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PODER EXECUTIVO

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. 5º Ocorrendo rescisão do contrato antes de
expirar o prazo estabelecido, para completá-lo
poderão ser contratados outros profissionais.
Art. 6º As atribuições da função e demais requisitos
exigidos para contratação são as descritas no Anexo
Único desta Lei.
Art. 7º 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, 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. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.

LEIS
LEI N° 3.685, 07 DE AGOSTO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente
e
sob
regime
emergencial e de excepcional interesse
público, Auxiliares Gerais de Escola.
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, 02 (dois)
Auxiliares Gerais de Escola, com carga horária
semanal de até 40 (quarenta) horas cada.
Art. 2º As referidas contratações têm como objetivo
auxiliar turmas com mais de 12 (doze) alunos, visto
que o município não possui banca de concurso
público disponível para nomeação de servidor
concursado.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 07 de agosto de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
ANEXO ÚNICO
CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR
GERAL DE ESCOLA
ATRIBUIÇÕES: desempenhar as funções de auxílio
na realização das atividades inerentes à Secretaria
Municipal da Educação e suas instituições de ensino,
relacionadas às ações envolvendo o atendimento aos
alunos e a comunidade escolar em geral, bem como
demais funções afins.
a) Idade mínima: 18 anos
b) Escolaridade: Ensino Médio Completo
c) Vencimento mensal para 40 horas semanais: R$
1.883,35 – para as demais cargas horárias o
vencimento é proporcional a este valor
LEI N° 3.686, 14 DE AGOSTO DE 2019

Art. 3º As contratações se iniciam a partir da
assinatura do contrato administrativo, para o período
previsto de 01 de agosto até 23 de dezembro de 2019.
Art. 4º 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

Altera o percentual de contribuição
complementar de previdência, constante
no art. 12 da Lei Municipal nº 2.755, de
29 de março de 2012, Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores
Efetivos do Município de Carlos Barbosa.
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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. 2º Toda intervenção realizada no Parque de
Iluminação Pública tem como objetivos:
I - conferir conforto e segurança à população,
assegurando adequada iluminação nas vias, passeios
e logradouros públicos;
II - melhorar a qualidade da iluminação pública;

Art. 1º Altera a redação do inciso IV do artigo 12 da
Lei n.º 2.755, de 29 de março de 2012, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação:

IV - promover a redução do consumo e o uso
racional da energia elétrica;

“Art. 12. …
I. …
II. …
III. …
IV - a contribuição previdenciária, de
caráter compulsório, de todos os Órgãos
e Poderes do Município, incluídas suas
autarquias e fundações, de conformidade
com os percentuais especificados na
tabela abaixo, sobre a totalidade da
remuneração de contribuição percebida
pelos servidores ativos, bem como os
servidores
em
disponibilidade
remunerada, enquanto que os inativos e
pensionistas, sobre a totalidade dos
proventos percebidos, referente às
contribuições especiais para recuperação
de passivo atuarial no prazo de 276
(duzentos e setenta e seis) meses:
Vigência
2019 – 2020
2021 – 2023
2024 – 2042

III - contribuir para o aumento da segurança
pública;

Custeio % empregador
13,60
16,60
20,97

...”
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário
contidas na Lei Municipal nº 2.755, de 29 de março
de 2012.

V - reduzir custos de manutenção, utilizando
materiais com maior vida útil que proporcionam
menores estoques e maiores intervalos entre
serviços;
VI - melhorar a imagem da cidade e das condições
noturnas de uso dos espaços públicos;
VII - estimular o turismo;
VIII - introduzir a gestão energética como novo
papel para a Administração Municipal;
IX - criar uma cultura de combate ao desperdício de
energia;

XI - minimizar os impactos ambientais decorrentes
da implantação de novos empreendimentos
energéticos;
XII - modernizar e buscar permanentemente maior
eficiência;
XIII - estabelecer prazo para atendimento das
demandas;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 14 de agosto de 2019.
60º de Emancipação.

XV - implementar planos de manutenção corretiva,
preventiva e preditiva;

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

XVI - melhorar o sistema de cadastro da rede de
iluminação pública, implementando o sistema de
georreferenciamento dos pontos;

Institui o Plano Diretor para manutenção e
ampliação do Parque de Iluminação
Pública do Município de Carlos Barbosa 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:
CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 1º Fica instituído o Plano Diretor para gestão,
manutenção e ampliação do Parque de Iluminação
Pública do Município de Carlos Barbosa, que
estabelece diretrizes para a política de implantação e
de desenvolvimento dos sistemas de iluminação
pública, no que diz respeito às ações dos agentes
públicos e privados, na forma estabelecida nesta Lei.

CAPÍTULO II
DOS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA
Art. 3º Nos projetos de ampliação do Parque de
Iluminação Pública do Município, devem ser
levantadas as seguintes informações do logradouro a
ser iluminado:
I - arruamento: características físicas da via, como a
largura de meio-fio a meio-fio, tipo de pavimento,
largura de calçada, número de faixas de trânsito e
demais características;
II - postes: existência ou tipo de poste existente;
III - vãos: a distância entre os postes que formam o
vão a ser iluminado;
IV - luminárias: tipo de luminária existente ou a ser
aplicada;
V - transformadores: levantamento das condições de
carga da rede que receberá iluminação pública;
VI - redes Baixa Tensão (BT): condições físicas e
tipo de rede de BT disponível;
VII - entorno: avaliação do local a ser iluminado,
verificando a existência ou não de prédios próximos;

X - reduzir a conta de energia elétrica;

XIV - ampliar a cobertura de atendimento,
iluminando pontos escuros da cidade e eliminando a
existência de ruas sem iluminação pública;

LEI N° 3.687, 14 DE AGOSTO DE 2019

desenvolvimento e promoção da segurança deve ser
avaliada pelo Município, de acordo com cada caso
concreto.

XVII - aprimorar a iluminação em pontos turísticos,
monumentos, obras e edificações culturais e
históricas;
XVIII - distribuir, de forma equilibrada e
socialmente justa, os investimentos na manutenção
e ampliação do serviço de iluminação pública, de
modo a atender satisfatoriamente toda a população;
e
XIX - tornar o serviço de iluminação pública do
Município cada vez mais adequado ao usuário,
tanto na qualidade, quanto pela eficiência no
atendimento às necessidades e exigências da
população.
§1º - A instalação de iluminação pública deve estar
de acordo com a padronização dos materiais
contidas no “Manual de Iluminação Pública
Municipal”, e a área em que será aplicada,
obedecendo à norma técnica de iluminação da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT
– NBR 5101), e considerando as áreas especiais e as
tombadas pelo patrimônio histórico.
§2º A utilização de iluminação como fator de

VIII - vandalismo: definição das zonas de
vandalismo para projeção adequada do equipamento
a ser instalado;
IX - tráfego: volume de tráfego no período noturno;
X - arborização: possíveis interferências
arborização na iluminação pública; e

da

XI - natureza do logradouro: novas instalações,
consertos, substituições e demais serviços somente
serão executados em novos loteamentos, áreas de
domínio público consolidadas ou de propriedade do
município, observada disponibilidade técnica e
financeira.
§1º Os projetos, a que se refere o “caput”, deverão
ser elaborados em concordância com os parâmetros
utilizados pela Secretaria Municipal de Segurança e
Trânsito, devendo conter o memorial descritivo, a
relação de materiais com orçamento e o projeto
propriamente dito, além de obedecer à padronização
de materiais referida no § 1º do art. 2º desta Lei.
§2º Os projetos deverão, ainda, conter, além do
descrito nos incisos I a XI e § 1º deste artigo, projeto
luminotécnico, com a apresentação dos níveis de
iluminância, de luminância e de uniformidades, bem
como dos demais critérios estabelecidos nas normas
técnicas aplicáveis.
Art. 4º Nos projetos de implantação com postes
próprios do Município, deverão ser levados em conta
as soluções e tecnologias mais eficientes e com as
melhores relações custo e benefício.
§1º Deverão ser valorizados os projetos que visem à
utilização de redes subterrâneas, a fim de melhorar o
aspecto visual do ambiente urbano e a segurança.
§ 2º A fim de garantir a eficiência energética e evitar
o desperdício de iluminação, serão avaliados
aspectos como dispersão da luz, poluição luminosa e
níveis máximos de iluminação, que não deverão
ultrapassar o dobro do nível mínimo estabelecido na
norma técnica específica (ABNT – NBR 5101).
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§3º Em caso de relevante necessidade associada à
segurança pública, devidamente fundamentada, os
níveis máximos de iluminação poderão ultrapassar o
dobro do nível mínimo estabelecido na norma técnica
específica (ABNT – NBR 5101).
Art. 5º Todos os projetos, bem como seus níveis
luminotécnicos mínimos, deverão ser avaliados e
aprovados pela Secretaria de Segurança e Trânsito, e
deverão obedecer ao estabelecido na Norma
Brasileira de Iluminação Pública (ABNT NBR5101).
Parágrafo único: Após a aprovação pela Secretaria de
Segurança e Trânsito, o projeto de iluminação deverá
obedecer às condições para aprovação junto à
concessionária de energia elétrica, mesmo que não
seja obrigatória submetê-lo a tal aprovação.
CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO
Art. 6º O sistema de manutenção da iluminação
pública de Carlos Barbosa tem por objetivo de suprir
carências, substituir falhas, melhorar o desempenho,
racionalizar custos e garantir melhor nível de
confiabilidade e segurança, evoluindo para os
seguintes aspectos:
I - sistema de gestão de iluminação pública será
gradativamente
informatizado,
integrando
a
manutenção, cadastro, materiais a outros setores;
II - atendimento das solicitações no menor tempo
possível, estabelecido para pontos apagados
individuais, em sequência e em comandos em grupo;
III - critérios de medição de qualidade dos serviços;
IV - inclusão dos critérios de manutenção preventiva
e preditiva;
V - utilização permanente de equipamentos e
ferramentas adequados, proporcionando um serviço
de melhor qualidade e minimizando os riscos de
acidentes;
VI - qualificação e treinamento contínuo do pessoal
envolvido com manutenção e instalação de
iluminação pública; e
VII - controle da frota própria ou de terceiros, através
de sistema informatizado, via GPS, que permita a
localização, em tempo real, do trajeto dos veículos e
seus tempos de parada em cada ponto de iluminação;
§1º O Município deverá implantar, manter e atualizar
seu sistema de manutenção utilizando os conceitos
mais modernos disponíveis para o gerenciamento do
sistema de iluminação pública, com vistas a
eficiência e a excelência no atendimento da
população.
§2º Nos contratos de manutenção, deverão ser
estabelecidos os prazos para atendimento das
solicitações de acordo com sua prioridade.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS
Art. 7º A Secretaria Municipal de Segurança e
Trânsito determinará a escolha do tipo de luminária
aplicável, nos logradouros do Município, devendo as
características fotométricas estipuladas obedecerem,
no mínimo, aos critérios estabelecidos na Norma
Brasileira de Iluminação Pública (NBR 5101 –
ABNT), ou aquelas que vierem a lhes substituir, bem
como as especificações contidas no “Manual de
Iluminação Pública Municipal”.

Art. 8º O Município, em locais de vasta arborização
ou com grande distanciamento entre postes, poderá
utilizar iluminação de segundo nível nos postes
existentes, ou, ainda, intercalar postes decorativos
entre os postes convencionais, a fim de cumprir os
índices estabelecidos na norma técnica (ABNT
NBR – 5101).
Art. 9º Na implantação da iluminação pública será
determinante, para a definição do tipo de
iluminação empregada, os tipos de vias, ocupação e
tráfego de veículos e pedestres.
§1º Para fins de iluminação pública, os tipos de vias
serão classificados como radiais, perimetrais, vias
de trânsito local e vias de trânsito rápido.
§2º Para fins de iluminação pública, o tráfego de
veículos e pedestres deve ser classificado como
leve, médio e intenso e os níveis de iluminação
devem ser projetados de acordo com essa ocupação.
Art. 10. As praças e parques devem receber,
obrigatoriamente, iluminação com espectro e
reprodução de cor compatível, a fim de garantir a
qualidade da iluminação.
Parágrafo único. Dentre os tipos de luminárias que
deverão
ser
empregadas,
estabelece-se
preferencialmente as LEDs – ou outro tipo de
tecnologia tecnicamente superior que venha a surgir
– com características de alta reprodução de cores.
Art. 11. As áreas de conflito, como travessia de
pedestres, cruzamentos de nível e intercâmbios,
deverão ser tratadas nas condições particulares da
norma técnica (ABNT – NBR 5101) ou em suas
respectivas normas específicas.
Parágrafo único. Nas áreas a que se refere o
“caput”, deverá ser dada atenção especial à
configuração de instalação, de iluminância, de
luminância e de uniformidade.
Art. 12. As áreas centrais, bem como as demais
áreas de interesse histórico e cultural, deverão
respeitar as diretrizes estabelecidas pelos órgãos
responsáveis pela preservação destas áreas.
Parágrafo único. Qualquer intervenção ou novo
projeto de iluminação pública, nas áreas a que se
refere o “caput”, também deverá seguir as
premissas estabelecidas nesta Lei com referência a
questão da eficiência energética e dos materiais
adequados regulamentados no “Manual de
Iluminação Pública Municipal” e aprovados pela
Secretaria de Segurança e Trânsito.
Art. 13. A iluminação a ser aplicada nos
monumentos e obras de arte deverá ser precedida de
estudo luminotécnico específico, levando em conta
as características dos monumentos e obras de arte
no caso concreto.
Parágrafo único. O estudo luminotécnico, a que se
refere o “caput”, deverá ser submetido a Secretaria
de Segurança e Trânsito para avaliação e aprovação,
de acordo com os regulamentos de distribuição de
energia elétrica e qualificação dos materiais
aprovados.
Art. 14. Os materiais utilizados na implantação e
manutenção do sistema de iluminação pública
obedecerão à padronização estabelecida no “Manual
de Iluminação Pública Municipal”.
Parágrafo único. O Manual de Iluminação Pública
Municipal é documento integrante desta lei,
elaborado por engenheiro eletricista especialista em
Iluminação Pública, em conjunto com o corpo

técnico da Secretaria Municipal de Segurança e
Trânsito, sendo que qualquer alteração futura, deverá
passar pelo crivo de ambas as partes.
Art. 15. Qualquer material aplicado no Parque de
Iluminação Pública do Município será submetido à
aprovação prévia pela Secretaria de Segurança e
Trânsito, de acordo com a padronização vigente.
§1º A padronização dos materiais a serem utilizados
na iluminação pública de Carlos Barbosa levará em
conta o que existe de mais eficiente em termos de
desenvolvimento tecnológico com custo de mercado
compatível.
§2º
Além
dos
materiais
padronizados,
constantemente serão avaliados pela Secretaria de
Segurança e Trânsito novos tipos de materiais e
inovações tecnológicas, tendo em vista a constante
evolução e a possibilidade de soluções mais
eficientes. Uma vez testados e aprovados pela
Secretaria de Segurança e Trânsito, os novos
materiais deverão ser incorporados ao Manual de
Iluminação Pública Municipal, sendo submetidos a
análise de engenheiro eletricista especialista em
Iluminação Pública, que fará a atualização das
informações.
§3º Os critérios de aprovação definidos para cada
tipo de material levarão em conta os relatórios de
ensaio e a apresentação de amostra para testes de
campo, quando assim julgar necessário.
Art. 16. Os equipamentos aplicados no Parque de
Iluminação Pública do Município deverão visar a
diminuição dos efeitos da poluição lumínica e
priorizar a utilização de luminárias eficientes com
distribuição luminosa do tipo totalmente limitada ou
limitada.
Art. 17. O descarte de lâmpadas e materiais nocivos
ao meio ambiente devem ser realizados por processo
de reciclagem, que possua a respectiva certificação
oficial.
Art. 18. A Contribuição para Custeio do Serviço de
Iluminação Pública – CIP, será regulamentada por
Lei Específica.
Art. 19. Essa lei será regulamentada por decreto no
que couber.
Art. 20. As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 14 de agosto de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
ANEXO ÚNICO
MANUAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL – CARLOS BARBOSA – RS
1. MATERIAIS:
CARACTERÍSTICAS
PADRONIZAÇÃO

E

Todos os materiais utilizados na manutenção,
modernização ou ampliação do sistema de
iluminação pública municipal deverão obedecer às
características especificadas desde documento.
1.1.

Luminárias LED
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1.1.1.
Características
Técnicas
Gerais
Todas as luminárias LED utilizadas na
iluminação pública do município deverão apresentar
as características mínimas abaixo:
 Sistema modular de LEDs (SMD)
 Tensão de entrada de 90 a 305V –
50 a 60Hz
 Fator de potência: FP > 0,95
 Índice de reprodução de cores:
IRC > 70
 Lentes em policarbonato
 IESNA
Tipo
II,
Média,
Totalmente limitado ou limitado
 Corpo em alumínio injetado
 Grau de proteção IP 66 na ótica e
driver
 Temperatura de cor: 5.000K
±10%.
 Resistência
contra
impactos
mecânicos externos IK08
 Manutenção do fluxo luminoso:
L70 > 50.000 horas
 Vida útil mínima de 50.000 horas
 Distorção harmônica
(THD)
inferior a 10%
 Proteção contra surto de tensão e
corrente: 10KV / 10KA
 Suporte de fixação em braços de
48 a 60,3mm
 Tomadas de 7 pinos e driver
dimerizável, estando preparadas
para telegestão
 Cor cinza
 05 anos de Garantia
 Certificação
emitido
por
laboratório
acreditado
pelo
INMETRO.
 Comprovação de todos os
parâmetros mecânicos, elétricos e
fotométricos através de teste de
laboratórios acreditados pelo
INMETRO nos modelos a serem
ofertados.
1.1.2.
Modelos Padronizados
Sempre que possível, os projetos de
modernização ou ampliação da IP deverão considerar
o uso de luminárias LED padronizadas conforme
abaixo:


LED-BP01
Potência máxima de 60W.
Fluxo Luminoso mínimo de
7.000 Lúmens.



LED-BP02
Potência máxima de 80W.
Fluxo Luminoso mínimo de
10.000 Lúmens.



LED-BP03
Potência máxima de 100W.
Fluxo Luminoso mínimo de
12.000 Lúmens.



LED-BP04
Potência máxima de 150W.
Fluxo Luminoso mínimo de
17.900 Lúmens.

Quando não for possível atingir com as
luminárias padronizadas aos critérios técnicos
mínimos estabelecidos nas Normas Brasileiras de
Iluminação Pública (NBR 5101 – ABNT, portaria n°
20/2017 do INMETRO), deverão ser utilizadas
luminárias com todas as características estabelecidas
no item 1.1.1, atém de eficiência luminosa mínima da

luminária de 120 lm/W, podendo variar o tipo de
distribuição luminosa a fim de melhor adequação às
características das vias.
1.2. Luminárias para lâmpadas de descarga até
600W.
Devem atender às normas abaixo:

ABNT NBR 15129 –
Luminárias para iluminação pública

NBR IEC 60598-1 –
Luminárias

ABNT-NBR 5101 (NB429) - Iluminação pública –
Procedimento

NBR IEC – 60529 - Graus
de proteção para invólucros de
equipamentos elétricos (código IP)

ABNT-NBR-IEC 60598-23 – Luminárias parte 2: requisitos
particulares – seção 3: Luminárias
para Iluminação Pública

Portaria do INMETRO n°
20, de 15 de fevereiro de 2017
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Devem ser classificadas como classe A
em eficiência energética, comprovado pela
apresentação de ensaios em laboratório acreditado
pelo INMETRO com eficiência medida superior a
88lm/W.
IDENTIFICAÇÃO
As luminárias devem ser identificadas
de acordo com as disposições da ABNT NBR 15129
e da ABNT-NBR IEC 60598-1, de forma legível e
indelével, com, no mínimo, as seguintes
informações nesta ordem:
•
nome ou marca comercial
do fabricante;
•
modelo
ou
tipo
da
luminária;
•
nº de série de fabricação;
•
potência(s)
da(s)
lâmpada(s)
aplicável(eis)
pela
Prefeitura, em (W);
•
mês e ano de fabricação;
•
grau de proteção do
alojamento e do grupo ótico;
•
tensão de operação, em V;
•
frequência nominal, em Hz;
•
tipo da lâmpada (símbolo);
•
no
refrator
de
policarbonato, devem ser gravados o
nome e/ou a marca do respectivo
fabricante;
NOTA: Os refratores de policarbonato
podem ter data de fabricação superior a
três meses e inferior a um ano em
relação a data de entrega.
•
tipo de proteção contra
choque elétrico.
A referida placa deverá ser presa à
luminária através de rebites.
Seu posicionamento será na face externa
e lateral direita, após o compartimento ótico. A
posição de referência é: luminária montada e
observador sob esta (com o poste na sua frente).
O processo de marcação deverá ser
executado por método erosivo (gravação em troféu)
ou por estampagem dos caracteres. Excluem-se os
processos de identificação serigráficos ou
assemelhados.
FOLHETO DE INSTRUÇÕES
Deve apresentar adicionalmente às
marcações previstas na ABNT NBR 15129, as
seguintes informações:
a) nome e ou marca do fornecedor;

b) modelo ou código do fornecedor;
c)
classificação fotométrica,
com
indicação do ângulo de elevação
correspondente;
d) potência nominal, em watts;
e) faixa de tensão nominal, em volts;
f) frequência nominal, em hertz;
g) país de origem do produto;
i) instruções ao usuário quanto à
instalação elétrica, manuseio e cuidados
recomendados;
j) informações sobre o importador ou
distribuidor;
k) garantia do produto, a partir da data da
nota de venda ao consumidor, de 60
meses;
l) data de validade para armazenamento:
indeterminada;
m) tipo de proteção contra choque
elétrico;
n) etiqueta ENCE;
o) orientações para obtenção do arquivo
IES da fotometria.
Apresentar laudos emitidos por laboratórios
acreditados pelo INMETRO comprovando as
características da luminária.
1.3.

Lâmpadas de Vapor de Sódio

As lâmpadas a vapor de sódio a alta
pressão deverão obedecer ao disposto nas normas e
regulamentações a seguir:
a) Portaria n° 124, de 15 de março de
2011 – INMETRO;
b) Portaria n° 483 de 07 de dezembro de
2010 – INMETRO;
c) Lei nº 10.295 de 17 de outubro de
2001;
d) Norma Brasileira ABNT NBR IEC
60662;
e) Regulamento Específico para uso da
Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia – ENCE/ INMETRO, em sua
última revisão;
f) Critérios para a Concessão do Selo
Procel de Economia de Energia a
Lâmpadas a Vapor de Sódio –
PROCEL/ELETROBRÀS, em sua última
revisão;
g) Regulamento para Concessão do Selo
Procel de Economia de Energia –
PROCEL/ELETROBRÁS, em sua última
revisão.
EFICIÊNCIA LUMINOSA
O valor médio da eficiência luminosa
(lm/W) deve atender a tabela abaixo:

VIDA MEDIANA
O fabricante deve comprovar a vida
mediana declarada por meio de método de
simulação, não sendo permitida vida inferior a
28.000 horas
GARANTIA
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Prazo de garantia não inferior a 24 meses
a contar da data de fabricação ou NF de venda.
SELO PROCEL
As lâmpadas devem apresentar selo
PROCEL, estando o fornecedor e respectiva marca
listados
no
site
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?
View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BCD6FF3BABE5FA}.
1.4.

Lâmpadas de Vapor Metálico

As lâmpadas a vapor de metálico deverão
obedecer ao disposto nas normas e regulamentações
a seguir:
a) Norma Brasileira ABNT NBR IEC
1167 - Lâmpadas a Vapor Metálico;
b) Lei nº 10.295 de 17 de outubro de
2001;
d) Regulamento Específico para uso da
Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia – ENCE/ INMETRO, em sua
última revisão;
e) Regulamento para Concessão do Selo
Procel de Economia de Energia –
PROCEL/ELETROBRÁS, em sua última
revisão.
EFICIÊNCIA LUMINOSA
O valor médio da eficiência luminosa (lm/
W) deve atender a tabela abaixo:
Potência (W)

TIPO

EFICIÊNCIA (lm/W)

OVÓIDE

68

TUBULAR

76

OVÓIDE

77

TUBULAR

80

250

Os reatores devem apresentar selo
PROCEL, estando o fornecedor e respectiva marca
listados
no
site
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?
View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BCD6FF3BABE5FA}.
IDENTIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS NO
PRODUTO
Os
reatores
devem
apresentar
identificação legível e indelével, na qual devem
constar no mínimo, as seguintes informações:
a) nome ou marca do fornecedor;
b) tipo de lâmpada a que se destina;
c) tensão nominal de alimentação (220
Volts);
d) corrente nominal de alimentação (em
ampères);
e) data de fabricação, mês e ano;
f) esquema ou indicação das ligações;
g) tipo (reator integrado, reator interno,
reator externo, reator com base
incorporada para
relé ou reator subterrâneo);
h) potência da lâmpada (em watts);
i) fator de potência (FP) - deverá ser ≥
0,92;
j) frequência nominal (60 hertz);
k) perdas elétricas (em watts);
l) tw e t (em graus Celsius) indicação em
múltiplos de 5 °C;
m)
material
do
condutor
do
enrolamento;
n) garantia fornecida de 3 (três) anos
deve constar na embalagem ou no
produto.
Valores de referência para as perdas e
correntes de curto-circuito:

400

VIDA MEDIANA
O fabricante deve comprovar a vida
mediana declarada por meio de método de simulação,
não sendo permitida vida inferior a 20.000 horas.
GARANTIA
Prazo de garantia não inferior a 24 meses
a contar da data de fabricação ou NF de venda.
SELO PROCEL
As lâmpadas devem apresentar selo
PROCEL, estando o fornecedor e respectiva marca
listados
no
site
http://www.procelinfo.com.br/main.asp?
View={B70B5A3C-19EF-499D-B7BCD6FF3BABE5FA}.
1.5. Reatores para lâmpadas de Vapor de
Sódio e Vapores Metálicos:
Todos os reatores utilizados no sistema de
IP municipal deverão obedecer às normas e
regulamentos abaixo:
a) ABNT-NBR 13593 - Reator e ignitor
para lâmpada vapor de sódio alta pressão
– Especificação e ensaios- Fev/2003
b) Portaria do INMETRO n° 454, de 01
de dezembro de 2010;
c) Portaria do INMETRO n° 517, de 29 de
Outubro de 2013;
d) Critérios para concessão do Selo
PROCEL de economia de energia a
reatores eletromagnéticos para lâmpadas a
vapor de sódio.

Potência da
lâmpada (W)

Perda máxima
reator (W)

Corrente máxima de curtocircuito (A)

70

12

1,96

100

14

2,4

150

18

3,0

250

24

5,2

400

32

7,5

iluminação

2. Deverá conter calendário com
identificação da data de fabricação (mês e ano), bem
como de instalação e retirada do equipamento da
rede de distribuição (mês e ano), de garantia.
CARACTERÍSTICAS
CONSTRUTIVAS:
1. A base deverá ser fabricada em
polipropileno. o suporte de montagem deverá ser em
material eletricamente isolante e que não permita a
deformação quando do manuseio. deverá ser preso à
tampa por sistema que assegure fixação adequada de
modo a permitir a sua retirada sem danificação.
2. A tampa deverá ser fabricada em
policarbonato estabilizado contra radiações uv,
eletricamente isolante, resistente a impactos e às
intempéries;
3. Os contatos de encaixe deverão ser
de latão estanhado e rigidamente fixados ao suporte;
4. O relé não deverá apresentar trincas,
rebarbas, arestas vivas ou bolhas;
5. O involucro do relé deverá ser de
material eletricamente isolante, resistente a impacto
e intempéries, resistente à temperaturas de até 70ºC,
e o suporte de montagem deverá ser em plástico de
engenharia, firmemente preso à tampa, permitindo
correto manuseio sem desprendimento desta,
protegendo contra danos ao relé.

8.

O esquema elétrico deve ser do tipo

na;
9. O relé deve possuir sensor óptico
empregando qualquer tecnologia disponível desde
que seja garantido o seu funcionamento de maneira
estável durante sua vida útil;

ABNT NBR 5123 - relé fotocontrolador
intercambiável e tomada para iluminação –
especificação e ensaios;
-

Orientação do sensor do relé fotelétrico;

7. O relé fotoelétrico eletrônico deve
possuir um grau mínimo de proteção do conjunto de
ip-67 conforme NBR 5123;

NORMAS APLICÁVEIS:

5461

Esquema do contato elétrico NF, em
operação tipo fail off;

6. A gaxeta de vedação deverá ser de
espuma de borracha ou material elástico com dureza
de (35±5) shore a, com superfície lisa permitindo o
giro sem que haja seu deslocamento devendo vedar e
evitar o deslocamento indevido do relé após a
montagem do conjunto;

1.6
RELÉ
FOTOELETRÔNICO
MICROCONTROLADO
PARA
COMANDO
AUTOMÁTICO DE ILUMINAÇÃO.

ABNT-NBR
terminologia;

Potência: carga máxima para cargas
resistivas (1.000 W) e lâmpadas à descarga,

–

ABNT NBR IEC 60529 - graus de
proteção para invólucros de equipamentos elétricos
IDENTIFICAÇÃO:
1. O relé deve ser marcado de forma
legível e indelével com, no mínimo, as seguintes
informações na parte superior da tampa ou na
lateral:
Nome e/ou marca do fabricante;
Tensão e frequência nominais (105 VAC
a 305 VAC, 50/60 Hz),

10. Características de funcionamento:
1 - acionamento com retardo de 5s.
2 - o tempo máximo de operação
para ligar e desligar lâmpadas com
iluminamento constante é de 5
minutos dentro da faixa de operação
do sistema: 105v a 305v, -5ºc a 50ºc.
- consumo próprio máximo deverá
ser de 0.5w para funcionamento em
127v e 1,2w para funcionamento em
220v.
11. O grau de proteção do conjunto
deverá ser no mínimo ip67.
12. Se o módulo de comutação da carga
do relé for constituído por contatos elétricos físicos,
estes não poderão ser micro soldados ou caldeados
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por correntes ou surtos de corrente que os
atravessem, quando sobre os contatos houver
diferença de potencial superior a 50v.
13. A capacidade de carga deverá ser de
1.000w / 1.800va - os contatos devem ser capazes de
suportar 15.000 operações com as cargas indutivas
supracitadas, contando-se uma operação para cada
ciclo completo (uma abertura e um fechamento), sem
sofrer desgastes ou deteriorações que os inutilizem,
conforme NBR 5123.

e/ou da fabricação.
Em tais casos, mesmo após haver saído
da fábrica, o lote pode ser inspecionado e
submetido a ensaios, com prévia notificação ao
fornecedor e, eventualmente, em sua presença. Em
caso de qualquer discrepância em relação às
exigências desta Especificação, o lote pode ser
rejeitado e sua reposição será por conta do
fornecedor.

Deverão ser apresentados, juntamente
com a habilitação, os seguintes ensaios:

A rejeição do lote, em virtude de falhas
constatadas nos ensaios, não dispensa o fornecedor
de cumprir as datas de entrega prometidas. Se, na
opinião da Prefeitura, a rejeição tornar impraticável
a entrega do material nas datas previstas, ou se
tornar evidente que o fornecedor não será capaz de
satisfazer as exigências estabelecidas nesta
Especificação, a Prefeitura se reserva o direito de
rescindir todas as suas obrigações e de obter o
material de outro fornecedor. Em tais casos, o
fornecedor será considerado infrator do contrato e
estará sujeito às penalidades aplicáveis.

Laudos técnicos emitidos por um instituto
credenciado pelo INMETRO, confirmando as
características do relé:

Todas as unidades de produto rejeitadas,
pertencentes a um lote aceito, devem ser
substituídas por unidades novas e perfeitas, por
conta do fornecedor, sem ônus para a Prefeitura.

14. O relé deverá ligar para um nível de
iluminância entre 10 a 15 lux e desligar para um
nível de iluminância máximo de 25 lux. ocorrendo
um afundamento de tensão que provoque o
apagamento da lâmpada pela abertura dos contatos, o
relé deve restabelecer a alimentação à carga após o
retorno da condição normal de alimentação.

- Ensaio de operação mínimo 15.000
ciclos.
- Ensaio de limite de funcionamento
– NBR 5123
- Ensaio de comportamento – NBR
5123.
- Ensaio de durabilidade – NBR
5123.
- Ensaio de impacto – NBR 5123.
- Ensaio de grau de proteção IP-67.
NBR IEC 60529.
- Ensaio de aderência a gaxeta –
NBR 5123.
- Ensaio de impulso combinado de
tensão mínimo de 0,6/10kv – NBR
5123
- Ensaio de resistência mecânica - –
NBR 5123.
- Ensaio de consumo dos relés foto
controladores – NBR 5123.
- Ensaio de radiação ultravioleta –
NBR 5123.
- Apresentar garantia emitida pelo
fabricante com no mínimo 5 anos
contra defeitos de fabricação.
1.6.

RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

O ato de recebimento do material não
subentende a sua aceitação, não isenta o fabricante de
fornecê-lo de acordo com a presente especificação,
nem invalidará qualquer reclamação que a Prefeitura
possa fazer em virtude do material ser considerado
impróprio, defeituoso, fora de especificação, ou
entregue em embalagem inadequada.
A aceitação do lote e/ou a dispensa de
execução de qualquer ensaio:
a) não eximem o fornecedor da
responsabilidade de fornecer o
material de acordo com os requisitos
desta Especificação;
b)
não
invalidam
qualquer
reclamação posterior da Prefeitura a
respeito da qualidade do material

MANUTENÇÃO
1.7. MANUTENÇÃO CORRETIVA
Consiste das atividades necessárias ao
acendimento do ponto luminoso durante a noite
ou de seu apagamento, quando aceso, durante o
dia ou ainda aquelas necessárias para correção
de mau funcionamento do ponto luminoso
(apagando e acendendo intermitentemente).
Dentre elas destacam-se as mais verificadas:
 Substituição de lâmpada queimada
ou danificada: Substituição da
lâmpada com defeito por outra de
mesma característica.
 Substituição de relé: Substituição
do relé com defeito por outro novo,
necessariamente eletrônico.
 Substituição de reatores e drivers:
Substituição do reator com defeito
por outro novo.
 Substituição
de
fusíveis:
Substituição dos fusíveis danificados
e/ou queimados e, em caso de
necessidade, recuperação ou troca da
base fusível.
 Substituição
de
condutores:
Substituição de trechos e condutores
(fios e cabos) com excesso de
emendas
ou
com
isolação
comprometida por curtos-circuitos
ou sobrecargas, por outros de mesma
bitola ou de bitola maior, quando
necessário, nos casos em que a
situação não permita o acendimento
do ponto luminoso.
 Substituição/instalação
de
conectores:
Substituição
de
conectores danificados ou instalação
de novos conectores necessários ao
perfeito funcionamento do ponto
luminoso.
 Substituição
de
componentes/acessórios:
Substituição
de
componentes/acessórios danificados
que impossibilitam o perfeito
funcionamento do ponto luminoso,
por exemplo: capacitores, soquetes,

contatores, ignitores e parafuso de
ajuste.

Substituição de luminárias
LED ou drivers quando queimados.
 Instalação, Manutenção e Retirada
de postes exclusivos de IP (por conta
do fim de sua vida útil, abalroados ou
danificados
por
acidentes
ou
vandalismo).
Deve ser realizada por ordem de
ocorrência, sempre priorizando as situações
emergenciais ou que apresentem algum risco à
população.
Às equipes de manutenção deverão anotar
todas as informações dos defeitos encontrados e
ações realizadas, permitindo assim a compilação
dos dados e emissão de relatórios mensais das
ocorrências, com os respectivos tempos médios
de conclusão.
Estas informações servirão de base para a
criação e análise de indicadores de qualidade, que
deverão ser monitorados mensalmente a fim de
entregar um serviço de qualidade superior à
população.
1.8. MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Visando a melhoria na qualidade dos
serviços, diminuição de falhas e intervenções e
aumento da segurança na Iluminação Pública
Municipal, a Secretaria de Segurança e Trânsito
deverá elaborar e implantar o planejamento das
atividades
de
manutenção
preventiva,
considerando:
• A melhoria da qualidade com
relação ao nível de iluminamento
através da limpeza de luminárias
(Essa atividade constitui na
limpeza interna e externa na
luminária).
• A melhoria da qualidade quanto ao
atendimento e segurança através da
substituição
de
trechos
de
condutores com excesso de
emendas, recozidos ou por bitolas
maiores (quando em condições de
sobrecarga).
• A melhoria da qualidade funcional
e do aspecto visual através da
pintura de postes metálicos, reto ou
curvo simples ou duplos até 20
metros, que façam parte dos ativos
da IP., compreendendo:
 Executar limpeza
geral
dos
postes,
retirando
eventuais
restos
de
cordas,
arames, adesivos ou
quaisquer
objetos
estranhos à estrutura
dos mesmos;
 Raspar todos os
postes que tenham
camadas de tintas
anteriormente
aplicadas,
dando
especial atenção à
retirada
total
dos
pontos de ferrugem, no
caso
dos
postes
metálicos;
 Executar
a
limpeza da superfície
dos postes após o
“lixamento”, aplicando
solvente apropriado;
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 Aplicar
uma
demão de tinta base
apropriada;
 Aplicar tinta de
acabamento
apropriada.
•

Serviços de soldagem: Serviços de
soldagens em geral como janelas
de inspeção, grades de proteção de
projetores.
• Recuperação de caixas de proteção:
Recuperação necessária para o
acendimento do ponto luminoso de
caixas de proteção de qualquer
tipo, inclusive substituição por
outra nova, se for o caso.
• Substituição de postes com ferrugem
ou corroídos por novos de mesmas
características. No caso de postes
de propriedade da concessionária
de energia, comunicar formalmente
a mesma, indicando o grau de risco
à população e solicitando a
substituição do mesmo.
1.9. DESCARTE DE MATERIAIS EM
DESUSO
A Secretaria de Segurança e Trânsito
deverá implantar plano de manejo e destinação
dos resíduos e equipamentos em desuso prevendo
descarte eco sustentável que elimine a
possibilidade de derramamento de substâncias
nocivas no meio ambiente.
O Plano deverá prever o descarte correto
do todo o material classificado como CLASSE I
perante os órgãos ambientais por empresa
especializada e deverá apresentar o certificado de
descontaminação e destinação do resíduo, emitido
pela empresa especializada, ao Poder Concedente
a cada remessa descontaminada.
Deverá ainda atender às diretrizes de
descarte,
transporte,
armazenamento
e
acondicionamento de lâmpadas de iluminação
pública previstas no Manual de Descarte de
Lâmpadas do Procel, divulgado pela Eletrobrás,
na medida em que as diretrizes ali contidas se
baseiam nas normas ambientais aplicáveis e nas
normas técnicas da ABNT.
1.10. COMUNICAÇÃO
USUÁRIOS

COM

OS

Toda reclamação, sugestão ou solicitação
de reparo deverá ser registrada com número de
protocolo específico, data e hora da ocorrência.
Estas informações, em conjunto com as geradas
nas manutenções corretivas, servirão para a
Secretaria de Segurança e Trânsito identificar e
corrigir falhas nos procedimentos, melhorando
assim o atendimento aos cidadãos.
Também poderão ser disponibilizadas à
população como forma de demonstrar os serviços
realizados diariamente e os resultados destas
ações.
ATENDIMENTO TELEFÔNICO
A Secretaria de Segurança e Trânsito
deverá implantar serviço de atendimento
telefônico de fixos e celulares.
A ligação local de fixo e celulares, deverá
ser gratuita para os usuários internos e externos e
poderá ser tarifada normalmente para ligações
fora do município.
Poderá
ser
utilizado
atendimento
automático através de sistemas de URA para
acolhimento de informação de defeitos,

solicitação de reparos com tráfego máximo pela
URA de até 150 segundos.
O tempo máximo de espera desde a conexão
da ligação e o atendimento pela URA
deverá ser de no máximo 60 a 90 segundos.
O prazo máximo de implantação do
sistema de atendimento telefônico será de 90
dias.
ATENDIMENTO POR INTERNET
A Secretaria de Segurança e Trânsito
deverá implantar um sitio eletrônico (Web site)
onde os usuários poderão ter acesso a
informações sobre a Iluminação Pública
Municipal, e formulário específico para
reclamações, sugestões, solicitações de reparos,
etc. Tal site poderá estar vinculado ao web site
da Prefeitura Municipal.
Também deverá disponibilizar e divulgar
o
endereço
eletrônico
(email)
para
encaminhamento de reclamações, sugestões,
solicitações de reparos, etc.
O prazo máximo de implantação do
sistema de atendimento será de 90 dias.
A Secretaria de Segurança e Trânsito
deverá providenciar meio de acesso via celular
através do programa ou por meio de APP, de
forma que a população possa comunicar-se a
qualquer tempo com a Secretaria.
1.11. CADASTRO TÉCNICO
A Secretaria de Segurança e Trânsito
deverá realizar o Cadastro Técnico de todos os
componentes do Sistema de Iluminação Pública.
A caracterização do ponto luminoso
contemplará
os
dados
técnicos
dos
equipamentos que o compõem, registrado no
sistema informatizado, com as seguintes
informações:
• Bairro;
• Nome do Logradouro; Número do
Logradouro;
• Número da Planta de localização; Tipo
da luminária;
• Lâmpada (tipo e potência);
• Características dos acessórios do ponto
luminoso; Comprimento do braço;
• Tipo e altura do poste; Número do
ponto luminoso;
• Rede de Iluminação pública (aérea ou
subterrânea); Materiais de rede;
• Transformador (número da
concessionária, número de fases e
potência);
• Comando (Geral ou Individual);
• Posição geográfica, sustentada em
mapa do local.
A numeração do ponto corresponde à
identificação física do ponto luminoso, será feita
com a implantação de placa numerada de
identificação em cada local – poste, base ou
parede – onde estejam instalados os pontos de
Iluminação.
A identificação física de cada ponto
luminoso será realizada com a implantação de
placa de alumínio ou polímero, numerada,
fixada nos braços ou nos postes com cintas de
polímero resistente às intempéries ou braçadeira
de aço inoxidável, ou ainda rebites de alumínio,
conforme o tipo de elemento que receberá a
identificação.

1.12. SISTEMA DE TELEGESTÃO
Com a modernização da Iluminação
Pública municipal, a Secretaria de Segurança e
Trânsito deverá implantar um Sistema de
Telegestão do parque de iluminação de forma a
monitorar à distância os pontos de IP com
tecnologia LED. Os principais aspectos dessa
tecnologia são:
• Produto: Controlador conectado a
luminária com soquete do tipo 5 ou 7 pinos. A
luminária deverá possuir opção de upgrade para
utilizar controles, sem a necessidade de
manutenção.
• Comissionamento: Não deve requerer
equipamento auxiliar de GPS ou leitor de código
de barras, nem deve requerer tarefas a campo
para assinar localização individual das
luminárias. Deve oferecer detecção automática
caso a luminária seja mudada de local. Com isso
o software deve identificar qualquer mudança de
local indicando opções. Para isso, deve conter um
dispositivo GPS em cada unidade com controle
wireless.
• Software: Não deve necessitar de
servidor dedicado, podendo ser utilizado em
nuvem, no cliente ou em terceirizados.
Atualização online deve estar disponível via
wireless. Protocolo derivado de padrões (por
exemplo IEEE 802.15.4g). Alto nível de
criptografia para segurança – padrão AES128.
• Comunicação: Banda de frequência
902MHz – 928 MHz para comunicação entre os
controladores de luminária. Suportar acima de
1000 dispositivos por concentrador. Permitir
conexão com o CCO através de redes intranet via
fibra óptica / Rádio WiMAX.
• Medições: Precisão de cerca de 2% para
medição de serviços públicos. Tempo de
funcionamento do LED(h). Potência (kW),
Consumo de energia (kWh, medido a cada s).
Corrente (A). Fator de Potência (FP). Tensão (V).
• Operações: Tipos de diagnósticos
definidos pelo usuário. Detecção de falhas nas ou
das luminárias. Detecção de consumo de energia
fora do esperado. Detecção de falha dos relés.
Detecção de interrupções no campo. Detecção de
variações da tensão de rede. Emissão de relatório
diário de defeitos.
• Controle: Ligar ao anoitecer e desligar
ao amanhecer. A dimerização do fluxo luminoso
das 00:00 as 06:00 horas. Programação
armazenada em cada dispositivo de controle
wireless. Opção de controle manual.
Poderá utilizar tecnologia celular (LTE/4G/
outros) no lugar de rádio frequência ou
cabeamento de fibra ótica se essas soluções
apresentarem resultados qualitativos compatíveis
ou superiores ao exigido ou se a solução de rádio
frequência for ineficiente na região.
Poderá
adotar
tecnologia
com
especificação diferente da acima indicada, desde
que demonstre por escrito, possuir mais
eficiência e qualidade e sem com isso implicar
em maior custo, sujeito a reequilíbrios contratuais
excepcionais.
1.13. GESTÃO DE INFORMAÇÕES
Mensalmente a Secretaria de Segurança e
Trânsito deverá elaborar relatório completo
contendo:

Total de horas de falha de
todo sistema;

Dados sobre falhas ocorridas
contendo:
✗

Ponto com falha;

✗

Descrição da falha;
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Tempo de atendimento à
ocorrência;

60º de Emancipação.


Análise de evolução dos
dados de operação, falhas e
atendimento comparativo ao mês
anterior e aos doze últimos meses;

Cadastro dos pontos de
iluminação
pública
indicando
inclusive o consumo da energia
durante o mês;

Controle dos materiais,
contemplando estoque, materiais
comprados e materiais utilizados no
mês;

Análise dos custos com
materiais e mão de obra.

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

✗

LEI N° 3.688, 14 DE AGOSTO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente, sob regime emergencial
e de excepcional interesse público,
Enfermeiro.
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
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, 01 (um) Enfermeiro,
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 2º A contratação tem como objetivo suprir
aposentadoria de servidora efetiva.
Art. 3º A contratação se dará a partir da assinatura do
contrato administrativo até 90 (noventa) dias,
prorrogáveis por igual período.
§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados no referido contrato de acordo com a
carga horária prevista, fica o município autorizado a
contratar outros profissionais com carga horária
inferior até o limite previsto.
§2º Ocorrendo rescisão do contrato antes de expirar o
prazo estabelecido no caput deste artigo, para
completá-lo, poderão ser contratados outros
profissionais.
Art. 4º Os direitos contratuais são estipulados em
contrato administrativo, observando-se, no que
couber, o disposto no art. 233 da Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990 e padrões de
vencimentos, requisitos para provimento, atribuições
e condições de trabalho, constantes na Lei Municipal
nº 685, de 26 de junho de 1990.
Parágrafo único. Dos requisitos para provimento do
cargo de Enfermeiro de que trata a Lei Municipal n.º
685/90, fica excluída a alínea “f”, a qual dispõe sobre
habilitação para condução de veículos, categoria “B”,
da Carteira Nacional de Habilitação.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 14 de agosto de 2019.

LEI N° 3.689, 14 DE AGOSTO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente
e
sob
regime
emergencial e de excepcional interesse
público, Monitor.
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:

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 concedido, nos termos da Lei n.º 760/1991,
aos Ex-Prefeitos, Senhores José Chies (in
memoriam), Calixto Bisinella (in memoriam), Evaldo
Loose (in memoriam), Marcos Luiz Zanatta,
Armando Gusso, Basílio Nazareno Ceratti (in
memoriam) Fernando Xavier da Silva, Rogério
Migotto e Irani Chies, o título de Cidadão Emérito de
Carlos Barbosa, como homenagem e agradecimento
pelos relevantes serviços prestados à comunidade
barbosense, quando estiveram à frente do Município
de Carlos Barbosa, contribuindo para o seu progresso
atual.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei, correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de
excepcional interesse público, por prazo
determinado, 01 (um) Monitor, com carga horária
de até 40 (quarenta) horas semanais.

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

Parágrafo único. A contratação se dará a partir de 23
de setembro, com assinatura do contrato
administrativo, até 23 de dezembro de 2019.

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

Art. 2º A referida contratação tem como objetivo
suprir o afastamento de servidora que estará em
licença prêmio no período citado no artigo 1°.

DECRETOS

Art. 3º Nas situações em que não existirem
profissionais interessados nos referidos contratos de
acordo com a carga horária prevista, fica o
Município
autorizado
a
contratar
outros
profissionais com carga horária inferior, até o limite
previsto, bem como poderá ocorrer redução da
carga horária inicialmente contratada, conforme a
necessidade, programação e organização da
Instituição de Ensino.
Art. 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.

Carlos Barbosa, 14 de agosto de 2019.
60º de Emancipação.

DECRETO N° 3.428, 26 DE JULHO DE 2019
Abre crédito suplementar no
Orçamento de 2019, Lei nº 3.593 de
18 de dezembro de 2018.
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, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de
1964;
Decreta:
Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2019, Lei nº 3.593 de 18 de dezembro de 2018, no
montante de R$ 541.190,00 (Quinhentos e quarenta e
um mil, cento e noventa reais) as seguintes rubricas:
Des

Or.Un.F.Sf.

p.

Prog. P/A

2305

02.03.24.131

3.3.3.

.0022.2170

9.0.14

03.01.04.122

3.3.3.

.0030.2301

9.0.30

03.01.04.122

3.4.4.

.0031.1005

9.0.51

03.01.04.122

3.3.1.

.0030.2901

9.0.94

3006
3023

Categoria

so

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

3040

Carlos Barbosa, 14 de agosto de 2019.
60º de Emancipação.

341

03.04.04.122

3.3.3.

0

.0034.2722

9.0.30

401

04.01.04.123

3.3.1.

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

6

.0040.2901

9.0.94

440

04.04.04.122

3.3.1.

0

.0044.2901

9.0.05

LEI N° 3.690, 14 DE AGOSTO DE 2019
Concede Título de Cidadão Emérito de
Carlos Barbosa.

Recur

Descriçã

Valor

o

1

DIÁRIAS - CIVIL

150,00

1

MATERIAL DE

500,00

CONSUMO
1

OBRAS E

400,00

INSTALAÇÕES
1

INDENIZAÇÕES E

3.000,00

RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1

MATERIAL DE

50,00

CONSUMO
1

INDENIZAÇÕES E

1.500,00

RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1

OUTROS BENEF.

5.000,00

PREVID.
SERVIDOR/MILIT
AR

502

05.01.12.361

3.3.1.

4

.0050.2901

9.0.16

31

OUTRAS

500,00

DESPESAS
VARIÁVEIS - P.

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

CIVIL
505

05.01.12.361

3.3.1.

0

.0050.2901

9.0.92

20

DESPESAS DE
EXERCÍCIOS

10.000,00

9
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ANTERIORES
526

05.02.12.365

3.3.1.

1

.0051.2514

9.0.11

31

VENCIMENTOS E

300.000,00

VANT. FIXAS - P.
CIVIL

526

05.02.12.365

3.3.1.

3

.0051.2514

9.0.94

527

05.02.12.365

3.3.1.

3

.0051.2515

9.0.94

530

05.03.12.361

3.3.1.

2

.0053.2901

9.0.16

31

31

20

INDENIZAÇÕES E

300

03.01.04.12

3.3.1.9.

2

2.0030.2901

0.16

302

03.01.04.12

3.3.3.9.

8

8.0030.1303

0.39

342

03.04.04.12

3.4.4.9.

TRABALHISTAS

1

2.0034.2722

0.52

RESTITUIÇÕES

400

04.01.04.12

3.3.1.9.

TRABALHISTAS

0

3.0040.2901

0.11

500

05.01.12.36

3.3.1.9.

1

1.0050.2901

0.11

520

05.02.12.36

3.3.1.9.

1

5.0051.2514

0.11

530

05.03.12.36

3.3.1.9.

0

1.0053.2901

0.11

OUTRAS

1

1

05.03.12.361

3.3.3.

8

.0058.2502

9.0.39

20

3.3.1.

62.000,00

SERVIÇOS DE

9

.0060.2901

9.0.94

1

07.02.18.541

3.3.3.

5

.0071.2875

9.0.39

INDENIZAÇÕES E

17.500,00

OUTROS

2.050,00

20

07.03.15.452

3.3.1.

.0077.2901

9.0.16

1

OUTRAS

3.3.1.

3

.0077.2901

9.0.94

920

09.02.10.302

3.3.1.

3

.0091.2901

9.0.34

1

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

40

OUTRAS

2.000,00

5

.0091.2918

9.0.39

40

09.04.10.305

3.3.1.

4

.0093.2901

9.0.94

40

3.3.3.9.

20

4

1.0058.2513

0.39

10.01.11.333.

3.3.1.

0

0106.2106

9.0.05

600

06.01.04.45

3.3.1.9.

0

1.0060.2901

0.11

726

07.02.18.54

3.3.3.9.

377

0

1.0087.1820

0.30

0

CONSUMO

730

07.03.15.45

3.3.1.9.

1

VENCIMENTOS E

1

2.0077.2901

0.11

1

OUTROS

3.3.3.

907

09.01.10.30

3.3.3.9.

4

1.0090.2918

0.39

940

09.04.10.30

3.3.1.9.

1

5.0093.2901

0.11

4

0114.2019

9.0.32

1131

11.03.23.695.

3.3.3.

955

09.05.10.12

3.3.3.9.

TERCEIROS-

8

2.0096.2909

0.40

INDENIZAÇÕES E

OUTROS BENEF.

5

0114.2019

9.0.39

MATERIAL, BEM

40

4.500,00

100

10.01.11.33

3.3.1.9.

12

3.0106.2106

0.11

12.01.27.812

3.3.3.

7

.0120.2017

9.0.39

1

3.500,00

32.020,00

3.3.3.

122

12.02.27.81

3.3.3.9.

26

3.0123.2216

0.39

122

12.02.27.81

3.3.3.9.

62

3.0121.2153

0.39

132

13.02.15.45

3.3.1.9.

GRATUITA

01

2.0133.2901

0.11

1

0

.0121.2153

9.0.30

1320

13.02.15.452

3.3.1.

2

.0133.2901

9.0.16

15.01.13.39

3.3.3.5.

388

40

2.0156.3202

0.43

0

MATERIAL DE
OUTRAS

TOTAL

p.

Prog. P/A

231

02.03.24.13

3.3.3.9.

3

1.0022.2170

0.92

02.03.24.13

3.4.4.9.

5

1.0022.2170

0.51

300

03.01.04.12

3.3.1.9.

1

2.0030.2901

0.11

Descrição

3.3.3

060.2601

.9.0.

7008

3.3.3

070.2801

.9.0.

7014

07.01.20.606.0

3.3.3

070.2801

.9.0.

OBRAS E
VENCIMENTOS E
VANT. FIXAS - P.

MATERIAL DE

2.000,00

CONSUMO
20

EQUIPAMENTOS E

200,00

MATERIAL
1

OUTROS SERVIÇOS

2.730,00

DE TERCEIROS1

MATERIAL DE

15.000,00

CONSUMO

071.2875

.9.0.

30.000,00
07.02.18.541.0

3.3.3

071.2875

.9.0.

4.500,00

3.3.3

083.2709

.9.0.
3.3.3

063.2714

.9.0.

09.01.10.301.0

3.4.4

090.2902

.9.0.

10.000,00

10291

MATERIAL DE

4.000,000

CONSUMO
40

EQUIPAMENTOS E

18.000,00

MATERIAL
PERMANENTE

.9.0.

DE TERCEIROS-

39

PESSOA JURÍDICA

10.02.08.244.0

3.3.3

102.1024

.9.0.

40

1

OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS

5.000,00

3.200,00

DE TERCEIROSPESSOA FÍSICA

10.02.08.244.0

3.4.4

102.1024

.9.0.

1

OBRAS E

7.000,00

INSTALAÇÕES

15.01.13.392.0

3.3.3

38

OUTROS SERVIÇOS

155.2550

.9.0.

80

DE TERCEIROS-

541.190,00

39

12.650,00

PESSOA JURÍDICA
TOTAL

108.070,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução das seguintes rubricas:

1

01.01.01.

3.4.4.

10

031.0001.

9.0.5

2001

2

34

03.04.04.

3.3.3.

18

122.0034.

9.0.4

2722

0

42

04.02.04.

3.3.3.

18

125.0041.

9.0.4

2403

0

50

05.01.12.

3.3.3.

08

361.0050.

9.0.3

2501

9

50

05.01.12.

3.4.4.

11

361.0050.

9.0.5

2501

1

50

05.01.12.

3.4.4.

23

361.0050.

9.0.6

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2019, Lei nº 3.593 de 18 de dezembro de 2018, no

27.100,00

51
15053

Decreta:

1

091.2918

34.340,00

50,00

950,00

DE TERCEIROS-

36
10293

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, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de
1964;

OUTROS SERVIÇOS

3.3.3

4.500,00

Abre crédito suplementar no
Orçamento de 2019, Lei nº 3.593 de
18 de dezembro de 2018.

1

09.02.10.302.0

4.000,00

SOCIAIS

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

52
9265

SUBVENÇÕES

1

30
9053

VENCIMENTOS E

1.600,00

PESSOA JURÍDICA

08.01.15.452.0

3.500,00

OUTROS SERVIÇOS

MATERIAL DE
CONSUMO

39
8060

OUTROS SERVIÇOS

1

PESSOA JURÍDICA

08.01.26.782.0

2.000,00

VENCIMENTOS E

5.000,00

DE TERCEIROS-

39
8041

SERV. TECNOLOGIA

OUTROS SERVIÇOS

30
7215

VENCIMENTOS E

1

PESSOA JURÍDICA

3.3.3

DECRETO N° 3.429, 02 DE AGOSTO DE 2019

3.000,00

20

39
07.02.18.541.0

P/A

100,00

1.000,00

DE TERCEIROS-

PESSOA JURÍDICA

07.01.20.606.0

Or.Un.F.Sf. Prog.

Valor

OUTROS SERVIÇOS

PERMANENTE

06.01.04.451.0

De

541.190,00

DESPESAS DE

CIVIL

6006

sp.

INSTALAÇÕES
1

.9.0.

Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

EXERCÍCIOS
1

3.4.4

050.2501

4.500,00

ANTERIORES
231

05.01.12.361.0

Carlos Barbosa, 26 de julho de 2019.

a
1

.9.0.

4.000,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com a redução das seguintes rubricas:
Recurso

5010

7210

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

DESPESAS

Categori

050.2501

10.000,00

CIVIL

Or.Un.F.Sf.

3.3.3

5.500,00

OUTROS SERVIÇOS

TOTAL

1

PESSOA JURÍDICA

05.01.12.361.0

CIVIL
150

VARIÁVEIS - P.

Des

2.050,00

VANT. FIXAS - P.

TERCEIROS-

CONSUMO
1

1

640,00

30

MATERIAL DE

DE TERCEIROS-

SERVIÇOS DE

OUTROS

17.500,00

DE TERCEIROS1

OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-

39

VENCIMENTOS E

VANT. FIXAS - P.

2.320,00

SERVIÇOS DE

1

.9.0.

PESSOA JURÍDICA

PESSOA JURÍDICA
12.02.27.813

041.2403

PESSOA JURÍDICA

TERCEIROS1226

3.3.3

CIVIL

PESSOA JURÍDICA
1205

62.000,00

INFORM. COMUNIC.1

1

52

OUTROS SERVIÇOS

VANT. FIXAS - P.
40

2.000,00

30
340.500,00

DE TERCEIROS40

SERV. TECNOLOGIA

PESSOA JURÍDICA

04.02.04.125.0

T.I.C.-PJ

P/DISTR.
OUTROS

5005

Valor

INFORM. COMUNIC.-

39
10.000,00

VANT. FIXAS - P.

OU SERVIÇO

1

.9.0.

CIVIL

SERVIÇOS DE

PREVID.

1

034.2722

CIVIL

30.000,00

AR
11.03.23.695.

3.3.3

VANT. FIXAS - P.

SERVIDOR/MILIT
1131

4206

Descriçã

T.I.C. - PJ

03.04.04.122.0

PESSOA JURÍDICA

RESTITUIÇÕES
1

3413

DE TERCEIROS-

TRABALHISTAS
1005

200,00

VENCIMENTOS E

VENCIMENTOS E

1

39

VENCIMENTOS E

05.04.12.36

PESSOA JURÍDICA
940

6.500,00

Recurso

o

40

VENCIMENTOS E

540

DESPESAS DE
TERCEIRIZAÇÃO

3.3.3.

.9.0.

CIVIL

PESSOAL09.02.10.302

3.3.3

001.2001

VANT. FIXAS - P.

RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS

926

31

500,00

DESPESAS
CIVIL

07.03.15.452

01.01.01.031.0

PESSOA JURÍDICA

VARIÁVEIS-P.
730

119

VANT. FIXAS - P.

SERVIÇOS DE
ESSOA JURÍDICA

2

50,00

Categori
a

CIVIL

TERCEIROS730

EQUIPAMENTOS E

VANT. FIXAS - P.

RESTITUIÇÕES
1

Prog. P/A

CIVIL

TRABALHISTAS
721

Or.Un.F.Sf.

p.

CIVIL

OUTROS

PESSOA JURÍDICA
06.01.04.451

Des

PESSOA JURÍDICA

CIVIL
20

TERCEIROS601

400,00

DE TERCEIROS-

VANT. FIXAS - P.

CIVIL
530

OUTROS SERVIÇOS

montante de R$ 108.070,00 (Cento e oito mil e
setenta reais) as seguintes rubricas:

PERMANENTE
1

200,00

VARIÁVEIS - P.

500,00

MATERIAL

10.000,00

DESPESAS

OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - P. CIVIL

30.000,00

RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E

1

Categ

Recurso

Descrição

Valor

oria
1

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

MATERIAL PERMANENTE
1

SERV. TECNOLOGIA

640,00

INFORM. COMUNIC.T.I.C. - PJ
1

SERV. TECNOLOGIA

1.000,00

INFORM. COMUNIC.T.I.C. - PJ
20

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

TERCEIROS-PESSOA
JURÍDICA
20

OBRAS E INSTALAÇÕES

100,00

20

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

100,00

10
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2501

1

60

06.01.26.

3.4.4.

14

782.0064.

9.0.5

1607

1

70

07.01.20.

3.4.4.

52

782.0072.

9.0.5

2704

1

72

07.02.18.

3.3.3.

12

541.0071.

9.0.3

2875

5

80

08.01.15.

3.3.3.

81

451.0083.

9.0.3

2607

9

95

09.05.10.

3.3.3.

58

122.0096.

9.0.4

2909

0

10

10.01.08.

3.3.3.

00

244.0100.

9.0.3

3

2101

0

10

10.02.08.

3.3.3.

22

241.0102.

9.0.3

6

1030

0

10

10.02.08.

3.3.3.

23

243.0101.

9.0.3

0

1039

0

10

10.02.08.

3.3.3.

25

241.0101.

9.0.3

8

1030

9

15

15.01.13.

3.3.3.

04

392.0156.

5.0.4

0

3202

3

selecionando a modalidade Pregão Presencial.
1

OBRAS E INSTALAÇÕES

2.730,00

1

OBRAS E INSTALAÇÕES

20.000,00

1

SERVIÇOS DE

2.550,00

CONSULTORIA
1

OUTROS SERVIÇOS DE

31.100,00

classificada quanto à proposta de preço. Abre-se
prazo legal para recurso. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelos presentes.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 119/2019
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 29 de Agosto de 2019.
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Aquisição de Equipamentos
Informática para a Câmara Municipal
Vereadores

ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 110/2019
de
de

TERCEIROS-PESSOA
JURÍDICA
40

SERV. TECNOLOGIA

23.000,00

INFORM. COMUNIC.T.I.C. - PJ
1

MATERIAL DE CONSUMO

1.500,00

1

MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

1

MATERIAL DE CONSUMO

700,00

1

OUTROS SERVIÇOS DE

7.000,00

TERCEIROS-PESSOA
JURÍDICA
3880

SUBVENÇÕES SOCIAIS

TOTAL

12.650,00

108.070,00

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link: http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 119 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 120/2019
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 29 de Agosto de 2019.
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviço de Zeladoria para Eventos
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link: http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 120 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.

Carlos Barbosa, 02 de agosto de 2019.
Evandro Zibetti
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 117/2019
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 19 de Agosto de 2019.
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada
para Prestação de Serviço de Assessoria na Área de
Segurança e Medicina do Trabalho e Realização de
Perícias Médicas
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 117 no campo “nº da licitação”
selecionando a modalidade Pregão Presencial.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 118/2019
TIPO: Menor Preço por item
DATA: 27 de Agosto de 2019.
HORÁRIO: 9 horas
OBJETO: Prestação de Exame Especializado
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistem
as/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
Digitando o número 118 no campo “nº da licitação”

ATAS
ATA I DE SESSÃO CHAMAMENTO
PÚBLICO
Nº 010/2019
Ata I de licitação, modalidade Chamamento
Público número dez, do ano de dois mil e
dezenove, realizada às nove horas do dia oito de
agosto de dois mil e dezenove, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua
Assis Brasil, número onze, em Carlos Barbosa/RS,
que tem como objeto o credenciamento de empresa
para fornecimento de serviços de exames de
diagnose, conforme Grupo 2 - Procedimentos com
finalidade diagnóstica, subgrupo 02 - diagnóstico
em laboratório clínico, da tabela do Ministério da
Saúde, a serem prestados mensalmente aos
usuários do serviço de saúde municipal, que
apresentarão o encaminhamento fornecido pelo
Município. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Douglas Nazaré Cisco
Francisco, Fernanda Becker Johann e Raquel dos
Santos De Zorzi. Participou a empresa:
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CASAGRANDE
LTDA
(CNPJ
n.º
02.930.460/0001-44), neste ato, representada pela
Sra. Magda da Silva Czarnobay, CPF n.º
254.709.490-87. Atendido o disposto na Lei
8.666/93, verificou-se a ampla publicidade, tendo a
Comissão decidido por dar continuidade ao
processo licitatório. Foram analisados os
documentos referentes ao envelope “um” habilitação. A empresa LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS CASAGRANDE LTDA
restou habilitada, desistindo da apresentação de
recursos referentes a esta fase. Ato contínuo, a
Comissão procedeu com a abertura do envelope
“dois” - proposta de preço. A empresa
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CASAGRANDE
LTDA
foi
considerada

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e
dezenove, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
299/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE
MONITORAMENTO
PARA
ESCOLAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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:
MONITORA BENTO EIRELI - EPP, neste ato
representada pelo Sr. Luís Gustavo Zandonai, RG nº
4059506371; SEGURANÇA ELETRÔNICA 277
EIRELI, neste ato representada pelo Sr. Delorges
Alves do Nascimneto, RG nº 8065650577; A
BATISTA & CIA MONITORAMENTO LTDA.,
neste ato representada pelo Sr. Paulo Henrique
Festa, RG nº 1064179854; CONTEL SEGURANÇA
ELETRÔNICA 24H LTDA., neste ato representada
pelo Sr. Cristiano Bertol, RG nº 6044041538;
TOMAZZELLI & TOMAZZELLI LTDA. - ME,
neste ato representada pelo Sr. Ivor Tomazzelli, RG
nº 6082842797. 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, foram
desclassificadas as empresas: TOMAZZELLI &
TOMAZZELLI LTDA. - ME, pela inexequibilidade
do serviço; e SEGURANÇA ELETRÔNICA 277
EIRELI, por não atender ao item 05.01 alínea c do
edital (falta de modelo dos produtos). Os demais
apresentaram 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, foi declarado vencedor o seguinte
licitante: para o lote 01 - A BATISTA & CIA
MONITORAMENTO LTDA., com o preço final (ou
negociado) de R$ 145.000,00. 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 inabilitada a empresa A
BATISTA & CIA MONITORAMENTO LTDA.,
tendo em vista que não apresentou o documento
constante no item 07.01.05 alínea c do
edital.Retomada a fase de lances a segunda colocada
manteve seu lance: para o lote 01 - MONITORA
BENTO EIRELI – EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 149.400,00.Procedeu-se com a
abertura do envelope de número 02, referente a
habilitação. Foi inabilitada a empresa MONITORA
BENTO EIRELI – EPP, tendo em vista que não
apresentou o documento constante no item 07.01.05
alínea c do edital (Portaria de autorização
válida).Retomada a fase de lances a terceira
colocada manteve seu lance: para o lote 01 CONTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA 24H
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
162.300,00.Procedeu-se com a abertura do envelope
de número 02, referente a habilitação. Foi habilitada
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a empresa: CONTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA
24H LTDA.Suspende-se a sessão para análise
técnica dos itens pelo Setor de Tecnologia de
Informações. Será concedido prazo para recurso
após decisão final quanto à análise técnica do objeto,
sendo que a empresa TOMAZZELLI &
TOMAZZELLI LTDA. - ME, manifesta interesse em
interpor recurso em relação ao credenciamento e a
especificação técnica do objeto do edital; a empresa
MONITORA BENTO EIRELI – EPP manifesta
interesse em interpor recurso referente à habilitação.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes.
Itacir Rasador
Pregoeiro(a)
Marcia Herpich
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 011/2019
Ata de licitação, modalidade Chamamento Público,
número onze do ano de dois mil e dezenove,
realizada às quatorze horas do dia oito de agosto de
dois mil e dezenove, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, sita à Rua Assis Brasil,
número onze, em Carlos Barbosa, que tem como
objeto o fornecimento do serviço de vagas de
bercário, para atendimento de crianças, de 04
(quatro) meses a 02 (dois) anos de idade
incompletos, em dois turnos ininterruptos, conforme
especificações contidas no item 01.01 do Edital.
Presentes os membros da Comissão Julgadora de
Licitações: Douglas Nazaré Cisco Francisco,
Gilmara Rossi e Raquel dos Santos De Zorzi.
Participou a empresa ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL CARROSSEL MÁGICO LTDA, CNPJ
nº 21.297.141/0001-98, neste ato representada pela
Sra. Marli de Fatima Xavier Bergonzi, portadora do
RG nº 8085672171. Atendido ao disposto da Lei
8.666/93, verificou-se a ampla publicidade e a
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório. Inicialmente foi aberto o envelope de
número “um” e analisados os documentos referentes
ao item “habilitação”. A empresa ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL CARROSSEL MÁGICO
LTDA foi considerada habilitada, desistindo do
prazo de recursos. A Comissão procedeu a abertura
do envelope da proposta de preços. A referida foi
considerada classificada. A proposta foi apresentada
no valor constante no edital, ou seja, R$ 710,00
(setecentos e dez reais). A empresa disponibiliza até
15 (quinze) vagas. A licitante declarou, de acordo
com o Edital, que a validade da proposta é de
sessenta dias. A comissão considera credenciada a
empresa ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CARROSSEL MÁGICO LTDA. Nada mais havendo
a constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata
foi lavrada e assinada pela Comissão de Licitações e
pela empresa participante do certame. Encaminha-se
à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos, para posterior
homologação e adjudicação.
ATA II DE SESSÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 06/2019
Ata II de licitação, modalidade Tomada de Preços
número seis, do ano de dois mil e dezenove,
realizada às oito horas e trinta minutos do dia
catorze de agosto de dois mil e dezenove, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Assis
Brasil, número onze, em Carlos Barbosa/RS, que
tem como objeto a contratação de empresa
especializada para realizar Concurso Público para
diversos cargos e para a realização de Processo
Seletivo Público para o cargo de Agente

Comunitário de Saúde, para provimento de vagas e
cadastro de reserva para cargos públicos, conforme
as especificações do edital. A Comissão informa
que transcorrido o prazo legal nenhum licitante
interpos recurso. Dando andamento ao certame fica
marcado para às 09 horas do dia 19 de agosto de
2019, na sala de licitações a abertura do envelope
02 – Técnica, ficam desde já intimados os
licitantes, caso queiram, a comparecer a sessão.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Comissão de Licitações.
ATA II DE SESSÃO CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 009/2019
Ata II de licitação, modalidade Chamamento
Público, número nove, do ano de dois mil e
dezenove, realizada às oito horas e quarenta e cinco
minutos do dia catorze de agosto de dois mil e
dezenove, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sita à Rua Assis Brasil, número onze,
em Carlos Barbosa, que tem como objeto a
formalização de parceria, através de termo de
colaboração destinado a projetos que visem
fomentar, incentivar e estimular a produção
artística e cultural material e imaterial do
Município de Carlos Barbosa, apresentados por
pessoas físicas e pessoas jurídicas, de direito
público e de direito privado, com ou sem fins
lucrativos e que estejam em conformidade com este
edital e com a Lei Municipal nº 3.408, de 09 de
Junho de 2017 e com a Lei Municipal nº 3.323, de
05 de Julho de 2016. A Comissão marca para às 14
horas do dia dezesseis de agosto de 2019 sessão
pública para dar andamento ao certame. Ficam
desde já intimados os licitantes, caso queiram, a
comparecer a sessão. Nada mais havendo a constar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada
e assinada pela Comissão de Licitações.
ATA II DE SESSÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 005/2019
Ata de licitação, modalidade Tomada de Preços,
número cinco do ano de dois mil e dezenove,
realizada às catorze horas do dia treze de agosto de
dois mil e dezenove, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, sita à Rua Assis Brasil,
número onze, em Carlos Barbosa, que tem como
objeto a contratação de empresa especializada para
execução de obra de construção de quarenta
sepulturas geminadas (gavetas) no Cemitério
Público Municipal, compreendendo escavação,
serviços de alvenaria e passeio, localizado na Rua
Júlio de Castilhos, Centro de Carlos Barbosa/RS,
com colocação de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários. Presentes os membros
da Comissão Julgadora de Licitações: Douglas
Nazaré Cisco Francisco, Reginara Crisitna Aléssio
e Viviane Neis. A Comissão com base no parecer
jurídico e decisão da autoridade superior decide
pela
classificação
da
licitante
KSA
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – ME.
Desta forma retifica-se a classificação, passando a
ser a que segue: em primeiro lugar a empresa KSA
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – ME
com o valor de R$ 91.695,01 (noventa e um mil,
seiscentos e noventa e cinco reais e um centavo),
em segundo lugar a empresa
OBJETIVA
ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, com o
valor de R$ 94.594,95 (noventa e quatro mil,
quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e
cinco centavos); em terceiro lugar a empresa
INTER CONSTRUTORA LTDA, com o valor de
R$ 101.408,96 (centro e um mil, quatrocentos e
oito reais e noventa e seis centavos), e em quarto
lugar a empresa PRZ ENGENHARIA LTDA – EPP,
com o valor de R$ 107.204,33 (cento e sete mil,
duzentos e quatro reais e trinta e três centavos).

Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelos
presentes. Encaminha-se o processo para assessoria
jurídica para análise dos procedimentos adotados
por essa comissão para posterior homologação.
ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 114/2019
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e
dezenove, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
299/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM, conforme
descrito no item 01 do Edital, processando-se essa
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20
de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. Não houve empresa
participante, motivo pelo qual resta deserta a
presente licitação. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio.
Diego Zarpelon
Pregoeiro
Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 115/2019
Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e
dezenove, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
299/2019, com a finalidade de receber propostas e
documentos de habilitação, objetivando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA
DAS TORRES DO MUNICÍPIO conforme descrito
no item 01 do Edital, processando-se essa licitação
nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002,
e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.Participaram do certame as
empresas: E LUNKES, neste ato representada pelo
Sr. Edivan Lunkes, RG nº 9134366351. 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, 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 - E LUNKES, com o preço final (ou
negociado) de R$ 19.999,00. 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: E
LUNKES. Adjudica-se à empresa vencedora: E
LUNKES, o objeto constante no item 01 do
edital.Foi concedido prazo para recurso, não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitante. Encaminha-se
à Assessoria Jurídica todo o processo para análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira e equipe de apoio para posterior
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homologação.
Leticia L. de Almeida
Pregoeiro(a)
Sheila Danieli
Equipe de Apoio

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 185/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Provedor Redesul Ltda Epp
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
habilitação de parceiro para oferta de sinal de
internet sem fio (wi-fi) no Parque da Estação, na Rua
Coberta, na Academia localizada na Ciclovia e na
Praça Hermelindo Pizzoli, que será disponibilizada
aos munícipes de forma gratuita, conforme Termo de
Referência disponível no anexo I.
O Município não participará com aporte de recurso
na execução do objeto, sendo toda responsabilidade
de execução do parceiro selecionado.
a) O fornecimento deverá obedecer ao descrito no
item 01 – Objeto e anexo I;
b) O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de
forma permanente, a execução do objeto pelo
habilitado, podendo proceder ao descredenciamento,
em casos de má prestação, verificada em processo
administrativo específico, com garantia do
contraditório e da ampla defesa;
c) O credenciamento configurará uma relação
contratual de fornecimento;
VIGÊNCIA: 12(doze) meses, a contar de 05 de
agosto de 2019.
Carlos Barbosa, 05 de agosto de 2019.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
PROVEDOR REDESUL LTDA
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623
EXTRATO DO CONTRATO Nº 186/2019

TERCEIRA: O valor da locação é de R$ 4.305,39
(quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta e nove
centavos) mensais. O pagamento será efetuado
mensalmente, até o dia 10 (dez), do mês
subsequente, mediante a entrega do recibo e laudo
de execução emitido pela Secretaria responsável. O
faturamento deverá ser efetivado no último dia do
mês da locação para atendimento da legislação
incidente. A forma de pagamento será através de
crédito na seguinte conta bancária:
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 1925
C/C: 013.33502-2
Parágrafo Primeiro: As despesas de água e energia
elétrica serão suportadas pelo Município, mediante
apresentação de faturas individualizadas. Todas as
demais despesas dos imóveis, inclusive tributos,
IPTU, e outros se entendem incluídos no valor da
locação sendo de responsabilidade do proprietário.
QUARTA: Com vistas a preservar o interesse
público, o LOCATÁRIO designa a servidora Odete
Aparecida Bianchi, para exercer a função de gestora
do presente Contrato, assegurada ao(a) mesmo(a) a
possibilidade de exercer ampla e permanente
fiscalização, junto ao LOCADOR.
QUINTA: O LOCADOR deverá entregar o imóvel
para a data de início do contrato em perfeito estado
de uso.
SEXTA: O LOCATÁRIO obriga-se a manter o
imóvel objeto deste contrato sempre limpo, durante
a locação, e a restituí-lo ao final do prazo estipulado
em perfeitas condições.
SÉTIMA: O LOCATÁRIO não poderá fazer no
prédio ora locado obras e benfeitorias sem prévio e
expresso consentimento do locador, manifestado
por escrito, não pode danificar o patrimônio.
OITAVA: As despesas decorrentes do presente
contrato correrão à conta do seguinte recurso
financeiro:
ÓRGÃO: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE
DESPESA: 9551/95050
RECURSO: 40
NONA: O presente contrato de locação será pelo
prescrito no artigo 54 e seguintes da Lei nº
8.666/93.

LOCATÁRIO: Município de Carlos Barbosa
LOCADOR: Mario José Da-Fré
OBJETO: O LOCADOR dá em locação ao
LOCATÁRIO o imóvel sito à Rua 21 de Abril, 595,
centro, esquina Rua Independência, nesta cidade de
Carlos Barbosa – RS. Uma sala comercial, no
pavimento térreo, com área total de 343,75m²,
matrícula nº 4.595, no Registro Geral do Ofício de
Registros Públicos da Comarca de Carlos Barbosa.
O aludido imóvel locado tem a finalidade de
instalação, funcionamento e administração para dar
continuidade as atividades da Clínica das
Especialidades.

DÉCIMA: As partes elegem o Foro da Comarca de
Carlos Barbosa – RS, para todas as questões
decorrentes do presente Contrato.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua
assinatura, ou seja, 12 de agosto de 2019 até 11 de
agosto de 2020.
VALOR: R$ 4.305,39 (quatro mil, trezentos e
cinco reais e trinta e nove centavos) mensais.

SEGUNDA: A locação é pelo prazo de 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 12 de agosto de 2019 até
11 de agosto de 2020. O Contrato poderá ser
prorrogado, mediante interesse do município, por
iguais e sucessivos períodos, conforme Legislação
vigente. No vencimento do contrato os preços
poderão ser reajustados, e, se for o caso, até o índice
do IGPM. O presente contrato poderá ser rescindido,
pelo município, a qualquer tempo, mediante aviso
prévio de 30 (trinta) dias.

MARIO JOSÉ DA-FRÉ
Contratada

Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

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 187/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Gambatto Sul Veículos Ltda
OBJETO: É objeto deste a aquisição de veículo
furgão novo, transformado em ambulância de
suporte básico, conforme descrição a seguir:
IT
E
M
0
1

DESCRIÇÃO

UN
ID

QUANT

VEÍCULO
NOVO,
TRANSFORMADO
EM
AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO; FURGÃO
TETO ALTO, MONOBLOCO; 0 KM; ANO/MODELO
NO MÍNIMO 2019; COR BRANCA; MOTOR A
DIESEL, COM NO MÍNIMO 129CV; TORQUE DE
PELO MENOS 24 KGFM³; DIREÇÃO HIDRÁULICA,
ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA, ORIGINAL
DE FÁBRICA; AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE
FÁBRICA NA CABINE, VIDROS VERDES
CLIMATIZADOS; RÁDIO AM/FM CD/MP3 COM
ANTENA E ALTO-FALANTES; LUGAR PARA TRÊS
OCUPANTES NA CABINE, COM CINTOS DE
SEGURANÇA INDIVIDUAIS DE TRÊS PONTOS;
AIRBAG DUPLO; VIDROS, TRAVAS E ESPELHOS
RETROVISORES ELÉTRICOS; FREIOS COM
SISTEMA ABS E EBD; FARÓIS DE NEBLINA;
PORTA LATERAL CORREDIÇA E PORTA TRASEIRA
DUPLA, C/ BATENTE; ALTURA MÍNIMA LIVRE
INTERNA DO BAÚ 1,85 METRO; CAPACIDADE
MÍNIMA DE CARGA 10,0 M3; CAPACIDADE
MÍNIMA DE 70 LITROS DE COMBUSTÍVEL;
COMPRIMENTO ACIMA DE 5.000 MM; DISTÂNCIA
MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 3.000 MM; MÍNIMO DE
05 MARCHAS À FRENTE E 01 A RÉ;
HOMOLOGAÇÃO
DO
DENATRAN
P/
AMBULÂNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
COMPLEMENTARES ABAIXO.

UN

01

O contrato na íntegra pode ser visualizado através
do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/siste
mas/transparencia/index?secao=contrato
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua
assinatura, ou seja, 12 de agosto de 2019 até 11 de
agosto de 2020.
VALOR: R$ 178.900,00 (cento e setenta e oito mil e
novecentos reais)
Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
GAMBATTO SUL VEÍCULOS LTDA
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 188/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
Construserra
Projetos
e
Construções Ltda – Me
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade a contratação de empresa
para execução de serviço de reforma do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) e do
Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS), localizado na Rua Ampélio
Carlotto, 74, Centro, Carlos Barbosa/RS, com
colocação de mão de obra, materiais e equipamentos
necessários.
Os serviços deverão ser executados conforme
Projeto, Orçamento, Cronograma e Memorial
Descritivo em anexo.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados a partir da
emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 86.228,75 (oitenta e seis mil, duzentos
e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).
Carlos Barbosa, 14 de agosto de 2019.
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JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretário Municipal da Assistência Social e
Habitação
CONSTRUSERRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA ME
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

disponível num prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas após o pedido.
Todas as despesas de deslocamento, manutenção,
reparo e abastecimento das máquinas, bem como o
deslocamento dos operadores, alimentação,
hospedagem e outros correrão por conta da
Contratada.
Nas horas máquinas ora licitadas não deverá ser
computado o tempo de deslocamento da máquina.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura, ou seja, a
partir de 15 de agosto até 31 de dezembro de 2019
VALOR: Até R$ 34.830,00 (trinta e quatro mil,
oitocentos e trinta reais)

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 158/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Inter Construtora Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado a vigência do contrato
pelo período de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, de
28 de agosto de 2019 a 25 de dezembro de 2019, na
forma da justificativa anexa, que faz parte integrante
do presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 09.

Carlos Barbosa, 15 de agosto de 2019.

Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2019.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 189/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: KSA Arquitetura e Engenharia
Ltda
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento
a contratação de empresa especializada para
execução da seguinte obra de engenharia, com
colocação de mão de obra, materiais e equipamentos
necessários.
Execução de obra de construção de 40 (quarenta)
sepulturas geminadas (gavetas) no Cemitério Público
Municipal, compreendendo escavação, serviços de
alvenaria e passeio, localizado na Rua Júlio de
Castilhos, Centro de Carlos Barbosa/RS.
Os serviços deverão ser executados conforme
Planilha
Orçamentária,
Cronograma
FísicoFinanceiro e Memorial Descritivo, constantes em
anexo.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados a partir da
emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 91.695,01 (noventa e um mil,
seiscentos e noventa e cinco reais e um centavo).
Carlos Barbosa, 14 de agosto de 2019.
FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas
KSA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Contratado
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 190/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: IVS Terraplanagem Ltda – Me
OBJETO: O presente contrato tem seu respectivo
fundamento e finalidade contratação de empresa
para prestação do serviço de até 270 horas máquina
de escavadeira hidráulica. Do total de horas
contratadas 150 horas serão utilizadas pela
Secretaria Municipal da Assistência Social e
Habitação para serviço na infraestrutura do terreno
do futuro empreendimento Residencial Bela Morada,
do programa Minha Casa, Minha Vida, localizado na
Rua 21 de Abril e José Raimundo Carlotto, bairro
Navegantes e 120 horas serão utilizadas pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas para abertura de valas durante o
conserto, manutenção e construção de redes de
esgoto no município.
A escavadeira hidráulica deverá ter as seguintes
especificações mínimas: peso operacional mínimo de
21 toneladas, caçamba com capacidade mínima de
1,37 m³ e alcance de lança mínimo de 5,7 metros.
A utilização acontecerá, conforme necessidade de
cada Secretaria sendo que a mesma deverá estar

FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e
vias Urbanas
IVS TERRAPLANAGEM LTDA
Contratada
REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 126/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Ione Maria Fontanive Armelin
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, de 01 de setembro de 2019 até 31
de agosto de 2020, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor, pago
mensalmente, negociado entre as partes em 5,00%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá
a R$ 2.085,40 (dois mil, oitenta e cinco reais e
quarenta centavos) mensais. As partes renunciam de
todo e qualquer direito de pleitear a qualquer tempo
da contratação reposição dos valores ora
negociados, tendo o valor acordado como justo e
suficiente para remuneração do objeto, sendo este o
valor base para os futuros reajustamentos e
eventuais reequilíbrios de fatos que vierem a surgir
a partir da presente data. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 04.
Carlos Barbosa, 14 de agosto de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
IONE MARIA FONTANIVE ARMELIN
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

INTER CONSTRUTORA LTDA ME
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ALISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 015/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Massia & Misturini Ltda
OBJETO: Fica alterada a denominação social,
passando a ser: CYCLUS CLINICA DE
FISIOTERAPIA E PILATES LTDA ME. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03.
Carlos Barbosa, 13 de agosto de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
CYCLUS CLINICA DE FISIOTERAPIA E
PILATES LTDA ME
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ALISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 109/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Serra Serviços Terceirizados de
Limpeza e Portaria Eireli
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, a partir de 21 de agosto de 2019 até 20 de
agosto de 2020, conforme justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação de prazo do contrato, será
reajustado o valor, negociado entre as partes de 5%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$ 2.606,02 (dois mil, seiscentos e seis reais e dois
centavos) mensais. As partes renunciam de todo e
qualquer direito de pleitear a qualquer tempo da
contratação reposição dos valores ora negociados,
tendo o valor acordado como justo e suficiente para
remuneração do objeto, sendo este o valor-base para
os futuros reajustamentos e eventuais reequilíbrios
de fatos que vierem a surgir a partir da presente data.
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As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03.

LO
TE

IT
E
M

Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.

01
02

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio

03

01

04
05

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor Presidente da Fundação Cultura e Arte de
Carlos Barbosa – PROARTE

06
07
08

SERRA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE
LIMPEZA E PORTARIA EIRELI
Contratada

09
10
11

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

12

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

13

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 169/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Alvo Global – Publicidade e
Propaganda Ltda – Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – Do
Recurso Financeiro, incluindo as seguintes dotações
orçamentárias, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento.
ORGÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO
Despesa: 5573/55135
Recurso : 3990
Despesa: 5583/55145
Recurso : 3990

DE

MÊS

R$ 173,25

Monitoramento 24 horas –
EMEI ARCO-ÍRIS
Monitoramento 24 horas –
EMEI AURORA

MÊS

R$ 189,00

MÊS

R$ 173,25

Monitoramento 24 horas –
EMEI CARINHA DE ANJO
Monitoramento 24 horas –
EMEI CRIANÇA FELIZ
Monitoramento 24 horas –
EMEI GOTINHAS DE AMOR
Monitoramento 24 horas –
EMEI SÃO SEBASTIÃO
Monitoramento 24 horas –
TOQUINHO DE GENTE
Monitoramento 24 horas –
EMEI VITÓRIA
Monitoramento 24 horas –
EMEF NOSSA SENHORA
APARECIDA
Monitoramento 24 horas –
EMEF PREFEITO JOSÉ
CHIES
Monitoramento 24 horas –
EMEF PADRE PEDRO
PICCOLI
Monitoramento 24 horas –
EMEF GOVERNADOR
LEONEL DE MOURA
BRIZOLA
VALOR TOTAL DO LOTE 01

MÊS

R$ 199,50

MÊS

R$ 173,25

MÊS

R$ 173,25

MÊS

R$ 241,50

MÊS

R$ 173,25

MÊS

R$173,25

MÊS

R$ 173,25

MÊS

R$ 173,25

MÊS

R$ 173,25

MÊS

R$ 210,00

Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ALISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 177/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:
Centro
Veranense
de
Diagnósticos Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 12 (doze)
meses, ou seja, de 15 de agosto de 2019 até 14 de
agosto de 2020, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação do prazo, será reajustado o
valor pago, negociado entre as partes de 5%. Desta
forma, o novo valor a ser pago corresponderá:
DESCRIÇÃO

U
N
D

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

ITE
M
DO
EDI
TAL

01

05

SERVIÇO AMBULATORIAL
EXAME
PUNCAO
DE
PROSTATA GUIADA POR
ECOGRAFIA(COD
SUS
02.01.01.041-0)

U
N

04

R$
313,95

R$
1.255,80

02

06

SERVIÇO AMBULATORIAL
EXAME
PUNCAO
DE
TIREOIDE
C/AGULHA
FINA(COD SUS 02.01.01.0470)

U
N

04

R$
325,50

R$
1.302,00

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Hospital Beneficente São Pedro
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 12 (doze)
meses, ou seja, de 15 de agosto de 2019 até 14 de
agosto de 2020, na forma da justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento.
Em função da prorrogação do prazo, será reajustado
o valor pago, negociado entre as partes de 4%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá:
IT
E
M

As partes renunciam de todo e qualquer direito de
pleitear a qualquer tempo da contratação reposição
dos valores ora negociados, tendo o valor acordado
como justo e suficiente para remuneração do objeto,
sendo este o valor base para os futuros
reajustamentos e eventuais reequilíbrios de fatos que
vierem a surgir a partir da presente data. As demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 02.

IT
E
M

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 176/2018

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

R$
3.931,20

A BATISTA MONITORAMENTOS,
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA – ME
Contratada

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

ALVO GLOBAL – PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA – ME
Contratada

VALOR TOTAL MENSAL ATÉ

R$
2.399,25

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: A. Batista Monitoramentos,
Segurança E Vigilância Ltda – Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, a partir de 15 de agosto de 2019 até 14 de
agosto de 2020, conforme justificativa em anexo,
que faz parte integrante do presente instrumento. Em
função da prorrogação do prazo, será reajustado o
valor pago, negociado entre as partes de 5,00%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$ 2.399,25 (dois mil, trezentos e noventa e nove
reais e vinte e cinco centavos) mensais, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento, conforme planilha abaixo:

Monitoramento 24 horas –
EMEI AQUARELA

Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.

Carlos Barbosa, 14 de agosto de 2019.

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 175/2018

PREÇO
UNITÁRI
O

As partes renunciam de todo e qualquer direito de
pleitear a qualquer tempo da contratação reposição
dos valores ora negociados, tendo o valor acordado
como justo e suficiente para remuneração do objeto,
sendo este o valor-base para os futuros
reajustamentos e eventuais reequilíbrios de fatos
que vierem a surgir a partir da presente data. As
demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 02.

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

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

UND

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO

U
N
D

QUANTI
DADE
MENSA
L ATÉ

PREÇ
O
UNIT
ÁRIO

PREÇO
TOTAL
MENSA
L

01 SERVIÇO
AMBULATORIAL U
MÉDICO ANGIOLOGISTA (COD N
SUS 02.01.01.060-7/CBO: 225115)

20

R$
83,20

R$
1.664,00

02 SERVIÇO
AMBULATORIAL U
EXAME ECODOPPLER DE BOLSA N
ESCROTAL

04

R$
98,80

R$
395,20

03 SERVIÇO
AMBULATORIAL U
EXAME
ECODOPPLER
DE N
CAROTIDAS

04

R$
161,20

R$
644,80

04 SERVIÇO
AMBULATORIAL U
PUNÇÃO DE MAMA POR AGULHA N
GROSSA (COD SUS 02.01.01.060-7)

04

R$
306,80

R$
1.227,20

QUA PREÇ
NT
O
MEN UNIT
SAL ÁRIO
ATÉ

VALOR TOTAL MENSAL ATÉ

PREÇO
TOTAL
MENSA
L

R$
2.557,80

As partes renunciam de todo e qualquer direito de
pleitear a qualquer tempo da contratação reposição
dos valores ora negociados, tendo o valor acordado
como justo e suficiente para remuneração do objeto,
sendo este o valor base para os futuros
reajustamentos e eventuais reequilíbrios de fatos que
vierem a surgir a partir da presente data. As demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03.
Carlos Barbosa, 12 de agosto de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
CENTRO VERANENSE DE DIAGNÓSTICOS
LTDA
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ALISSON DE NARDIN
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Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 183/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Ecocerta Análises Ambientais
Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 12 (doze)
meses, ou seja, de 01 de setembro de 2019 até 31 de
agosto de 2020, 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, que corresponde a R$
2.000,00(dois mil reais) mensais, do presente
contrato. As partes renunciam de todo e qualquer
direito de pleitear a qualquer tempo da contratação
reposição dos valores ora negociados, tendo o valor
acordado como justo e suficiente para remuneração
do objeto, sendo este o valor-base para os futuros
reajustamentos e eventuais reequilíbrios de fatos que
vierem a surgir a partir da presente data. As demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01.
Carlos Barbosa, 15 de agosto de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente
ECOCERTA ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ALISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 198/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tramontina Eletrik S/A
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes pelo período de
90 (noventa) dias, a partir de 18 de agosto de 2019 a
de 15 de novembro 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: 03.
Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.
FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas
TRAMONTINA ELETRIK S/A
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ALISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 199/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tramontina S/A Cutelaria
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes pelo período de

90 (noventa) dias, a partir de 18 de agosto de 2019
a 15 de novembro 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: 03.

cláusulas e condições
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 07.

do

contrato

original

Carlos Barbosa, 13 de agosto de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.
FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas
TRAMONTINA S/A CUTELARIA
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ALISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 023/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
preço – ficando acordada para o Objeto 03, a
adição de R$ 31.854,57 (trinta e um mil, oitocentos
e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete
centavos), sendo R$ 23.550,77(vinte e três mil,
quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete
centavos) referentes a material e R$ 8.303,80(oito
mil, trezentos e três reais e oitenta centavos)
referente a mão de obra, fica ainda acordada a
supressão no valor de R$ 12.629,64 (doze mil,
seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro
centavos) sendo R$ 9.052,25 (nove mil, cinquenta
e dois reais e vinte e cinco centavos) referente a
material e R$ 3.577,39 (três mil, quinhentos e
setenta e sete reais e trinta e nove centavos)
referente a mão de obra. Totalizando assim a adição
de R$ 19.224,93 (dezenove mil, duzentos e vinte e
quatro reais e noventa e três centavos), na forma da
justificativa e planilhas em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento. Oriundos da
DESPESA: Despesa: 6014/60178. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 06.
Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ALISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 023/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado para o objeto 03, o
prazo de vigência do contrato entabulado entre as
partes, por mais 30 (trinta) dias, ou seja, a contar de
26 de agosto de 2019 a 24 de setembro de 2019, na
forma da justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento. As demais

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ALISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 088/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Inter Construtora Ltda Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
preço – Etapa 01, ficando acordada a adição de R$
16.047,64 (dezesseis mil, quarenta e sete reais e
sessenta e quatro centavos), sendo R$ 10.980,63
(dez mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e três
centavos) referentes a material e R$5.067,01 (cinco
mil, sessenta e sete reais e um centavo) referente a
mão de obra, fica ainda acordada a supressão no
valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)
sendo, R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais)
referente a material e R$ 315,00 (trezentos e quinze
reais) referente a mão de obra. Totalizando assim a
adição para a Etapa 01 de R$14.997,64 (catorze mil,
novecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro
centavos), sendo R$ 10.245,63(dez mil, duzentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos)
referente a material e R$ 4.752,01(quatro mil,
setecentos e cinquenta e dois reais e um centavo)
referente a mão de obra, na forma da justificativa e
planilha anexa, que faz parte integrante do presente
instrumento, e Etapa 02, ficando acordada a adição
de R$ 12.823,55 (doze mil, oitocentos e vinte e três
reais e cinquenta e cinco centavos), sendo R$
9.107,64 (nove mil, cento e sete reais e sessenta e
quatro centavos) referentes a material e R$ 3.715,91
(três mil, setecentos e quinze reais e noventa e um
centavos) referente a mão de obra, fica ainda
acordada a supressão no valor de R$ 1.482,70 (um
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta
centavos) sendo R$ 1.037,90 (um mil, trinta e sete
reais e noventa centavos) referentes a material e R$
444,79 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e
setenta e nove centavos) referente a mão de obra.
Totalizando assim a adição para a Etapa 02 de R$
11.340,85(onze mil, trezentos e quarenta reais e
oitenta e cinco centavos) sendo R$ 8.069,74 (oito
mil, sessenta e nove reais e setenta e quatro
centavos) referente a material e R$ 3.271,12(três
mil, duzentos e setenta e um reais e doze centavos)
referente a mão de obra, na forma da justificativa e
planilha anexa, que faz parte integrante do presente
instrumento. Oriundos da DESPESA: 5223/52063.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01.
Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2019.
FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
INTER CONSTRUTORA LTDA ME
Contratada
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
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ALISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 112/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Mepla Manutenção Elétrica
Pradella Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – do
Preço, ficando acordada a adição de R$ 6.250,00
(seis mil, duzentos e cinquenta reais) referentes a
contratação de empresa especializada para prestação
de serviço de eletricista para manutenção da
iluminação pública, com fornecimento de mão de
obra, ferramentas, equipamentos e caminhão cesto
para a realização de retirada de braços e luminárias
existentes, e de instalação de braço e ligação de
luminárias novas de LED e seus acessórios, na
forma da justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento. As demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01.

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 119/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Construtora LF Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordada o supressivo de R$
7.317,10 (sete mil e trezentos e dezessete reais e
dez centavos), sendo R$ 6.112,56(seis mil e cento
e doze reais e cinquenta e seis centavos), referente
a material e R$ 1.204,53(um mil e duzentos e
quatro reais e cinquenta e três centavos) referente a
mão de obra, sendo que R$ 2.888,03(dois mil e
oitocentos e oitenta e oito reais e três centavos), é
referente ao Termo Aditivo 05, R$ 2.577,83(dois
mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e
três centavos) é referente ao Termo Aditivo 011 e
R$ 1.851,24 (um mil e oitocentos e cinquenta e um
reais e vinte e quatro centavos) é referente ao
Termo Aditivo 014, na forma da justificativa e
planilha em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. Oriundos da DESPESA:
Despesa 5311/53026. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
SUPRESSIVO: 02.

Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

PORTARIAS
PORTARIA Nº 723/2019
CONCEDE, férias regulamentares de 05 a 14 de
agosto de 2019, ao servidor MAXIMINO
FRANCISCO MALABARBA, Supervisor Geral de
Serviços Urbanos, matrícula nº 1.863, referente ao
período aquisitivo de 09 de janeiro de 2018 a 08 de
janeiro de 2019.
Carlos Barbosa, 05 de agosto de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

Carlos Barbosa, 15 de agosto de 2019.

PORTARIA Nº 724/2019

Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2019.
GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

MEPLA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PRADELLA
LTDA
Contratada

CONSTRUTORA LF LTDA
Contratado

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa

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

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 172/2019

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 071/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:
Barbarella
Promoções
e
Sonorizações Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, ficando acordada a adição de R$ 335,96
(trezentos e trinta e cinco reais e noventa e seis
centavos), referente a inclusão de ART de Projeto e
de Execução, com laudo Técnico das Estruturas, 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.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Renova Terraplanagem Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – do
Preço, ficando acordada a supressão de R$
4.310,18 (quatro mil, trezentos e dez reais e dezoito
centavos), sendo R$ 3.017,80 (três mil, dezessete
reais e oitenta centavos) referente material e R$
1.292,38 (um mil, duzentos e noventa e dois reais e
trinta e oito centavos) referente mão de obra. Fica
acordada ainda a adição de R$ 1.662,65 (um mil,
seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco
centavos) sendo R$ 1.163,85 (um mil, cento e
sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos)
referente a material e R$ 498,80 (quatrocentos e
noventa e oito reais e oitenta centavos) referente
mão de obra. Totalizando assim, a supressão de R$
2.647,53 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete
reais e cinquenta e três centavos) sendo R$
1.853,95 (um mil, oitocentos e cinquenta e três
reais e noventa e cinco centavos) referente material
e R$ 793,58 (setecentos e noventa e três reais e
cinquenta e oito 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, 14 de agosto de 2019.
JENECI MOCELLIN
Sec. Mun. do Desenvolvimento Turístico, Comércio
e Turismo
BARBARELA PROMOÇÕES E SONORIZAÇÕES
LTDA
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ALISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS

Carlos Barbosa, 14 de agosto de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente
RENOVA TERRAPLANAGEM LTDA

CONVOCA o professor abaixo relacionado para
trabalhar em Regime Suplementar de Trabalho,
conforme §§ 3º e 4º do artigo 24, da Lei Municipal
2.133, de 23 de janeiro de 2008. Período da
convocação: 05 de agosto até o retorno da servidora
Salete Brembilla Ferronato, afastada em virtude de
licença saúde.
Nome

*M
at

**R.
T.

E.M.E.F

Neusa Maria
Esteves Canal

13
0

25h

Padre Pedro
Piccoli

*Mat. - Matrícula

Justificativa
Para substituir a professora
efetiva Salete Brembilla
Ferronato, afastada em
virtude de licença saúde.

**R.T. - Regime de Trabalho

Carlos Barbosa, 05 de agosto de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 725/2019
DESIGNA, a partir desta data, os servidores a seguir
relacionados, como Leiloeiros Oficiais para o Leilão
nº 001/2019:
-

Itacir Rasador, matricula nº 1.442, Agente
Administrativo;
Daniel Schultz, matrícula n.° 1.542, Agente
Administrativo;
Jornei Douglas Gonçalves, matrícula n° 1.762,
Agente Administrativo.
Carlos Barbosa, 05 de agosto de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 726/2019

CONCEDE, com efeito retroativo a 02 de agosto de
2019, por cinco dias consecutivos, licença
paternidade ao servidor RAFAEL LEMES
GUIMARAES, matrícula nº 2.068, Analista de
Sistema de Informações Geográficas – SIG, com
base no art. 7º, XIX, da Constituição Federal e no art.
10, §1º, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT. Período da licença paternidade:
de 02 a 06 de agosto de 2019.
Carlos Barbosa, 05 de agosto de 2019.
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Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.

Regulação SUS

Total Geral: 3.254 dias, correspondendo a 08 anos,
11 meses e 04 dias.

PORTARIA Nº 727/2019
Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.
CONCEDE, prêmio assiduidade à servidora ARIELI
CRISTIANA PAIZ, Agente Administrativo, matrícula
nº 1.617, tendo sido investida em cargo de
provimento efetivo em 23 de abril de 2014, em
virtude de ter completado o período aquisitivo para o
prêmio assiduidade, sendo o período aquisitivo
inicial de 23 de abril de 2014 a 23 de abril de 2019,
nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº 682/90,
protelado por motivo de 02 (duas) faltas
injustificadas, conforme o que determina o art. 92-A,
I, da Lei Municipal nº 682/90, passando o período
para 23 de abril de 2014 a 23 de junho de 2019, tendo
optado a servidora pela transformação de 03 (três)
meses em prêmio assiduidade indenizados (em 01
parcela), cuja quitação será efetuada na folha de
pagamento do mês de AGOSTO de 2019, conforme o
processo administrativo n.º 4.470/2019.
Carlos Barbosa, 07 de agosto de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 731/2019
DESIGNA, a partir desta data, servidores
representantes do Executivo Municipal de Carlos
Barbosa para o acompanhamento da execução dos
contratos administrativos abaixo relacionados:

ENQUADRA, a partir desta data, a servidora
JESSICA FERREIRA AIRES ROCHA, matrícula nº
1.925, técnico em enfermagem, como beneficiária de
adicional de insalubridade em grau máximo de 30%
(trinta por cento) sobre o padrão 08, classe A, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 07 de agosto de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 729/2019

Representante

146/2014

Cátia Pradella

147/2014

Cátia Pradella

159/2014

Cargo

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

70/2019

Cátia Pradella

102/2019

Odete Aparecida Bianchi

117/2019

Felipe Borsoi

164/2019

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

165/2019

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

168/2019

Ana Letícia Giacomelli

169/2019

Felipe Borsoi

170/2019

Jaqueline Zandonai Dalcin
Adriano Rauschkolb

Assessor Executivo
Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS
Secretário Municipal da Agricultura

Supervisor de Meio Ambiente
Secretário Municipal da Agricultura
Coordenador de Projetos, Convênios e
Contratos Intergovernamentais
Assessor Técnico

Paola Gröff

Assessor Administrativo

Assessor Executivo

173/2019

Sinara Kirch

Agente Administrativo

Assessor Executivo

174/2019

Odete Aparecida Bianchi

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

175/2019

Odete Aparecida Bianchi

174/2014

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

176/2019

Andréia Scaratti

Agente Administrativo

223/2014

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

177/2019

Andréia Scaratti

Agente Administrativo

178/2019

Cátia Pradella

Assessor Executivo

179/2019

Cátia Pradella

Assessor Executivo

180/2019
ao
184/2019

Odete Aparecida Bianchi

185/2019

Marcos Schneider

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

274/2014

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

124/2015

Rossana Martini Gusso

126/2015

Cátia Pradella

Assessor Executivo

127/2015

Cátia Pradella

Assessor Executivo

Coordenador CEMAPS

129/2015

Rossana Martini Gusso

177/2015

Odete Aparecida Bianchi

Coordenador CEMAPS
Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

39/2016

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

53/2016

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

103/2016

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

150/2016

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

152/2016

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

Rodrigo Stradiotti
Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

15/2017

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

73/2017
ao
77/2017

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

86/2017

Letícia Cignachi

Agente Administrativo

94/2017

Michel Frozza

Agente Administrativo

105/2017

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.

106/2017

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

138/2017

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

140/2017

Jusinei Foppa

151/2017

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

165/2017

Abel Batista Lopes

Coordenador de Inspeção de Obras e
Posturas

15/2018

Cátia Pradella

12/2018

Rossana Martini Gusso

Coordenador CEMAPS

36/2018

Rossana Martini Gusso

Coordenador CEMAPS

40/2018
ao
42/2018

Rossana Martini Gusso

Coordenador CEMAPS

27/2018
ao
29/2018

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

71/2018

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

72/2018

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

152/2018

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

153/2018

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

158/2018

Odete Aparecida Bianchi

Supervisor Geral de Serviços de

Banco Sistema S.A.
Período de 13/01/1976 a 16/08/1979 – total de 03
anos, 07 meses e 04 dias.
Polidora Marizelia Ltda
Período: 01/09/1981 a 31/08/1984 – total de 03 anos.
Autônomo
Período de 01/08/1988 a 30/11/1990– total de 02
anos e 04 meses.

Odete Aparecida Bianchi

Reginara Cristina Aléssio

201/2016

Atividade Privada, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:

24/2019

172/2019

160/2016

AVERBA, para fins de cômputo de tempo de
contribuição na aposentadoria, o tempo de serviço
prestado pelo servidor CLADEMIR ANTONIO
WINGERT, matrícula nº 231, conforme Certidão do
Instituto Nacional de Seguro Social:

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS

171/2019

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 05 de
fevereiro de 2019, a conclusão do estágio probatório,
declarando estável no serviço público a servidora
CLAUDETE RITTER, matrícula nº 1.622, investida
no cargo efetivo de Monitor de Creche, em
03/08/2015, tendo sido avaliada entre agosto de 2015
a fevereiro de 2019, 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.

PORTARIA Nº 730/2019

Odete Aparecida Bianchi

CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
Nº
Contrat
o

224/2014

PORTARIA Nº 728/2019

176/2018
ao
178/2018

Agente Administrativo

Assessor Jurídico

Assessor Executivo

Agente Administrativo

Supervisor Geral de Serviços de
Regulação SUS
Secretário
Juventude

de

Esportes,

Lazer

e

Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 732/2019
AVERBA, para fins de cômputo de tempo de
contribuição na aposentadoria, o tempo de serviço
prestado pela servidora JAQUELINE BRUNELLO
BORGES, matrícula nº 567, conforme Certidão do
Instituto Nacional de Seguro Social:
Atividade Privada, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:
Cooperativa Vinicola Garibaldi Ltda
Período de 23/10/1989 a 19/02/1990 – total de 03
meses e 27 dias.
Associação Caritativo Literaria São José
Período: 20/02/1990 a 01/03/1995 – total de 05 anos
e 12 dias.
Total Geral: 1.954 dias, correspondendo a 05 anos,
04 meses e 09 dias.
Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 733/2019
AVERBA, para fins de cômputo de tempo de
contribuição na aposentadoria, o tempo de serviço
prestado pela servidora ADRIANA BASSO
AUDIBERT, matrícula nº 655, conforme Certidão do
Instituto Nacional de Seguro Social:
Atividade Privada, com contribuição ao Regime
Geral de Previdência – INSS:
Calçados Juçara Ltda
Período de 01/12/1986 a 09/06/1988 – total de 01
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ano, 06 meses e 09 dias.
Grendene S.A
Período: 01/06/1988 a 05/01/1998 – total de 09 anos,
06 meses e 26 dias.
Total Geral: 4.050 dias, correspondendo a 11 anos, 01
mês e 05 dias.
Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 734/2019
REMANEJA, com efeito retroativo a 05 de agosto de
2019, a servidora SILVIA ZAGO, Auxiliar Geral,
matrícula n.º 456, da E.M.E.F. Prefeito José Chies
para a E.M.E.F Nossa Senhora Aparecida.
Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 735/2019
CONCEDE, a partir do mês de AGOSTO de 2019,
adicional por tempo de serviço, de acordo com o art.
84 da Lei Municipal nº 682, de 1990, aos seguintes
servidores:
SERVIDOR

CARGO

ADICI
MAT
ONAL
660
6º

Andreia Armelin

Auditor Tributário

Andreia Cassinelli

Monitor de Creche

868

5º

Catia Manica
Piacentini
Daniel Francisco
Gedoz
Fabio Chies

Professor educação
infantil
Operário

1.357

2º

432

8º

727

6º

Maria Chies Scaratti Professor séries iniciais

177

10º

Taciana Cattani

Professor séries iniciais

431

8º

Valmir Bottega

Motorista

101

12º

Agente Administrativo

PERÍODO
AQUISITIVO
07/08/2016 a
07/08/2019
09/08/2016 a
09/08/2019
12/08/2016 a
12/08/2019
14/08/2016 a
14/08/2019
20/08/2016 a
20/08/2019
15/08/2016 a
15/08/2019
11/08/2016 a
11/08/2019
01/08/2016 a
01/08/2019

Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.
Clarisse Fatima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 736/2019
CONCEDE à servidora MARIA ROSALIA
FREITAG COUSSEAU, auxiliar geral, matrícula nº
478, promoção para a Classe F do Plano de Carreira
dos Servidores Públicos Municipais, referente ao
período aquisitivo de 30 de julho de 2014 a 30 de
julho de 2019, por haver completado o tempo de
exercício exigido no art. 15, inciso V, atendidos aos
requisitos previstos no art. 16, ambos da Lei
Municipal nº 685, de 1990, com vigência da
promoção a partir do mês de AGOSTO de 2019.
Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.
Clarisse Fatima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 737/2019
REMANEJA, a partir desta data, a servidora BRUNA
DAMIANI, agente administrativa, matrícula nº
1.903, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio para a Secretaria
Municipal da Administração.
Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 738/2019
CONVOCA, a candidata seguir relacionada 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, 09 e 12 de agosto de 2019,
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

CLÁUDIA MILANI

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA

Carlos Barbosa, 08 de agosto de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 739/2019
REMANEJA, a partir desta data, a servidora TAIS
AIMI, agente administrativa, matrícula nº 2.037, da
Secretaria Municipal da Administração para a
Secretaria Municipal da Saúde.
Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 740/2019
CONCEDE, a partir do mês de AGOSTO de 2019,
alteração de nível à servidora MARLA
ONGARATTO, matrícula nº 2.096, Professor de
Séries Iniciais, tendo em vista a conclusão do curso
de Pós Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia
Institucional; Pós Graduação Lato Sensu –
Especialização em Gestão Escolar; e Pós
Graduação Lato Sensu em Supervisão e Orientação
Educacional; passando a perceber remuneração
correspondente ao nível 3 na linha de habilitação do
magistério, nos termos do artigo 17 da Lei
Municipal 2.133, de 23 de janeiro de 2008.
Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 741/2019
HOMOLOGA, com efeito retroativo a 23 de maio
de 2019, a conclusão do estágio probatório,
declarando estável no serviço público a servidora
HELENA PIEGAS RODRIGUES, matrícula nº
1.732, investida no cargo efetivo de Enfermeiro, em
03/08/2015, tendo sido avaliada entre agosto de
2015 a maio de 2019, 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, 09 de agosto de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 07/2019 – SMF
RESOLVE: 1 – Fixar o preço do metro quadrado
para apuração do valor mínimo do serviço aplicado
na construção civil, para o mês de AGOSTO DE
2019 em R$1.516,89 (Hum mil, quinhentos e

dezesseis reais e oitenta e nove centavos),
correspondente ao valor do CUB (NBR 12.721-2006)
RPQ1 (Residência Popular) do mês de JUNHO/2019,
adotado pelo Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado do Rio Grande do Sul.
2 – Para fins de tributação, os padrões de construção
serão considerados em função do que segue:
CONSTRUÇÃO DE MADEIRA
Padrão
baixo:
.........................................até
100,00m²;
Padrão normal: ............................acima de 100,00m²
até 250,00m²;
Padrão
alto:
...............…...............acima
de
250,00m².
CONSTRUÇÃO MISTA (paredes externas de
alvenaria e internas de madeira):
Padrão baixo: .........................................até 90,00m²;
Padrão normal: .......................................acima de
90,00m² até 220,00m²;
Padrão
alto:
..................................acima
de
220,00m².
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA:
Padrão baixo: .........................................até 80,00m²;
Padrão normal: .......................................acima de
80,00m² até 200,00m²;
Padrão
alto:
.......................….......acima
de
200,00m².
3 – Os percentuais estimados de mão de obra
aplicada, de acordo com o artigo 2º Decreto 2.838,
de 07/11/2014, serão os seguintes:
CONSTRUÇÃO DE MADEIRA
Padrão baixo: ..........................................7,00 % (sete
por cento);
Padrão normal: .......................................12,50 %
(doze e meio por cento);
Padrão alto: .............................................18,00 %
(dezoito por cento).
CONSTRUÇÃO MISTA (paredes externas de
alvenaria e internas de madeira):
Padrão baixo: .........................................
9,50%
(nove e meio por cento);
Padrão normal: ....................................... 15,00 %
(quinze por cento);
Padrão alto:............................................ 20,00 %
(vinte por cento).
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA:
Padrão baixo: ......................................... 11,50%
(onze e meio por cento);
Padrão normal: ....................................... 17,00%
(dezessete por cento);
Padrão alto: ............................................. 23,00%
(vinte e três por cento).
4 – Galpões, armazéns e similares e outros tipos de
construção, que possuam um vão livre muito grande,
terão seus valores abatidos em 50 % (cinqüenta por
cento).
5 – Qualquer outro tipo de construção que, por sua
peculiaridade, não se enquadre nos padrões adotados
por esta Portaria e pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil, será estudado caso a caso e o
percentual a ser aplicado não ultrapassará, em
hipótese alguma, a 30 % (trinta por cento) do valor
do CUB acima citado, conforme determina o artigo
2º, I do Decreto 2.383, de 16/12/2009.
Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda de
Carlos Barbosa, em 31 de Julho de 2019.
ROBERTO DA-FRÉ
Secretário Municipal da Fazenda Substituto
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PODER LEGISLATIVO
ADITIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 003/2016
CONTRATANTE:
Câmara
Municipal
de
Vereadores 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 15 de agosto de 2019 até
14 de agosto de 2020, 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, negociado
entre as partes, em 5,00%. Desta forma, o novo valor
a ser pago corresponderá a R$ 1.470,00 (Hum mil e
quatrocentos e setenta reais) mensais. As partes
renunciam de todo e qualquer direito de pleitear a
qualquer tempo da contratação reposição dos valores
ora negociados, tendo o valor acordado como justo e
suficiente para remuneração do objeto, sendo este o
valor-base para os futuros reajustamentos e eventuais
reequilíbrios de fatos que vierem a surgir a partir da
presente data. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 04.
Carlos Barbosa, 09 de agosto de 2019.
LUCIANO BARONI
Presidente da Câmara de Vereadores de Carlos
Barbosa
BORBA, PAUSE & PERIN – ADVOGADOS
Contratado
RAQUEL DOS SANTOS DE ZORZI
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

JAQUELINE
CAMILLO:
83441085000
Município de Carlos
Barbosa - RS
2019-08-16 10:33:44
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