  conteúdo  do  Termo  de
Responsabilidade, Anexo I do presente Decreto que
deverá ser assinado sempre que os imóveis públicos
forem  cedidos  a  outros  grupos  ou  entidades
comunitárias.

IV  –  Estabelecer  e  informar  calendário  letivo  e
cronograma anual de utilização previstos no Art. 4º.

Art.  7º  Fica  estabelecido,  para  o  ano  de  2018,  os
valores máximos a serem praticados para a cedência
dos bens mencionados no presente decreto:

I – Cedência de espaço para práticas esportivas:
a) Até R$ 70,00 (setenta reais) por hora;

II – Cedência do espaço para a realização de evento
de interesse coletivo/comunitário:

a)  Até  R$  250,00  (duzentos  e  cinquenta  reais):
eventos até 100 pessoas;
b) Até R$ 500,00 (quinhentos reais): eventos de 101

a 200 pessoas; 
c) Até R$ 700,00 (setecentos reais): eventos de 201
a 400 pessoas;

d) Até R$ 1.000,00 (mil reais): eventos com mais de
401  pessoas  até  o  limite  permitido  pelo  PPCI  –
Plano de Prevenção contra Incêndios. 

§ 1º O solicitante da cedência prevista no inciso II
deste  artigo  deverá  informar  as  dependências  dos
imóveis públicos que serão utilizadas.

§ 2º Além dos valores para a cedência mencionados
no inciso II, será devida taxa de limpeza, em valores
médios praticados pelo mercado e em observância
aos serviços a serem executados (limpeza de uma
ou mais dependências do bem público, limpeza de
cozinha,  etc)  e  taxa  de  gás,  com  valor  variável
conforme consumo e valores médios praticados pelo
mercado.

§ 3º Os valores mencionados no inciso II, alíneas
"a" a "d", compreendem todas as custas relativas a
utilização  do  espaço,  inclusive  água  e  luz,  não
podendo ser cobrados valores extras, com exceção
daqueles mencionados no parágrafo primeiro, pelas
associações.

§  4º  O  valor  da  taxa  de  gás  mencionado  no
parágrafo primeiro será dispensado caso a parte que
utilizar  o  espaço  opte  por  utilizar  botijão  de  gás
próprio  compatível  com  o  sistema  instalado  no
imóvel.

§ 5º Os valores constantes neste artigo poderão ser
reajustados  anualmente  pelo  índice  do  IGP-M  -
Índice Geral de Preços do Mercado ou por interesse
do município a qualquer tempo.

Art. 8º É permitida a utilização da copa nos imóveis
públicos  para  a  venda  de  alimentos  e  bebidas,
observando as normas estabelecidas pela Vigilância
Sanitária  Municipal,  nas  atividades  coordenadas
pelas associações.

§ 1º Deverá ser afixado nas dependências dos bens
públicos, em local  visível,  cartazes com avisos de
proibição da venda de bebidas alcoólicas e produtos
fumígenos para  menores  de 18 (dezoito)  anos,  de
acordo com as Leis nº 8.069/1990 e nº 9.294/1996.

§ 2º Para comercialização de produtos na copa dos
imóveis públicos devem ser observados os valores
médios praticados pelo mercado.

§  3º  As  associações  que  desenvolverem  as
atividades mencionadas no caput obrigatoriamente,
caso  solicitado  pelo  município,  deverão
disponibilizar  os  serviços  da  copa,  total  ou
parcialmente,  durante  as  atividades/eventos
descritos no Artigo 4º,  §2º e §3º,  não cabendo às
associações  qualquer  tipo  de  ressarcimento  por
parte do município.

§ 4º Nas hipóteses descritas no § 3º deste artigo, os
promotores da atividade/evento,  sejam eles órgãos
da  administração  pública  direta  e  indireta  ou
entidades por eles apoiados, deverão indicar os itens
a  serem comercializados  bem como  os  valores  a
serem praticados,  os  quais  nunca  serão  inferiores
aos valores médios de mercado.

§ 5º Nas cedências previstas no art. 7º, inciso II, as
associações  que  desenvolverem  as  atividades
mencionadas no caput deverão disponibilizar estes
serviços,  caso sejam solicitados pelo promotor  do
evento,  nos  moldes  usualmente  adotados  ou
conforme  convencionado  entre  a  associação  e  o

promotor do evento.

Art.  9º  Ficam  as  associações  autorizadas,  para
desenvolver as atividades mencionadas no caput do
art.  8º  a  contratar  pessoa  jurídica  regularmente
constituída,  cujo  objeto  seja  compatível  com  as
atividades a serem desenvolvidas.

§ 1º A título de remuneração dos serviços prestados
pela pessoa jurídica contratada, nos moldes do caput,
não  poderá  ser  comprometido  mais  do  que  25%
(vinte e cinco por cento) dos valores auferidos com a
cedência do imóvel público.

§ 2º O município, a qualquer tempo, poderá solicitar
às  associações  comprovantes  de  regularidade  de
situação das pessoas jurídicas contratadas.

§  3º  Fica  vedada  a  remuneração  mencionada  no
parágrafo  primeiro  caso  a  própria  associação
administre o serviço referido no art. 8º.

§  4º  As  associações  que  tiverem  contratado  com
terceiros  qualquer  formato  de  exploração  diverso
daquele constante no caput, terão o prazo de 06 (seis)
meses,  a  partir  da  vigência  deste  decreto,  para
adequar-se ao novo regramento.

Art. 10. É proibida a cedência dos imóveis públicos,
pelas associações, para atividades de cunho político-
partidário.

Art. 11. Não haverá preferência e/ou exclusividade,
no  que  tange  à  cedência,  aos  integrantes  das
associações que administram os imóveis públicos ou
moradores do bairro em que estes estão localizados,
devendo  o  bem público  ser  disponibilizado  a  toda
comunidade barbosense.

Art. 12. A solicitação dos horários e datas se dará por
escrito,  através  de  documento  próprio,  conforme
anexo  II  do  presente  Decreto,  especialmente  nos
casos de eventos de interesse coletivo/comunitário.

§ 1º Caso mais de uma pessoa ou entidade requisite o
espaço  em  datas  e  horários  conflitantes,  terá
preferência  quem  efetuou  o  pedido  por  primeiro,
expressamente  comprovado  através  de  termo  de
solicitação de utilização de bem público (modelo em
anexo), para utilização do imóvel público.

§ 2º Será dada prioridade às atividades esportivas de
segundas as sextas-feiras, podendo estas também ser
desenvolvidas  aos  sábados  e  domingos,  porém,
devendo  ser  preteridas,  nos  finais  de  semana,  em
razão da solicitação de uso dos imóveis públicos para
as outras atividades definidas no art. 3º.

§  3º  Nos  casos  em  que  a  cedência  dos  imóveis
públicos  para  a  realização  de  evento  de  interesse
coletivo/comunitário se der em datas e horários em
que estaria cedido para práticas esportivas, somente
serão devidos os valores definidos no art. 7º, II, deste
decreto, não podendo ser exigido qualquer valor não
auferido pela não locação dos horários esportivos.

§ 4º Não se aplica o disposto no caput e no § 1º nas
situações em que, quando do início da vigência do
presente  Decreto,  horários  e  datas  para  atividades
esportivas  e  demais  eventos  já  estiverem
disponibilizados, valendo tal regramento apenas para
horários  e  datas  vagas  ou  desocupados  pelos
beneficiários anteriores.

Art.  13.  Nos  casos  em  que  os  imóveis  forem
utilizados  para  atividades,  ações  e  eventos  do
município,  também  será  de  responsabilidade  do
poder  público a  limpeza  do  espaço e  reparação  de
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eventuais danos causados.

Art.  14.  As  rendas  obtidas  com  a  cedência  dos
imóveis  públicos  deverão  ser  aplicadas  na
administração,  conservação  e  manutenção  dos
mesmos, bem como para aquisição de bens móveis,
equipamentos  e  utensílios,  podendo  também  ser
destinadas  às  atividades  desenvolvidas  no espaço e
voltadas à comunidade.

Parágrafo  único.  Os  bens  móveis,  equipamentos  e
utensílios adquiridos pelas associações na forma do
caput  serão  obrigatoriamente  incorporados  ao
patrimônio público.

Art.  15.  As  associações,  na  utilização  dos  imóveis
definidos  neste  decreto,  deverão  desenvolver  suas
atividades cumprindo a todas as legislações vigentes,
bem como  exigir  daqueles  a  quem cedeu  os  bens
públicos que também as cumpram.

Art.  16.  O  presente  Decreto  revoga  o  Decreto
Municipal nº 2968, de 23 de dezembro de 2015.

Art. 17. O presente Decreto entra em vigor a partir da
data de sua publicação.

Carlos Barbosa, 04 de outubro de 2018.

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

DECRETO Nº 3.338 DE 15 DE OUTUBRO DE
2018

Decreta Ponto Facultativo para o ano
de 2019.

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. 1º São consideradas como Pontos Facultativos,
sem prejuízo da prestação dos serviços considerados
essenciais,  tanto para as atividades internas, quanto
para as atividades externas da Administração Pública
Municipal, as seguintes datas no ano de 2019:

a) 04 de março – segunda-feira anterior ao feriado de
Carnaval;
b) 21 de junho – sexta-feira posterior ao feriado de
Corpus Christi.

Art.  2º  As  datas  ora  decretadas  Ponto  Facultativo
serão compensadas integralmente, de acordo com a
Legislação  Municipal  e  Ordem de  Serviço  própria,
em todas as repartições públicas municipais. 

Art.  3º  As  eventuais  convocações  extraordinárias
para as datas referidas no art. 1º, com o objetivo de
cumprir  tarefas  inadiáveis  e/ou  consideradas
essenciais,  serão  estabelecidas  pelos  Secretários
Municipais, bem como pelos titulares dos cargos de
chefia  ou  direção  da  Administração  Pública
Municipal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa. 

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 121/2018

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 29 de Outubro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Tubo de Concreto

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o nº 121 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Pregão Presencial.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
Nº 013/2018 – RETIFICADO

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 07 de Novembro de 2018
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
OBJETO: Registro  de  Preços  para  Aquisição  de
Medicamentos e Alimentos via Ordem Judicial.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao 

Digitando o nº 013 no campo “número da licitação”
e selecionando a modalidade Concorrência.

ATAS

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 117/2018

Aos  dez  dias  do  mês  de  outubro  de  dois  mil  e
dezoito, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
226/2018, com a finalidade de receber propostas e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS 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:  ALTERMED  MATERIAL
MÉDICO  HOSPITALAR  LTDA,  neste  ato
representada pelo Sr. Jonatan Francis Salla , RG nº
4154031;  DIMASTER  –  COMÉRCIO  DE
PRODUTOS  HOSPITALARES  LTDA,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Jerônimo  Pilonetto,  RG  nº
4029256601;  WEL  –  DISTRIBUIDORA  DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Welton
Everson  Ludtke,  RG  nº  5053073093  e
CENTERMEDI  –  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
HOSPITALARES  LTDA,   através  de  entrega  de
envelope.  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  02-CENTERMEDI  –
COMÉRCIO  DE  PRODUTOS  HOSPITALARES
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,32;
para  o item 03-CENTERMEDI –  COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  0,12;  para  o  item 04-
CENTERMEDI  –  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
HOSPITALARES  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,88; para o item 05-ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,052; para o item
06-ALTERMED  MATERIAL  MÉDICO
HOSPITALAR  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,034; para o item 07-ALTERMED
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,749; para o item
09-ALTERMED  MATERIAL  MÉDICO
HOSPITALAR  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  0,264;  para  o  item  10-
CENTERMEDI  –  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
HOSPITALARES  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  0,14;  para  o  item  11
-CENTERMEDI  –  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
HOSPITALARES  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,93. O item 01 não foi cotado e
não houve proposta válida para o item 08. 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:  CENTERMEDI  –  COMÉRCIO  DE
PRODUTOS  HOSPITALARES  LTDA  e
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA.Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
CENTERMEDI  –  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS
HOSPITALARES  LTDA,  o  objeto  constante  nos
itens 02, 03, 04, 10 e 11 do edital; e, ALTERMED
MATERIAL  MÉDICO  HOSPITALAR  LTDA,  o
objeto  constante  nos  itens  05,  06,  07  e  09  do
edital.Foi concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, equipe
de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e  procedimentos  adotados  por  mim  pregoeiro  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Itacir Rasador
Pregoeiro

Vanessa R. Alnoch
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 118/2018

Aos  dez  dias  do  mês  de  outubro  de  dois  mil  e
dezoito, às quatorze horas, reuniram-se a Pregoeira e
a  Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
226/2018,  com a finalidade de receber  propostas  e
documentos de habilitação, objetivando a Aquisição
de  Arcos  Natalinos  e  Serviço  de  Metalúrgica
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

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao


6 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

2006.Participou  do  certame  a  empresa:
METALBASE  ESTRUTURAS  METÁLICAS
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Rogério
Audibert,  RG  nº  6033401982.  Conferidos  os
documentos  apresentados  para  tanto,  a  empresa
participante  restou  credenciada.Foram recebidos  os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
e tendo concluído que apresenta condições positivas
de  classificação,  eis  que  os  preços  ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas  condições  de  fornecimento,  segundo  a
pesquisa  informativa  que  se  realizou,  a  Pregoeira
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa.Encerrada a fase de lances,
e  após  oportunizado  o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado  vencedor  o
seguinte  licitante:  para  o  item 01  -  METALBASE
ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 3.500,00; para o item 02 -
METALBASE  ESTRUTURAS  METÁLICAS
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
3.900,00;  para  o  item  03  -  METALBASE
ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 7.000,00. O relatório de
lances  ofertados  para  cada  item  encontra-se  em
anexo,  sendo  rubricado  por  todos.Após  a  fase  das
propostas e lances foi aberto o envelope de número
02, referente a habilitação. Foi habilitada a empresa:
METALBASE  ESTRUTURAS  METÁLICAS
LTDA.Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
METALBASE  ESTRUTURAS  METÁLICAS
LTDA,  o  objeto  constante  nos  itens  1,  2  e  3  do
edital.Foi concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada mais
havendo a constar,  foi  encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe
de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos documentos
e  procedimentos  adotados  por  mim  pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Sinara Kirch
Pregoeira

Diego Zarpelon
Equipe de Apoio

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 192/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Eletro Industrial NN Ltda Epp.
OBJETO: Constitui  objeto  do  presente,  a
contratação de empresa para execução dos seguintes
serviços, com colocação de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários:
ETAPA 01 – Execução de serviços de ampliação do
refeitório, cozinha, despensa e lavanderia da Escola
Municipal de Educação Infantil Arco Íris, localizada
na  Rua  Luiza  Joana  Cichelero,  nº  555,  bairro
Aparecida, Carlos Barbosa/RS;  Os serviços deverão
ser  executados conforme  Projeto,  Orçamento,
Cronograma  e  Memorial  Descritivo,  constantes  no
anexo.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/index?secao=contrato 

VIGÊNCIA: 120  (cento  e  vinte)  dias,  a  partir  da
emissão da ordem de serviço.
VALOR: R$ 298.754,95 (duzentos e noventa e oito
mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e

cinco centavos).

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

ELETRO INDUSTRIAL NN LTDA EPP
Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 193/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  JCL  Construções  e
Empreendimentos Eireli.
OBJETO: Constitui  objeto  do  presente,  a
contratação de empresa para execução dos seguintes
serviços, com colocação de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários:
 – ETAPA 02 – Execução de serviços de ampliação
da Escola Municipal de Educação Infantil Arco Íris
(entre  as  escolas),  localizada na  Rua Luiza Joana
Cichelero,  nº  555,  bairro  Aparecida,  Carlos
Barbosa/RS;
 – ETAPA 03 – Execução de serviços de ampliação
da Escola Municipal de Educação Infantil Arco Íris
(lateral  esquerda),  localizada  na  Rua  Luiza  Joana
Cichelero,  nº  555,  bairro  Aparecida,  Carlos
Barbosa/RS;  Os  serviços  deverão  ser  executados
conforme  Projeto,  Orçamento,  Cronograma  e
Memorial Descritivo, constantes no anexo.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/index?secao=contrato 

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a partir da
emissão da ordem de serviço.
VALOR: R$  275.285,06  (duzentos  e  setenta  e
cinco mil,  duzentos  e oitenta  e cinco reais e seis
centavos).

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

JCL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 194/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: RVP – Tecnologia em Engenharia
Ltda – Me.
OBJETO: O objeto do presente contrato é licitação
é  a  contratação  de  empresa  especializada  para
elaboração  do  Projeto  de  sinalização  turística  do
município de Carlos Barbosa, conforme descritivo
que segue:
ELABORAÇÃO  DE  PROJETO  DE
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA:

– Objetivo:
a)  O  projeto  prevê  toda  a  sinalização  turística  do
município em sua área central, bairros e localidades
do interior.
b)  O  projeto  deve  seguir  o  que  recomenda  a
legislação  de  trânsito  assim  como  o  que  exige  o
Ministério  do Turismo e  Caixa  Econômica Federal
que é o agente repassador dos recursos e fiscalizador
da obra.
– Características técnicas do projeto:
a)  O  Projeto  deve  ser  desenvolvido  seguindo  os
critérios  determinados  pelo  DENATRAN,
EMBRATUR, E IPHAN, que em consonância com o
Código de Trânsito Brasileiro.
b)  Também  é  necessário  que  seja  observado  no
projeto  os  princípios  da  Legalidade,  Padronização,
Visibilidade,  Legibilidade  e  Segurança,  da
Suficiência,  da  Continuidade  e  Coerência,  da
Atualidade e Valorização.
– Etapas que deverão ser seguidas para elaboração do
projeto:
a) No trabalho de campo, no município.
Trabalho  de  levantamento  de  dados  nas  ruas,
avenidas e estradas municipais, com um servidor do
município;
Definição das legendas que deverão constar em cada
placa  e  a  exata  localização  para  posterior
implantação;
Definição do tipo de placa e respectiva sustentação a
ser implantado em cada local.
b) Após o trabalho de campo:
Desenho das placas, das legendas, e representação da
exata localização das placas nas ruas avenidas e ou
os marcos quilométricos nas rodovias;
Elaboração da descrição técnica de cada elemento de
sinalização, de acordo com a legislação vigente;
Elaboração  dos  quantitativos  e  orçamento
individualizado de cada elemento se sinalização com
o BDI e Código Sinapi e ou Mercado;
Elaboração  de  todos  custos  para  imnplantação  do
projeto  em  planilhas  resultando  o  valor  total  de
execução do projeto;
Compatibilização  do  projeto  com  integrantes  da
prefeitura;
Diagramação final do projeto;
Entrega do projeto com nota fiscal e ART - CREA
(Anotação  de  Responsabilidade  Técnica)  ou  RRT-
CAU.
– Formas de apresentação do projeto
a) O projeto deve ser apresentado em 01 cópia física,
encadernada  contendo  o  projeto  de  Sinalização
Turística  e o mesmo conteúdo gravado em DVD e
PENDRIVE.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/index?secao=contrato 

VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, de
16 de outubro até 31 de dezembro de 2018.
VALOR: R$   7.850,00  (sete  mil,  oitocentos  e
cinquenta reais).

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2018.

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

RVP – TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA –
ME

Contratada

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 195/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Irmãos Baldasso e Cia Ltda.
OBJETO: É objeto desta a  aquisição de sacolas de
produtos de alimentação e higiene, destinados como
benefício eventual para famílias atendidas no CRAS
e  CREAS com impossibilidade  de  arcar  por  conta
própria,  devido  ao  enfrentamento  de  contingências
sociais,  a  unidade  da  família  e  a  sobrevivência  de
seus  membros,  de  acordo  com  a  Política  de
Assistência Social, conforme especificações abaixo:
 

ITE
M

ITE
M

EDI
TAL

DESCRIÇÃO
U
NI
D

Q
T
D
E

AT
É

1 2

Cesta  Básica  2,  de  produtos  para  famílias  de  3  a  4
pessoas. 6 kg arroz, 2kg feijão, 2kg massa, 5kg farinha de
trigo,  2kg farinha de milho,  400g biscoito salgado tipo
água  e  sal,  400g biscoito de leite  tipo da  vaquinha,  8
litros leite longa vida integral, 200g café solúvel, 1.800ml
óleo de soja,  5kg açúcar cristal  branco,  400g doce  de
leite, 350g extrato tomate, 2kg lentilha, 2 dúzias ovos, 2
envelopes  fermento  biológico  -  10g cada,  2  envelopes
fermento químico seco - 11g cada, 3 unids sabonete - 90g
cada, 2 unids creme dental – 90g cada, 2 unids sabão em
barra glicerinado - 200g cada

U
N

30
0

2 4

Cesta Básica 4, de produtos para famílias de mais de 7
pessoas. 7kg arroz, 3kg feijão, 3kg massa, 5kg farinha de
trigo, 4kg farinha de milho, 800g biscoito tipo água e sal,
800g biscoito de leite  tipo da vaquinha,  12 litros  leite
longa vida integral,  400g café solúvel,  3.600ml óleo de
soja,  5kg  açúcar  cristal  branco,  800g  doce  de  leite,
1.050g extrato de tomate, 3kg lentilha, 3 dúzias ovos, 3
envelopes de fermento biológico – 10g cada, 3 envelopes
fermento  químico  seco  –  11g  cada,  5  unidades  de
sabonete - 90g cada, 4 unidades de creme dental 90g, 4
unidades de sabão em barra glicerinado 200g

U
N

60

Os produtos deverão possuir registro em órgão oficial
competente, que poderá estar expresso no rótulo do
produto ou através de cópia do certificado de regis-
tro, excetuando-se aqueles que estão dispensados do
registro pela Legislação sanitária vigente.
Os  produtos poderão  a  qualquer  momento,  serem
submetidos a análise visual e sensorial. Da análise vi-
sual constarão os seguintes itens: condições de con-
servação,  prazo  de  validade,  embalagem,  indicação
da composição do produto, presença de insetos, lar-
vas, ou outros materiais estranhos. A análise sensorial
compreende a cor, odor, textura, sabor e aparência do
produto. Caso o produto não estiver em conformida-
de com as análises, a empresa fornecedora obrigatori-
amente deverá efetuar a troca.
Os  alimentos  e  materiais  de  higiene  deverão
apresentar  no  ato  da  entrega,  prazos  de  validade
superior a 60 dias, a contar da data de retirada dos
mesmos.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sis
temas/transparencia/index?secao=contrato 

VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 18 de outubro de
2018 até 17 de outubro de 2019.
VALOR: Até  R$ 62.340,00 (sessenta  e  dois  mil  e
trezentos e quarenta reais).

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2018.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social

IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA

Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 196/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Wilma  L.  M.  Baseggio  &  Cia
Ltda Epp.
OBJETO: É objeto desta a aquisição de sacolas de
produtos de alimentação e higiene, destinados como
benefício eventual para famílias atendidas no CRAS
e CREAS com impossibilidade de arcar por conta
própria, devido ao enfrentamento de contingências
sociais,  a unidade da família e a sobrevivência de
seus  membros,  de  acordo  com  a  Política  de
Assistência Social, conforme especificações abaixo:

IT
E
M

ITE
M

EDI
TAL

DESCRIÇÃO
U
NI
D

QT
DE
AT
É

1 1

Cesta Básica 1, de produtos para famílias até 2 pessoas.
5kg arroz, 2kg feijão, 2kg massa, 2kg farinha de trigo,
1kg farinha de milho, 400g biscoito tipo água e sal, 400g
biscoito de leite tipo da vaquinha, 6 litros leite longa vida
integral,  100g  café  solúvel,  900ml  óleo  de  soja,  5kg
açúcar cristal branco, 400g doce de leite, 350g extrato de
tomate,  1kg  lentilha,  1  dúzia  ovos,  2  envelopes  de
fermento  biológico  -  10g  cada,  2  envelopes  fermento
químico seco -  11g cada,  2  unids de sabonetes  - 90g
cada, 1 unid de creme dental 90g, 1 unid de sabão em
barra glicerinado 200g

U
N

180

2 3

Cesta  Básica  3,  de  produtos  para  famílias  de  5  a  6
pessoas. 7kg arroz, 3kg feijão, 3kg massa,  5kg farinha
de trigo, 3kg farinha de milho, 800g biscoito tipo água e
sal, 400g biscoito de leite tipo da vaquinha, 10 litros leite
longa vida integral, 400g café solúvel, 2.700ml óleo de
soja, 5kg açúcar cristal branco, 800g
doce de leite,  700g extrato de tomate,  3kg lentilha,  3
dúzias ovos,  3  envelopes de fermento biológico - 10g
cada, 3 envelopes fermento químico seco - 11g cada, 4
unids de sabonete - 90g cada, 3 unids de creme dental
90g, 3 unids de sabão em barra glicerinado 200g

U
N

120

Os produtos deverão possuir registro em órgão ofi-
cial competente, que poderá estar expresso no rótu-
lo do produto ou através de cópia do certificado de
registro, excetuando-se aqueles que estão dispensa-
dos do registro pela Legislação sanitária vigente.
Os  produtos poderão  a  qualquer  momento,  serem
submetidos a análise visual e sensorial. Da análise
visual  constarão  os  seguintes  itens:  condições  de
conservação, prazo de validade, embalagem, indica-
ção da composição do produto, presença de insetos,
larvas, ou outros materiais estranhos. A análise sen-
sorial compreende a cor, odor, textura, sabor e apa-
rência do produto. Caso o produto não estiver em
conformidade com as análises, a empresa fornece-
dora obrigatoriamente deverá efetuar a troca.
Os  alimentos  e  materiais  de  higiene  deverão
apresentar  no  ato  da  entrega,  prazos  de  validade
superior a 60 dias, a contar da data de retirada dos
mesmos.

O contrato pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/si
stemas/transparencia/index?secao=contrato 

VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de 18 de outubro
de 2018 até 17 de outubro de 2019.
VALOR: Até R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e
quatrocentos reais).

Carlos Barbosa, 18 de outubro de 2018.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social

WILMA L. M. BASEGGIO & CIA LTDA EPP
Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 200/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Posto  de  Combustíveis  Fioi
D'noni Ltda.
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes de preços praticados pela Petrobrás, e a
manutenção  dos  preços  de  aquisição  de
combustíveis,  visto  que  há  oferta  de  valores  no
mercado local, conforme registro fotográfico, assim
consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERI-
AL

UN
D

VALOR UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,94

2
OLEO  DIESEL  P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES  PARA
SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,77

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 23

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

POSTO DE COMBUSTÍVEIS FIOI D'NONI LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 201/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Auto Posto São Sebastião Ltda.
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes de preços praticados pela Petrobrás, e a
manutenção  dos  preços  de  aquisição  de
combustíveis,  visto  que  há  oferta  de  valores  no
mercado local, conforme registro fotográfico, assim
consolidando os valores: 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERI-
AL

UN
D

VALOR UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,94

2
OLEO  DIESEL  P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES  PARA
SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,77

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 23

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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Secretário Municipal da Administração

AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 203/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Posto  do  Guerra  Comércio  de
Combustíveis Ltda.
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes de preços praticados pela Petrobrás, e a
manutenção dos preços de aquisição de combustíveis,
visto  que  há  oferta  de  valores  no  mercado  local,
conforme registro fotográfico, assim consolidando os
valores:
 

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERI-
AL

UN
D

VALOR UNIT.

1
GASOLINA COMUM P/ VEICULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,94

2
OLEO  DIESEL  P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES  PARA
SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,77

3

OLEO  DIESEL  P/CAMINHOES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES  E
AMBULANCIA,  COMBUSTIVEL
DO  TIPO S10,  PARA A SEDE DO
MUNICÍPIO 

LT R$ 3,87

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 17

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 160/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Servy's Serviços de Limpeza Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 14 de outubro de 2018 até
13 de outubro 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: 03

Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

SERVY'S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 140/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Borba,  Pause  &  Perin  –
Advogados.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 16 de outubro de 2018 até
15 de outubro 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: 02

Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Administração

BORBA, PAUSE & PERIN – ADVOGADOS
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 149/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: José Carlos Prestes dos Santos.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 24 de outubro de 2018 até
23 de outubro de 2019, na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, fica reajustado o valor pago,  pelo índice
do IGPM negociado entre as partes de 4,20%. Desta
forma, o novo valor a ser pago corresponderá a R$
0,99  (noventa  e  nove  centavos)  por  quilômetro
rodado.  As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2018.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

JOSÉ CARLOS PRESTES DOS SANTOS
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 073/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

CONTRATADA: Encopav Engenharia Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais  90
(noventa) dias, a partir de 21 de outubro de 2018 a 18
de  janeiro  de  2019,  na  forma  da  justificativa  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2018.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 165/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Claudia Adriana da Silva Santana
& Cia Ltda.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 60 (sessenta)
dias, ou seja, a partir de 21 de outubro de 2018 até 19
de dezembro 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: 01

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2018.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA
LTDA

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO ADITAMENTO 
CONTRATO Nº 174/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Expopedras, Extração, Indústria e
Comércio de Pedras Ltda.
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Primeira  –  da
Finalidade  e  Objeto,  aditando  os  itens  conforme
tabela  abaixo,  na  forma da justificativa anexa,  que
faz parte integrante do presente instrumento:

IT
E
M

DESCRIÇÃO UNID
QUANTI

DADE
(ATÉ)

ADITA
DO

QUAN
T. 

TOTA
L/ATÉ

1 PÓ DE BRITA, EM 
TONELADA 

TON 650 160 810

2 BRITA 00 (GRANILHA), EM 
TONELADA

TON 700 170 870

Em função da alteração da  Cláusula  Primeira,  fica
alterada a Cláusula Segunda  – do Preço, aditando-se
o  item 01  no  valor  de  até  R$  3.840,00  (três  mil,
oitocentos e quarenta reais) e o item 02 no valor de
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até  R$ 3.910,00 (três  mil,  novecentos  e dez reais).
Totalizando assim o valor  total  do contrato em R$
39.450,00(trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta
reais). As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2018.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e

Vias Urbanas

EXPOPEDRAS, EXTRAÇÃO, INDÚSTRIA
ECOMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO DO 
CONTRATO Nº 167/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Terraplanagem  e  Pavimentação
Alves Ltda.
OBJETO: Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  do
Preço, ficando acordada a supressão de R$ 8.430,80
(oito  mil,  quatrocentos  e  trinta  reais  e  oitenta
centavos), sendo R$ 6.022,00 (seis mil e vinte e dois
reais)  referente  material  e  R$  2.408,80  (dois  mil,
quatrocentos e oito reais e oitenta centavos) referente
mão de  obra.  Fica  acordada  ainda  a  adição  de  R$
6.150,65 (seis mil, cento e cinquenta reais e sessenta
e  cinco  centavos)  sendo  R$  4.305,46  (quatro  mil,
trezentos  e  cinco  reais  e  quarenta  e  seis  centavos)
referente  a  material  e  R$  1.845,19  (hum  mil,
oitocentos  e  quarenta  e  cinco  reais  e  dezenove
centavos) referente mão de obra. Totalizando assim, a
supressão  de  R$  2.280,15  (dois  mil,  duzentos  e
oitenta reais e quinze centavos) sendo R$ 1.716,54
(hum mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e
quatro  centavos)  referente  material  e  R$  563,61
(quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e um
centavos)  referente  mão  de  obra,  na  forma  da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.
SUPRESSIVO: 01

Carlos Barbosa, 17 de outubro de 2018.

RODRIGO STRADIOTTI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES
LTDA

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB/RS 56.138

PORTARIAS

PORTARIA Nº 690/2018

PRORROGA, por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia  de 07 de outubro de 2018,  o prazo
para  conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Investigatória,  instaurada  pela
Portaria  nº  611,  de  06  de  setembro  de  2018,  em
função  do  grande  número  de  processos  que
tramitam junto a Comissão Sindicante,  bem como
inúmeros  trâmites  processuais  de  diferentes
espécies. 

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2018.

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

PORTARIA Nº 691/2018

PRORROGA, por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia 07 de outubro de 2018, o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa Disciplinar, instaurada pela Portaria
nº 612, de 06 de setembro de 2018, em função  do
grande número de processos que tramitam junto a
Comissão Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies. 

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2018.

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

PORTARIA Nº 692/2018

PRORROGA, por  30  (trinta)  dias  consecutivos,  a
contar do dia  de 07 de outubro de 2018,  o prazo
para  conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Investigatória,  instaurada  pela
Portaria  nº  613,  de  06  de  setembro  de  2018,  em
função  do  grande  número  de  processos  que
tramitam junto a Comissão Sindicante,  bem como
inúmeros  trâmites  processuais  de  diferentes
espécies. 

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2018.

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

EXTRATO DE PORTARIA Nº 693/2018

ASSUNTO: Instauração de Processo Administrativo
Disciplinar,  para  investigar  conduta  do servidor
Elisiomar Bittencourt Flores, investido no cargo de
Agente Comunitário da Saúde,  matrícula nº 1656,
lotado na Secretaria Municipal da Saúde. Designa,
ainda, a  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 5762, datado de 28 de setembro
de 2018.

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2018.

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

PORTARIA Nº 694/2018

HOMOLOGA,  com  efeito  retroativo  a  01  de
setembro  de  2018,  a conclusão  do  estágio
probatório, declarando estável no serviço público, a
servidora  REGINARA  CRISTINA  ALESSIO,

matrícula  nº  1.124,  investida  no  cargo  efetivo  de
Agente Administrativo, em 01 de setembro de 2015,
tendo  sido  avaliada  entre  setembro  de  2015  a
setembro  de  2018,  conforme  o  disposto  na  Lei
Municipal nº 3.179 de 08 de junho de 2015 e Decreto
nº 2.920, de 14 de julho de 2015, nos termos do art.
41, § 4º, da Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 695/2018

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 22 de julho de
2018, a conclusão do estágio probatório, declarando
estável  no  serviço  público,  o  servidor  MAICON
AGOSTINI,  matrícula  nº  1.728,  investido no cargo
efetivo de Agente Fiscal,  em 22 de julho de 2015,
tendo sido avaliado entre julho de 2015 a julho de
2018, conforme o disposto na Lei Municipal nº 3.179
de 08 de junho de 2015 e Decreto nº 2.920, de 14 de
julho  de  2015,  nos  termos  do  art.  41,  §  4º,  da
Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 696/2018

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 06 de agosto
de  2018,  a conclusão  do  estágio  probatório,
declarando  estável  no  serviço  público,  o  servidor
JOSENEI  ROQUE  ALNOCH,  matrícula  nº  1.748,
investido no cargo efetivo de Agente de Trânsito e
Mobilidade Urbana, em 06 de agosto de 2015, tendo
sido avaliado entre agosto de 2015 a agosto de 2018,
conforme o disposto na Lei Municipal nº 3.179 de 08
de junho de 2015 e Decreto nº 2.920, de 14 de julho
de 2015, nos termos do art. 41, § 4º, da Constituição
Federal.

Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 697/2018

ENQUADRA, com efeito retroativo a 09 de outubro
de  2018,  a  servidora  KARINE  PAULA
BRAMBATTI,  matrícula  nº  2.009,  médico
ginecologista  e  obstetra,  como  beneficiária  de
adicional de insalubridade em grau máximo de 30%
(trinta  por  cento)  sobre  o  padrão  08,  classe  A,  do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 698/2018

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  indenização pelo
exercício em escola de difícil acesso, proporcional à
jornada diária de trabalho que cumprir na escola, nos
termos  da  Lei  3.062,  de  27  de  maio  de  2014,  ao
seguinte servidor:

Servidor *Mat. Cargo Escola Valor

Raquel Maria Gelmini 1.556 Monitor de
Creche

EMEI Carinha de
Anjo

R$
666,51

*Mat.  - matrícula
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Carlos Barbosa, 10 de outubro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 699/2018

REMANEJA, a partir desta data, o servidor ELIAS
JOSE ANDREOLA, motorista, matrícula nº 1.450, da
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito para a
Secretaria  Municipal  da  Saúde  e,  enquadra  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, 11 de outubro de 2018.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 700/2018

CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11,  Bairro Centro,  Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 15 e 16 de outubro de 2018, podendo ser
prorrogado  por  igual  período  a  critério  da
Administração  Pública, com  a  documentação
necessária  para  contratação  administrativa  para
atender  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

NOME FUNÇÃO

RENATA SILVEIRA MOREIRA MONITOR DE CRECHE

RENATA CHIAMENTI MONITOR DE CRECHE

Carlos Barbosa, 11 de outubro de 2018.

FÁBIO FIOROTTO, 
Secretário Municipal da Administração.

Diário  Oficial  Assinado  Eletronicamente  com
Certificado  Padrão  ICP-Brasil.  O  Município  de
Carlos Barbosa dá garantia da autenticidade des-
te  documento,  desde  que  visualizado através  do
site www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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