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Parágrafo único. O Município poderá, mediante
Acordo de Cooperação Técnica, adotar o Cadastro
Técnico Federal, para permitir um cadastramento
único e o compartilhamento de dados entre a União,
o Estado e os Municípios, sendo, nesta sistemática, a
inscrição no Cadastro Técnico Federal considerada
válida como inscrição no Cadastro Técnico
Municipal.
Art. 3º Na administração do Cadastro de que trata
esta Lei, compete ao órgão ambiental municipal:

PODER EXECUTIVO
LEIS
LEI N° 3.713, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
Institui, no Município de Carlos Barbosa, o
Cadastro Técnico Municipal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais e cria a Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental Municipal
– TCFA, 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:

I – estabelecer os procedimentos de registro no
Cadastro e os prazos legais de regularização;
II – integrar os dados do Cadastro de que trata esta
Lei com o Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais em parceria com o Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA.
Art. 4º As pessoas físicas ou jurídicas que exercem
atividades mencionadas no art. 1º, e descritas no
Anexo VIII da Lei Federal nº 6.938/81, e alterações,
não inscritas no Cadastro Técnico Estadual até o
último dia útil do trimestre civil, após a publicação
desta Lei, incorrerão em infração punível com multa
de:
I - 03 URM, se pessoa física;
II - 10 URM, se microempresa;

Art. 1º Fica instituído o Cadastro Técnico Municipal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, de registro
obrigatório e sem qualquer ônus para as pessoas
físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais e/ou à extração, à produção, ao
transporte e à comercialização de produtos
potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim
como de produtos e subprodutos da fauna e flora.
§1º O Cadastro instituído passa a integrar o Sistema
Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente,
criado pela Lei Federal nº 6.938/81, e alterações.
§2º O Cadastro instituído passa a integrar o Sistema
Estadual de Registros, Cadastros e Informações
Ambientais, criado pela Lei 10.330/81, e alterações,
para os Municípios que optarem por firmar Acordo
de Cooperação Técnica com o Estado.
Art. 2º O órgão municipal, integrante do Sistema
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, nos termos
do art. 6º da Lei Federal 6.938/81, administrará o
Cadastro Técnico Municipal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, criado por esta Lei.

III - 20 URM, se empresa de pequeno porte;
IV - 30 URM, se empresa de médio porte; e
V - 50 URM, se empresa de grande porte.
§1º Compete ao órgão ambiental municipal aplicar as
sanções previstas neste artigo.
§2º Na hipótese da pessoa física ou jurídica descrita
no caput deste artigo, que venha iniciar suas
atividades, após a publicação desta Lei, o prazo para
inscrição no Cadastro Técnico Municipal é de trinta
dias, a partir do registro público da atividade, nos
termos da Lei Federal 10.406/2002.
Art. 5º Para os fins desta Lei, consideram-se como:
I - microempresa e empresa de pequeno porte, as
pessoas jurídicas que se enquadrem, respectivamente,
nas descrições dos incisos I e II do caput do art. 3º da
Lei Complementar Federal nº 123/2006;
II - empresa de médio porte, a pessoa jurídica que
tiver receita bruta anual superior ao limite de
enquadramento previsto para o inciso I e igual ou
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inferior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais),
de acordo com a Lei Federal nº 6.938/1981;
III - empresa de grande porte, a pessoa jurídica que
tiver receita bruta anual superior a R$ 12.000.000,00
(doze milhões de reais), conforme Lei Federal nº
6.938/1981.
Art. 6º Fica instituída a Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental Municipal - TCFA, cujo fato
gerador é o exercício regular do Poder de Polícia
conferido às instituições ambientais competentes, por
intermédio do órgão ambiental municipal, para
controle e fiscalização das atividades potencialmente
poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais,
conforme estabelece a Lei Federal nº 6.938/81 e
alterações.
Art. 7º É sujeito passivo da TCFA Municipal todo
aquele que exerça as atividades constantes no Anexo
VIII da Lei Federal 6.938/81 e alterações.
Art. 8º A TCFA Municipal é devida por
estabelecimento e os seus valores são fixados no
Anexo Único desta Lei, equivalentes a 50%
(cinquenta por cento) do valor devido ao Estado,
referente à Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental – TCFA-RS, relativa ao mesmo período,
conforme definido pela Lei Estadual nº 13.761/2011
e alterações.
§1º O Potencial de Poluição (PP) e o Grau de
Utilização (GU) de recursos naturais de cada uma das
atividades sujeitas à fiscalização, encontram-se
definidos no Anexo VIII da Lei Federal nº 6.938/81 e
alterações.
§2º Os valores pagos a título de TCFA Municipal
constituem crédito para compensação com o valor
devido ao Estado, a título de Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental - TCFA Estadual, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) e relativamente ao
mesmo ano, nos termos da Lei Estadual nº
13.761/2011.
§3º Caso o estabelecimento exerça mais de uma
atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa
relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais
elevado.
§4º Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar
monetariamente na forma do regulamento, o valor da
taxa fixada no caput, guardando a equivalência de
50% (cinquenta por cento), com a TCFA Estadual da
Lei 13.761/2011 e alterações.
Art. 9º A TCFA Municipal será devida no último dia
útil de cada trimestre do ano civil, nos valores
fixados no Anexo Único desta Lei e o recolhimento
será efetuado, por meio de Guia de Recolhimento, até
o quinto dia útil do mês subsequente.
Art. 10. A TCFA Municipal não recolhida nos prazos
e nas condições estabelecidas no art. 9º desta Lei,
será cobrada nos parâmetros estabelecidos da lei
municipal que regra a dívida ativa.
Art. 11. Na hipótese do Município firmar acordo de
cooperação técnica com o Estado, para permitir que a
TCFA Estadual e a TCFA Municipal sejam recolhidas
conjuntamente por meio de documento de
arrecadação único, observar-se-á o seguinte:
I - os sujeitos passivos ficarão submetidos ao
enquadramento, aos prazos e aos encargos por atraso
previstos na legislação federal para a TCFA;
II - o sujeito passivo que não efetuar o recolhimento
por documento de arrecadação único dos débitos
relativos à TCFA-RS do exercício financeiro até o 5º
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(quinto) dia útil do exercício subsequente ou do
exercício posterior, se expressamente fixado no
acordo de cooperação técnica, deverá efetuar o
recolhimento por meio de documento próprio de
arrecadação municipal, acrescido dos encargos
legais previstos na legislação federal.
Art. 12. São isentos do pagamento da TCFA
Municipal:
I - os órgãos públicos federais, estaduais e
municipais e demais pessoas jurídicas de direito
público interno;
II - entidades filantrópicas;

III – doações de empresas, entidades
governamentais e da comunidade em geral.

não

§1º As doações deverão ser feitas diretamente à
Secretaria Municipal de Assistência Social e
Habitação, que as repassará ao Banco Municipal de
Materiais de Construção.
§2º A coleta dos materiais de construção doados
ficará a cargo do Município, e a retirada no Banco de
Materiais de Construção será de responsabilidade do
beneficiado.

de

§3º O controle de entrada e saída de materiais deverá
ser registrado em planilha de estoque do Banco
Municipal de Materiais de Construção.

Art. 13. Os recursos arrecadados com a TCFA
Municipal serão destinados às atividades de
controle e fiscalização ambiental do município.

§4º O Poder Executivo reserva-se o direito de
selecionar o material desejado, abstendo-se de
recolher entulhos diversos ou materiais não passíveis
de utilização.

Art. 14. Os dispositivos previstos não alteram nem
revogam outros que contenham exigências próprias
para o exercício de atividades específicas, sequer
aqueles que necessitem de licença ambiental a ser
expedida pelo órgão ambiental competente.

Art. 2º O Banco Municipal de Materiais de
Construção será administrado pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Habitação, e
funcionará em prédio indicado pela administração
municipal.

Art. 15. A presente Lei poderá ser regulamentada
por Decreto, no que couber.

Art. 3º O repasse dos materiais que integram o Banco
Municipal de Materiais de Construção será realizado
à população cadastrada no Cadastro Único com
renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos
nacionais, nos seguintes casos:

III - aqueles
subsistência.

que

praticam

agricultura

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2020.

I – construção, reforma ou recuperação de moradia, a
fim de implementar o nível de habitabilidade;

Carlos Barbosa, 30 de outubro de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
ANEXO ÚNICO
Valores em reais, devidos por estabelecimento,
trimestralmente, a título de TCFA Municipal:
Potencial de
Poluição, grau de
utilização dos
recursos naturais

Empresa de
Empresa de
Pessoa Microempres
Empresa de
Pequeno
Grande Porte
Física
a
Médio Porte
Porte

Pequeno

-

-

86,95

173,90

347,80

Médio

-

-

139,12

278,25

695,61

Alto

-

38,64

173,90

347,80

1.739,02

LEI N° 3.714, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
Institui no Município de Carlos Barbosa a
criação do Banco Municipal de Materiais de
Construção e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar o
Banco Municipal de Materiais de Construção do
Município de Carlos Barbosa, para armazenamento
e redistribuição de:
I – sobras de matérias-primas da construção civil;
II – resíduos sólidos que possam ser utilizados em
obras;

II – recuperação de moradia em virtude de
emergência e/ou calamidade.
§1º Para o efeito desta lei, reputam-se como
emergência
e/ou
calamidade
incêndios,
desabamentos,
alagamentos,
deslizamentos,
vendavais, granizo e fenômenos que causem danos à
habitação destas pessoas, desde que não sejam as
responsáveis pelo dano.
§2º Os materiais deverão ser utilizados para fins
exclusivamente residenciais.
Art. 4º Habilitam-se a receber repasses do Banco
Municipal de Materiais de Construção todas as
pessoas que comprovadamente preencham os
seguintes requisitos:
I – ser morador do município;
II – a família deverá estar com o Cadastro Único
atualizado;
III – o requerente deverá solicitar o benefício junto a
Secretaria Municipal de Assistência Social e
Habitação, no Setor de Habitação.
§1º O imóvel onde serão empregados os materiais
não poderá ser objeto de contrato de locação, nem
estar localizado em área invadida de terrenos
particulares, terrenos irregulares ou em áreas de
risco ambiental.
§2º A habilitação de que trata este artigo dar-se-á por
meio da apresentação de:
I – ficha socioeconômica com requerimento;
II – documento de identidade oficial, CPF do grupo
familiar;
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III – comprovante de endereço;
IV – comprovante de renda do grupo familiar;

Art. 1.º Fica suprimido o artigo 3º do Decreto nº
3.441, de 06 de setembro de 2019.

V – declaração firmada pelo interessado de que não é
proprietário nem possuidor de outro imóvel além
daquele cuja melhoria se pretende;

Art. 2.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de
setembro de 2019.

VI – comprovante de visita domiciliar, emitido pelo
setor da Habitação da Secretaria de Assistência
Social e Habitação.
§3º A doação dar-se-á por meio de termo de doação
assinado pelo Setor de Habitação e o requerente.
Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei
correrão por conta da Secretaria Municipal da
Assistência
e
Habitação,
PROGRAMA
16.482.103.1033 – Promoção ao Acesso da Casa
Digna.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará por Decreto
a presente Lei, no que couber.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Carlos Barbosa, 30 de outubro de 2019.
60º de Emancipação.

Carlos Barbosa, 25 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti
Prefeito Municipal
DECRETO N° 3.461, DE 30 DE OUTUBRO DE
2019
Relaciona
os
consumidores
contemplados pelo sorteio do
Programa
Minha
Nota-e
e
contribuinte pagante da Cota Única
do IPTU 2019.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
DECRETA:

Art. 1º Ficam alterados o art. 1º e os incisos I, II e III
do art. 2º do Decreto Municipal nº 2.109, de 07 de
março de 2007, que regulamenta a criação do
Conselho de Urbanismo e Ambiente, passando a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º O Conselho Municipal de Urbanismo
e Ambiente será composto por uma
representação tripartite envolvendo o Governo
Municipal, a população organizada e entidades
profissionais e empresariais constituídas, tendo
como membro nato o Prefeito, e
como
suplente do mesmo o Vice-Prefeito, num total de 09
(nove) membros.
Art. 2º …
I - Do Poder Executivo:
a) Prefeito de Carlos Barbosa, membro
nato;
b) Secretário Municipal de Projetos
Públicos e Meio Ambiente;
c) Secretário Municipal de Assistência
Social e Habitação.
II - Da população organizada:
a) Um representante do Sindicato Rural;
b) Um representante das Associações de
Bairros do Município;
c) Um representante da Associação do
Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa.

DECRETOS

Art. 1° Para fins de publicidade dos contemplados
no sorteio, definido nos termos da Lei n.° 3.456, de
26 de outubro de 2017, Decreto nº 3.215, de 21 de
novembro de 2017 e da Lei nº 3.610, de 18 de
dezembro de 2018, a relação de nomes, conforme
segue:

DECRETO N° 3.458, DE 25 DE OUTUBRO DE
2019

I – Consumidores, Lei n.° 3.456, de 26 de outubro
de 2017:

III profissionais:

a) Anderson Pech – 1º Prêmio - uma motocicleta
250cc. 0KM, Renavam 01202334870, placa
IZM6J18;

a) Um representante da Associação
Comercial e Industrial de Carlos Barbosa - ACI;
b) Um representante do Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande
do
Sul - CREA/RS;
c) Um representante do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande
do
Sul - CAU/RS.

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

Revoga dispositivos do Decreto nº
3.387, de 01 de abril de 2019, que
dispõe sobre o prazo final para firmar
acordo extrajudicial, pelos servidores
públicos municipais.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
Decreta:
Art. 1º Ficam revogados o parágrafo único do art. 1º
e o art. 2º do Decreto Municipal nº 3.387, de 01 de
abril de 2019, que dispõe sobre o prazo final para
realização de acordo extrajudicial, pelos servidores
públicos municipais, nos termos do Decreto n.°
3.285, de 18 de maio de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 25 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
DECRETO N° 3.460, DE 25 DE OUTUBRO DE
2019
Suprime o artigo 3º do Decreto nº
3.441, de 06 de setembro de 2019.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964;
Decreta:

b) Renovadora de Pneus Hoff S/A – 2º Prêmio uma
motocicleta
160cc
0KM,
Renavam
01202334609, placa IZM6J19.
II – Pagante cota única IPTU 2019, Lei nº 3.610, de
18 de dezembro de 2018:
a) Evandro Bertotto - uma motocicleta 125cc 0KM,
Renavam 01202334951, placa IZM6J20.
Art. 2° O presente Decreto é documento hábil para
atestar a posse e propriedade dos bens acima
listados.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Das

entidades

empresariais

e

Art. 2º Os demais dispositivos do Decreto Municipal
nº 2.109 de 07 de março de 2007 permanecem
inalterados.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 30 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Carlos Barbosa, 30 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
DECRETO N° 3.462, DE 30 DE OUTUBRO DE
2019
Altera dispositivos do Decreto
Municipal nº 2.109, de 07 de março
de 2007, que regulamenta a criação
do Conselho de Urbanismo e
Ambiente.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
Decreta:

EDITAIS
EDITAL N° 01/2019 – B COMPLEMENTA O
EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES
O Prefeito Municipal e o Presidente do Poder
Legislativo Municipal de Carlos Barbosa/RS,
respectivamente, os Senhores Evandro Zibetti e
Luciano Baroni, no uso de suas atribuições legais,
TORNAM PÚBLICO o presente edital para divulgar
o que segue:
1. Com o objetivo de satisfazer o rol de conteúdos
estabelecidos na disciplina de Legislação e
conhecimentos específicos para o cargo de
Operador de Videomonitoramento, as referências
bibliográficas postas para o respectivo cargo passam
a constar com o acréscimo do item “Publicações e
legislações que contemplem os conteúdos
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indicados”.
2. Em relação às referências bibliográficas da
disciplina de Legislação e conhecimentos específicos
para o cargo de Tesoureiro, onde se lê MANUAL
DE RECEITA NACIONAL: Aplicado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a partir
da elaboração e execução da lei orçamentária de
2009. 1ª Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de
2008,
LEIA-SE
BRASIL.
Manual
de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP
– 8ª ED.).
3. Quanto ao preâmbulo, em relação à portaria do
Poder Legislativo de Carlos Barbosa/RS, onde se lê
nº 011/2019, LEIA-SE nº 012/2019.
4. Do cancelamento da inscrição e da devolução do
valor da taxa de inscrição: Os candidatos inscritos
para o cargo de Operador de Videomonitoramento
e Tesoureiro, que já efetuaram o pagamento do valor
da taxa de inscrição e NÃO tiverem interesse em
continuar participando do certame em virtude das
complementações ora realizadas, DEVERÃO entrar
em contato com a Objetiva Concursos, através do email
faleconosco@objetivas.com.br, durante o
período de 31/10 a 07/11/2019, para fins de
solicitação de cancelamento da inscrição e devolução
do valor referente à taxa de inscrição. Para tanto,
deverão:
a) realizar o download do Anexo deste edital;
b) editar o arquivo baixado, preenchendo
devidamente todos os campos necessários;
c) realizar a impressão do referido arquivo, já
devidamente preenchido;
d) assinar o arquivo no campo necessário e proceder
sua digitalização;
e) digitalizar documento de identidade e o
comprovante do pagamento da taxa de inscrição
original (boleto bancário quitado);
f) salvar todos os arquivos digitalizados em um único
arquivo, nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”;
g) anexar o arquivo ao e-mail endereçado à
faleconosco@objetivas.com.br, e;
h)
enviar
o
e-mail,
mencionando,
OBRIGATORIAMENTE no assunto deste o
seguinte: Solicitação de cancelamento da inscrição
e devolução do valor da taxa de inscrição CARLOS BARBOSA/RS/2019.
4.1. A ausência de solicitação de cancelamento da
inscrição e devolução por parte do candidato, ou o
pagamento do boleto, posterior a esta publicação,
implica aceitação tácita da alteração ora trazida,
descabendo quaisquer alegações de desconhecimento
e/ou discordância do regramento em tela.
4.2. O depósito do valor referente à devolução da
taxa de inscrição será realizado na conta bancária
informada no Anexo deste edital, até o dia
14/11/2019, de forma que é imperativo que o
candidato preencha corretamente suas informações
no requerimento, sendo o preenchimento de
exclusiva responsabilidade do candidato.

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019

Digitando o nº 154 no campo “nº da licitação” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 05 de Dezembro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Sala de Licitações – Centro
Administrativo Municipal
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de
Medicamentos, Materiais e Higiene e Insumos

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 155/2019

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 nº 016 no campo “nº da licitação” e
selecionando
a
modalidade
“Concorrência
Pública”.
EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 08 de Novembro de 2019
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Aquisição e Instalação de Câmeras de
Monitoramento para Escolas Municipais de
Educação Infantil
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 nº 155 no campo “nº da licitação” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 156/2019

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 06 de Dezembro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Sala de Licitações – Centro
Administrativo Municipal
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de
Medicamentos e Alimentos Via Ordem Judicial

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 11 de Novembro de 2019
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação
de Serviço Fotográfico em Arquivo Digital para
Eventos do Natal no Caminho das Estrelas

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

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 nº 017 no campo “nº da licitação” e
selecionando
a
modalidade
“Concorrência
Pública”.

Digitando o nº 156 no campo “nº da licitação” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 157/2019

PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 153/2019
TIPO: Menor Preço Por Objeto
DATA: 07 de Novembro de 2019
HORÁRIO: 14 horas
OBJETO: Prestação de Serviço de Zeladoria para
o Natal no Caminho das Estrelas e Segurança para
o Reveillon.
O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 12 de Novembro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada
para Prestação de Serviço de Recepção, Zeladoria e
Monitoramento 24 Horas de Áreas Destinadas a
Serviços de Saúde
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 nº 157 no campo “nº da licitação” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

5. O concurso público para provimento de cargos dos
Poderes Executivo e Legislativo e processo seletivo
público 01/2019 passa a constar com o acréscimo ora
trazido, restando todas as demais disposições válidas
e inalteradas.

Digitando o nº 153 no campo “nº da licitação” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 154/2019

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 011/2019

Carlos Barbosa/RS, 30 de outubro de 2019.

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 08 de Novembro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para
Realização de Show Pirotécnico para Eventos do
Natal no Caminho das Estrelas

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 18 de Novembro de 2019
HORÁRIO: 09 horas
OBJETO: Contratação de Empresa para Construção
de Complexo Poliesportivo no Entorno do Centro
Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, Contrato
de Repasse nº 874752/2018 Operação 1060956-60

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal
Luciano Baroni,
Presidente da Câmara de Vereadores

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

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

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
Digitando o nº 011 no campo “nº da licitação” e
selecionando a modalidade “Tomada de Preços”.
ATAS
ATA II DE SESSÃO CONCORRÊNCIA
Nº 012/2019
Ata II de licitação, modalidade Concorrência,
número doze, do ano de dois mil e dezenove,
realizada às dez horas do dia vinte e quatro de
outubro de dois mil e dezenove, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Assis
Brasil, número onze, em Carlos Barbosa, que tem
como objeto 01 a contratação de empresa para
execução da rede de drenagem pluvial e
pavimentação asfáltica da Rua Alberto Pasqualini,
no bairro Vila Nova, numa extensão de 275 metros,
com fornecimento de mão de obra e dos materiais
necessários; e como objeto 02 a contratação de
empresa para execução da reforma e reforço de muro
de arrimo, localizado na Rua Alberto Pasqualini, no
bairro Vila Nova, com fornecimento de mão de obra
e dos materiais necessários. Dando andamento ao
certame a Comissão informa que passado o prazo
legal, nenhum licitante apresentou documentação
complementar quanto a inabilitação, ratificando
portanto a ata anterior. Ficam desde já intimados os
interessados, caso queiram, a comparecer às 14
horas do dia 25 (vinte e cinco) de outubro de dois
mil e dezenove na Sala de Licitações para a abertura
do envelope 02 – Proposta. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Comissão de Licitações.
ATA III DE SESSÃO CONCORRÊNCIA
Nº 012/2019
Ata de licitação, modalidade Concorrência, número
doze, do ano de dois mil e dezenove, realizada às
quatorze horas do dia vinte e cinco de outubro de
dois mil e dezenove, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, sita na Rua Assis Brasil,
número onze, em Carlos Barbosa, que tem como
objeto 01 a contratação de empresa para execução da
rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica
da Rua Alberto Pasqualini, no bairro Vila Nova,
numa extensão de 275 metros, com fornecimento de
mão de obra e dos materiais necessários; e como
objeto 02, a contratação de empresa para execução
da reforma e reforço de muro de arrimo, localizado
na Rua Alberto Pasqualini, no bairro Vila Nova, com
fornecimento de mão de obra e dos materiais
necessários. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações: Fernanda Becker Johann,
Gilmara Rossi e Nilce Dalmás Branchi. Atendido o
disposto na Lei 8.666/93, verificou-se a ampla
publicidade, e a Comissão decidiu por dar
continuidade ao processo licitatório. Inicialmente,
foi aberto o envelope número dois – Proposta, e
foram analisados os documentos apresentados pela
empresa CONCRESUL ENGENHARIA LTDA,
CNPJ nº 26.277.170/0001-01, neste ato sem
representação. A empresa restou classificada quanto
ao objeto 01, apresentando o valor global de R$
260.617,19 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e
dezessete reais e dezenove centavos). Com relação
ao Objeto 02, restou a licitação frustrada, tendo em
vista o decurso do prazo, oferecido com base no
artigo 48, parágrafo terceiro, da Lei 8.666/93, sem
terem as empresas inabilitadas apresentado nova
documentação. Abre-se prazo legal para recurso.
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Comissão de Licitações.

ATA I DE SESSÃO CONCORRÊNCIA
Nº 014/2019
Ata de licitação, modalidade Concorrência, número
quatorze, do ano de dois mil e dezenove, realizada
às nove horas do dia vinte e nove de outubro de
dois mil e dezenove, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, sita na Rua Assis Brasil,
número onze, em Carlos Barbosa, que tem como
objeto a contratação de empresa para execução de
obras complementares e estabilização de talude no
passeio público na Rua Francisco D’Arrigo, bairro
Aparecida, Carlos Barbosa/RS, com fornecimento
de mão de obra e dos materiais necessários.
Presentes os membros da Comissão Julgadora de
Licitações: Douglas Nazaré Cisco Francisco,
Fernanda Becker Johann e Gilmara Rossi.
Atendido o disposto na Lei 8.666/93, verificou-se a
ampla publicidade, decidindo a Comissão por dar
continuidade ao processo licitatório. Participou a
empresa RENOVA TERRAPLENAGEM LTDA
ME, CNPJ n° 12.298.636/0001-40, neste ato
representada pelo Senhor Elias Henrique Dalmoro,
portador do CPF 029.143.400-28. Foram analisados
os documentos referentes ao envelope “um” Habilitação. Foi realizada diligência junto à
Secretaria de Projetos Públicos e Meio Ambiente, a
fim de confirmar o preenchimento dos requisitos
constantes no item 06.01.04, alínea “a”, em relação
ao atestado de capacidade técnica apresentado. A
empresa foi considerada habilitada, tendo o seu
representante desistido do prazo de recurso
referente a esta fase. A empresa apresentou
declaração de microempresa ou empresa de
pequeno porte. Sendo assim, a Comissão decidiu
dar prosseguimento ao certame e abriu o envelope
de número dois: “Proposta Financeira”. A proposta
foi considerada classificada. A empresa RENOVA
TERRAPLENAGEM LTDA – ME foi classificada
em primeiro lugar pelo valor de R$ 296.770,37
(duzentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta
reais e trinta e sete centavos). Abre-se prazo legal
para recurso. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pelos presentes.

ADITIVOS CONTRATUAIS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 200/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Posto de Combustíveis Fioi
D'noni Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 22 de novembro de
2019 até 21 de dezembro de 2019, ou até a
finalização do processo licitatório, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 47
Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
POSTO DE COMBUSTÍVEIS FIOI D'NONI LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 201/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Auto Posto São Sebastião Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 22 de novembro de
2019 até 21 de dezembro de 2019, ou até a
finalização do processo licitatório, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 46
Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
AUTO POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 202/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Posto do Guerra Comércio de
Combustíveis Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 22 de novembro de
2019 até 21 de dezembro de 2019, ou até a
finalização do processo licitatório, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 23
Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 203/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Posto do Guerra Comércio de
Combustíveis Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 22 de novembro de
2019 até 21 de dezembro de 2019, ou até a
finalização do processo licitatório, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
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inalteradas.
ADITIVO: 21

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

Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 206/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: PJS Geologia Ltda Epp
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 60 (sessenta)
dias, ou seja, a partir de 06 de novembro de 2019 a
04 de janeiro de 2020, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 07

Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.

Carlos Barbosa, 30 de outubro de 2019.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Comércio de Combustíveis
Carlos Barbosa - Epp
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 22 de novembro de
2019 até 21 de dezembro de 2019, ou até a
finalização do processo licitatório, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 35

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 205/2014

PJS GEOLOGIA LTDA EPP
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

ÁLISSON 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 206/2014

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 233/2014

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

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: A Batista Monitoramentos,
Segurança e Vigilância Ltda – Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por mais 25
(vinte e cinco) dias, ou seja, a partir de 06 de
novembro de 2019 até 30 de novembro de 2019,
conforme justificativa em anexo que faz parte
integrante do presente instrumento. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 06

I
T
E
M
1
2

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Abastecedora Ponte Seca Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 22 de novembro de
2019 até 21 de dezembro de 2019, ou até a
finalização do processo licitatório, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 23
Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
ABASTECEDORA PONTE SECA LTDA
Contratada

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 208/2014

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO LTDA
Contratada

Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARLOS
BARBOSA - EPP
Contratada

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

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Abastecedora de Combustíveis
Bragagnolo Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 22 de novembro de
2019 até 21 de dezembro de 2019, ou até a
finalização do processo licitatório, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 25

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 204/2014

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

Agente Administrativa

3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

U
N
D

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

L
T
L
T
L
T

VALOR
UNIT.

R$ 4,39
R$ 3,61

Carlos Barbosa, 30 de outubro de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

R$ 3,69

Fica alterada a Cláusula Segunda – DO PRAZO –
alterando o período de abastecimento de cada posto,
da seguinte forma: do 1º dia até o último dia de
cada mês, ou seja, de 01 de novembro de 2019 até
dia 30 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: 26
Carlos Barbosa, 30 de outubro de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO LTDA
Contratada

ÁLISSON DE NARDIN

CRISTINA GEDOZ

A BATISTA MONITORAMENTOS, SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA LTDA - ME
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 234/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:
Ambe
Gerenciamento de
Resíduos Tecnológicos Ltda – Epp
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por mais 60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 06 de novembro
de 2019 até 04 de janeiro de 2020, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento. As demais cláusulas e
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condições do
inalteradas.
ADITIVO: 08

contrato

original

permanecem

Carlos Barbosa, 30 de outubro de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente
AMBE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
TECNOLÓGICOS LTDA - EPP
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 173/2015
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Navegantes – Limpeza Urbana
Ltda Me
OBJETO: Fica autorizada a fazer a destinação dos
resíduos na unidade da Central de Resíduos da
empresa Navegantes – Limpeza Urbana Ltda – Epp,
localizada na cidade de Carlos Barbosa/RS,
conforme solicitado no Processo Administrativo nº
572/2019 na forma da justificativa em anexo, que
faz parte integrante do presente instrumento. As
demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05
Carlos Barbosa, 23 de outubro de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado

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

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 152/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: 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, ou seja, a partir de 01 de novembro de 2019
até 31 de outubro 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, pelo índice do
IGPM acumulado do período de 3,38%. Desta
forma, o novo valor a ser pago corresponderá a R$
12.195,48 (doze mil, cento e noventa e cinco reais e
quarenta e oito centavos) mensais, sendo R$
9.856,25 (nove mil, oitocentos e cinquenta e seis
reais e vinte e cinco centavos) referente ao serviço
de limpeza nos banheiros públicos, e R$ 2.339,23
(dois mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e
três centavos) referente ao serviço de limpeza do
cemitério público municipal. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 05

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 181/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Esperandino Dalmas
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de novembro de 2019
até 31 de outubro 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 negociado entre as
partes de 3,00%. Desta forma, o novo valor a ser
pago corresponderá a R$ 1.405,95 (um mil,
quatrocentos e cinco reais e noventa e cinco
centavos) mensais. As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03
Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
ESPERANDINO DALMAS
Contratado

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 206/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: SIMONAGGIO & CIA LTDA
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Terceira – Do
Recurso Financeiro, passando a vigorar a seguinte
redação: “O valor da proposta para a execução do
objeto do contrato, com recursos do Ministério das
Cidades, totaliza R$ 268.497,70, sendo destes R$
222.857,14 de recursos federais e o remanescente do
valor, R$ 45.640,56, correspondente a contrapartida
do Município.” As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 25 de outubro de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos Meio
Ambiente
SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratado

Carlos Barbosa, 23 de outubro de 2019.
FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas
SERRA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE
LIMPEZA E PORTARIA EIRELI
Contratada

NAVEGANTES – LIMPEZA URBANA LTDA ME
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 200/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, passando a vigorar a seguinte redação: “O
preço entabulado entre as partes, considerando
unicamente o recurso do Ministério das Cidades,
para execução dos dois objetos do contrato, totaliza
R$ 271.937,45, sendo destes R$ 222.857,14 de
recursos federais e o remanescente do valor
correspondente a contrapartida do Município. O
saldo de 18.373,50 referente a fresagem será
administrado unicamente pelo Município de Carlos
Barbosa, com recurso próprio, sendo:
Objeto 01 (..)”
As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos Meio
Ambiente

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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 917/2019
CONCEDE, a partir desta data, o pagamento de
gratificação pelo exercício de atividade de natureza
especial de Controle e Agendamento Transporte
SUS, ao servidor DANIEL AUGUSTO SCHULTZ,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente
Administrativo, matrícula nº 1.542, nos termos do
art. 19-A, da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho
1990. Acumulará ao seu vencimento básico uma
gratificação mensal de R$ 1.535,67 (hum mil,
quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete
centavos).
Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 918/2019
NOMEIA E RECONDUZ, para compor o Conselho
Municipal do Desenvolvimento Rural – COMDER,
as pessoas a seguir relacionadas:
Representantes da Secretaria Municipal da
Agricultura:
Titular: Felipe Hahn da Silva, em substituição a
Felipe Borsoi.
Suplente: Felipe Borsoi, em substituição a Junior
Mauricio Mocelin.
Representante da Secretaria Municipal da Saúde:
Titular: Cristiane Rasia Camillo.
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Suplente: Catia Pradella.
PORTARIA Nº 920/2019
Representante da Secretaria de Projetos Públicos
e Meio Ambiente:
Titular: Pedro Fabrin, em substituição a Vanessa
Reinstein Alnoch.
Suplente: Ana Letícia Giacomelli, em substituição a
Antonio Gelmini.
Representante da Secretaria Estadual
Agricultura e Abastecimento (Inspetoria):
Titular: Carlos Alberto Freitas – recondução.
Suplente: Ivan Fagundes Rocha – recondução.

da

Prorroga, por 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
de 17 de outubro de 2019, o prazo para conclusão
dos trabalhos da Sindicância Administrativa
Disciplinar instaurada pela Portaria nº 822, de 16 de
setembro 2019, em função do grande número de
processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Carlos Barbosa:
Titular: Vilson Cichelero – recondução.
Suplente: Neiva Maria Thums – recondução.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

Representantes da Associação Riograndense de
Empreendimentos de Assistência Técnica e
Extensão Rural (EMATER):
Titular: Jandir Luis Pedroni – recondução.
Suplente: José Vicente Gabina Gabrynzeswski, em
substituição a Verônica Bandeira Simões.

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 17 de outubro de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar instaurada pela Portaria
nº 823, de 16 de setembro 2019, em função do
grande número de processos que tramitam junto a
Comissão Sindicante, bem como inúmeros trâmites
processuais de diferentes espécies.

Representantes das Cooperativas de Produção do
Município:
Titular: Géssica Farina, em substituição a Josimar
Walendorff.
Suplente: Carlos Alberto Gomes Araújo –
recondução.
Representantes das Associações de Produção do
Município:
Santa Luiza
Titular: André Weber.
Suplente: Natanael Cerutti.
Arcoverde
Titular: Cristiano Ferranti.
Suplente: Luisinho Chies.
Cinco Alto
Titular: Luiz Zarpelon.
Suplente: Egidio Cerutti.
Santo Antonio de Castro
Titular: Juarez Foppa.
Suplente: Josimara Benedetti.
Sede
Titular: Vitor Gedoz.
Suplente: Sedinei Canal.
Representante dos feirantes (convencional e
orgânica):
Titular: Vitor Taufer.
Suplente: Zita Bortolini.
Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 919/2019
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 19 de outubro de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar instaurada pela Portaria nº
835, de 18 de setembro 2019, em função do grande
número de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites processuais
de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

PORTARIA Nº 921/2019

classificação será reformulada, levando em conta que
os candidatos inertes com classificação anterior à do
último candidato que preencheu a vaga remanescente
serão realocados, automaticamente, para o final da
fila, podendo gozar deste benefício apenas uma vez,
sendo eliminados do certame caso já o tenham feito.
Os candidatos imediatamente posteriores ao último
contratado permanecerão na mesma classificação em
que se encontravam.
Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 924/2019

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.

RETIFICA a Portaria nº 883/2019, de 07 de outubro
de 2019, que homologou, com efeito retroativo a 28
de setembro de 2019, a conclusão do estágio
probatório, declarando estável no serviço público a
servidora IONE BIONDO MELERE, matrícula nº
1.394, investida no cargo efetivo de Monitor de
Creche em 02/05/2012, e avaliada entre maio de
2012 a setembro 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, alterando a
fundamentação legal para a Lei Municipal nº 2.001,
de 21 de setembro de 2006, e Decreto nº 2.078, de 21
de setembro de 2006, permanecendo inalterados os
demais itens.

PORTARIA Nº 922/2019

Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 17 de outubro de 2019, o prazo para
conclusão dos trabalhos do Processo Administrativo
instaurado pela Portaria nº 824, de 16 de setembro
2019, em função do grande número de processos
que tramitam junto a Comissão Sindicante, bem
como inúmeros trâmites processuais de diferentes
espécies.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.

Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
PORTARIA Nº 923/2019
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta Portaria, integrantes da relação final de
homologados para a função de Professor Ensino
Fundamental Séries Finais – Língua Portuguesa do
Processo Seletivo Público nº V_2018 (Edital de
Homologação nº 088/2018), 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
úteis, 22 e 23 de outubro de 2019, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério da
Administração Pública, para manifestar interesse
em contratação administrativa para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse
público para Professor Ensino Fundamental Séries
Finais – Língua Portuguesa, de acordo com a Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990. Para
tanto, devem preencher MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE DE VAGA na Coordenadoria de
Recursos Humanos desta Prefeitura, no horário de
expediente externo, das 8 horas às 12 horas e das
13h30min às 17h30min (fone 54 3461-8815).
DOS candidatos que apresentarem, dentro do prazo
acima referido, manifestação de interesse na vaga,
serão admitidos os que estiverem melhor
classificados, de acordo com o número de vagas
temporárias existentes na data da convocação.
Encerrado o prazo desta Portaria, a lista de

PORTARIA Nº 925/2019
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta Portaria, integrantes da relação final de
homologados para a função de Professor de
Educação Infantil do Processo Seletivo Público nº
I_2017 (Edital de Homologação nº 018/2017), 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 úteis, 22 e 23 de outubro de
2019, podendo ser prorrogado por igual período, a
critério da Administração Pública, para manifestar
interesse em contratação administrativa para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse
público para Professor de Educação Infantil, de
acordo com a Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de
1990.
Para
tanto,
devem
preencher
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE VAGA na
Coordenadoria de Recursos Humanos desta
Prefeitura, no horário de expediente externo, das 8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min (fone
54 3461-8815).
DOS candidatos que apresentarem, dentro do prazo
acima referido, manifestação de interesse na vaga,
serão admitidos os que estiverem melhor
classificados, de acordo com o número de vagas
temporárias existentes na data da convocação.
Encerrado o prazo desta Portaria, a lista de
classificação será reformulada, levando em conta que
os candidatos inertes com classificação anterior à do
último candidato que preencheu a vaga remanescente
serão realocados, automaticamente, para o final da
fila, podendo gozar deste benefício apenas uma vez,
sendo eliminados do certame caso já o tenham feito.
Os candidatos imediatamente posteriores ao último
contratado permanecerão na mesma classificação em
que se encontravam.
Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.
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Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 926/2019
CONVOCA, os candidatos a seguir relacionados para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Bairro Centro, Carlos Barbosa/RS, no prazo de
dois dias, 22 e 23 de outubro 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

ALISSON FORTES OLIVEIRA

MÉDICO

EMILENE DE LIMA VARGAS

ENFERMEIRO

LUCIA PRADELLA

ENFERMEIRO

Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 927/2019
EXONERA, a partir desta data, PAULO ROGERIO
POEGERE, matrícula n.º 1.699, do cargo em
comissão de CHEFE DE SERVIÇOS E
VIGILÂNCIA EM SAÚDE E VETORES, CC 03,
lotado na Secretaria Municipal da Saúde, conforme
art. 36, inciso II, alínea “a” da Lei Municipal nº 682,
de 05 de junho de 1990, sendo o dia 21 de outubro de
2019, o último dia trabalhado.
Carlos Barbosa, 22 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 928/2019
EXONERA, a partir desta data, CAROL
CASAGRANDE, matrícula nº 2.099, do cargo em
comissão de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, CC
03, lotado na Secretaria Municipal da Saúde,
conforme art. 36, inciso II, alínea “a” da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo o
dia 21 de outubro de 2019, o último dia trabalhado.
Carlos Barbosa, 22 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 929/2019
Nomeia, a partir desta data, PAULO ROGERIO
POEGERE, matrícula n.º 1.699, para exercer as
atribuições
do
cargo
em
comissão
de
SUBPREFEITO DE ARCOVERDE, lotado na
Secretaria Municipal da Agricultura, com
remuneração correspondente ao cargo em comissão
CC04, do quadro de cargos e salários da Lei
Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.
Carlos Barbosa, 22 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 930/2019
NOMEIA, a partir desta data,
CAROL
CASAGRANDE, matrícula nº 2.099, para exercer as
atribuições do cargo em comissão de SUPERVISOR

GERAL DE SERVIÇOS DE REGULAÇÃO SUS,
lotada na Secretaria Municipal da Saúde, carga
horária de 40 horas semanais, com remuneração
correspondente ao cargo em comissão CC05, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº
685, de 26 de junho de 1990.

em tratamento médico, conforme laudo pericial, nos
termos do artigo 105 § 1º e § 2º da Lei Municipal nº
682, de 26 de junho de 1990. Período da licença: de
23 de setembro a 22 de outubro de 2019.

Carlos Barbosa, 22 de outubro de 2019.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 931/2019
NOMEIA, a partir desta data, KARINA DE
SOUZA, matrícula nº 2.120, para exercer as
atribuições do cargo em comissão de ASSESSOR
ADMINISTRATIVO,
lotada
na
Secretaria
Municipal da Saúde, carga horária de 40 horas
semanais, com remuneração correspondente ao
cargo em comissão CC03, do quadro de cargos e
salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990.
Carlos Barbosa, 23 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 932/2019
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta Portaria, integrantes da relação final de
homologados para a função de inspetor de alunos
do Processo Seletivo Público nº V_2018 (Edital de
Homologação nº 088/2018), 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
úteis, 24 e 25 de outubro de 2019, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério da
Administração Pública, para manifestar interesse
em contratação administrativa para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse
público para a função de INSPETOR DE ALUNOS,
de acordo com a Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho de 1990. Para tanto, devem preencher
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE VAGA na
Coordenadoria de Recursos Humanos desta
Prefeitura, no horário de expediente externo, das 8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min
(fone 54 3461-8815).
DOS candidatos que apresentarem, dentro do prazo
acima referido, manifestação de interesse na vaga,
serão admitidos os que estiverem melhor
classificados, de acordo com o número de vagas
temporárias existentes na data da convocação.
Encerrado o prazo desta Portaria, a lista de
classificação será reformulada, levando em conta
que os candidatos inertes com classificação anterior
à do último candidato que preencheu a vaga
remanescente serão realocados, automaticamente,
para o final da fila, podendo gozar deste benefício
apenas uma vez. Os candidatos imediatamente
posteriores ao último contratado permanecerão na
mesma classificação em que se encontravam.
Carlos Barbosa, 23 de outubro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 933/2019
CONCEDE, com efeito retroativo a 23 de setembro
de 2019, por 30 (trinta) dias, licença por motivo de
doença em pessoa da família ao servidor ROQUE
ANTONIO GIACOBBO, matrícula nº 822,
motorista, para acompanhamento de sua cônjuge

Carlos Barbosa, 23 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 934/2019
CONVOCA o candidato GUSTAVO PRETTO
MARIN, integrante da relação final de classificação
do IV Processo Seletivo de Estagiários para o
Município
de
Carlos
Barbosa/RS
(Edital
Complementar nº 04/2018 – Homologa a Relação
Final de Classificação e Homologação do Processo
Seletivo), para comparecer na Coordenadoria de
Recursos Humanos, localizada na Prefeitura
Municipal, Rua Assis Brasil, 11, Centro, Carlos
Barbosa/RS, no horário de expediente externo, das 8
horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min, no
prazo de 02 (dois) dias, 24 e 25 de outubro de 2019,
a fim de manifestar interesse em vaga de estágio na
área de Ensino Superior em Engenharia Civil.
Carlos Barbosa, 23 de outubro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 935/2019
CONVOCA, os candidatos relacionados no anexo
desta Portaria, integrantes da relação final de
homologados para a função de enfermeiro do
Processo Seletivo Público nº III_2017, Edital de
Homologação nº 052/2017, 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
úteis, 25 e 29 de outubro de 2019, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério da
Administração Pública, para manifestar interesse em
contratação
administrativa
para
atender
a
necessidade temporária de excepcional interesse
público para a função de ENFERMEIRO, de acordo
com a Lei Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.
Para tanto, devem preencher MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE DE VAGA na Coordenadoria de
Recursos Humanos desta Prefeitura, no horário de
expediente externo, das 8 horas às 12 horas e das
13h30min às 17h30min (fone 54 3461-8815).
DOS candidatos que apresentarem, dentro do prazo
acima referido, manifestação de interesse na vaga,
serão admitidos os que estiverem melhor
classificados, de acordo com o número de vagas
temporárias existentes na data da convocação.
Encerrado o prazo desta Portaria, a lista de
classificação será reformulada, levando em conta que
os candidatos inertes com classificação anterior à do
último candidato que preencheu a vaga remanescente
serão realocados, automaticamente, para o final da
fila, podendo gozar deste benefício apenas uma vez.
Os candidatos imediatamente posteriores ao último
contratado permanecerão na mesma classificação em
que se encontravam.
Carlos Barbosa, 24 de outubro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 936/2019
CONVOCA a candidata CINTIA RONTANI,
integrante da relação final de classificação do V
Processo Seletivo de Estagiários para o Município de
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Carlos Barbosa/RS (Edital Complementar nº 04/2018
– Homologa a Relação Final de Classificação e
Homologação do Processo Seletivo), para
comparecer na Coordenadoria de Recursos Humanos,
localizada na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil,
11, Centro, Carlos Barbosa/RS, no horário de
expediente externo, das 8 horas às 12 horas e das
13h30min às 17h30min, no prazo de 02 (dois) dias,
25 e 29 de outubro de 2019, a fim de manifestar
interesse em vaga de estágio na área de Ensino
Superior em Direito.
Carlos Barbosa, 24 de outubro de 2019.
Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 936/2019
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de 26 de outubro de 2019, o prazo para
conclusão
dos
trabalhos
da
Sindicância
Administrativa Disciplinar instaurada pela Portaria nº
846, de 24 de setembro 2019, em função do grande
número de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante, bem como inúmeros trâmites processuais
de diferentes espécies.
Carlos Barbosa, 25 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa.
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