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PODER EXECUTIVO
LEIS

VIII - atividades de grupos étnicos que objetivem a
divulgação de suas culturas, e
IX - feiras tradicionais que se destaquem por seu
reconhecimento, no mínimo em nível municipal.
Parágrafo único. Não integrarão o Calendário de
Eventos de Carlos Barbosa aqueles eventos sem
alcance comunitário, social, cultural ou turístico.
Art. 3º O Calendário de Eventos de Carlos Barbosa
tem por objetivo:

LEI N° 3.715, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019
Aprova o Calendário de Eventos do Município
para o ano de 2020 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 aprovado o Calendário de Eventos do
Município para o ano de 2020, conforme consta no
anexo único, que é parte integrante desta Lei.
§ 1º O Poder Executivo regulamentará, se necessário,
na época apropriada, cada um dos eventos.
§ 2º As datas dos eventos constantes do anexo único
poderão ser alteradas em decorrência de situações
que impeçam a realização dos mesmos na forma
programada, especialmente em casos de condições
climáticas adversas, ou, ainda, conforme necessidade
da Administração.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se
eventos:
I - comemorações e atividades relacionadas a datas
alusivas a fatos e momentos históricos;

I - promover o desenvolvimento social, cultural,
econômico e turístico do município;
II - orientar o Executivo Municipal no sentido da
preservação de bens e valores históricos e culturais
do município;
III - estimular a prática de atividades esportivas,
recreativas e de lazer;
IV - divulgar os eventos constantes no anexo único
desta Lei.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a cobrar
ingressos e a promover outras receitas, quando for
cabível, na realização dos eventos, constando na
regulamentação de cada um deles a tabela de valores.
Parágrafo único. Os recursos arrecadados nas
promoções poderão ser utilizados para suplementar
as dotações orçamentárias do evento.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
as despesas necessárias para promover os eventos,
inclusive divulgação, premiação, alimentação e
estadia a convidados e participantes, conforme
limites estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Art. 6º Os eventos poderão ser promovidos
exclusivamente pelo Poder Executivo ou em parceria
com entidades privadas ou delegar a essas a
incumbência.

II - festas tradicionais, culturais e populares;
III - festivais ou mostra de artes;
IV - atividades que estimulem práticas esportivas,
recreativas e de lazer;
V - atividades de cunho educativo que objetivem a
transmissão de conhecimento à comunidade;
VI - movimentos de preservação dos direitos
humanos;
VII - atividades religiosas de valor comunitário;

Art. 7º As despesas resultantes da aplicação desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias
específicas.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 06 de novembro de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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Os anexos da lei podem ser visualizados na íntegra
no site https://leismunicipais.com.br/legislacaomunicipal/3954/leis-de-carlos-barbosa digitando o nº
da 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:

LEI N° 3.716, DE 06 DE NOVEMBRO 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 o
afastamento de servidora efetiva por motivo de
licença maternidade e férias.
Art. 3º A contratação se dará a partir da assinatura do
contrato administrativo até 180 (cento e oitenta) 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 letra “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, 06 de novembro de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI N° 3.717, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019
Cria gratificação pelo exercício de atividade de
natureza especial na Lei Municipal nº 685 de
26 de junho de 1990.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,

Art. 1º Cria e inclui na Tabela do art. 19A, da Lei
Municipal nº 685 de 26 de junho de 1990, a
seguinte gratificação pelo exercício de atividades de
natureza especial para servidor de cargo de
provimento efetivo, conforme segue:

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 06 de novembro de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

“Art. 19A...
Gratificação

Valor

Controle do Transporte SUS

R$ 1.535,67

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 06 de novembro de 2019.
60º de Emancipação.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
LEI N° 3.718, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar,
temporariamente e sob regime emergencial e
de excepcional interesse público, Monitor de
Creche.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Faço Saber, que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o
artigo 69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de
excepcional interesse público, por prazo
determinado, 01 (um) Monitor, com carga horária
de até 40 (quarenta) horas semanais.
Parágrafo único. A contratação se dará a partir de 21
de novembro, com assinatura do contrato
administrativo, até 20 de dezembro de 2019.
Art. 2º A referida contratação tem como objetivo
suprir o afastamento de servidora que estará em
licença prêmio no período citado no artigo 1°.
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.

LEI N° 3.719, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019
Autoriza o Poder Executivo a contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, 02 (dois)
operários.
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, 02 (dois) operários.
Art. 2º As contratações se iniciam a partir da
assinatura dos contratos administrativos, pelos
motivos e períodos indicados conforme seguem:
I – 02 (dois) operários, com carga horária de até 44
horas semanais cada, para atuar junto à Secretaria
Municipal de Segurança Trânsito, pelo período de 06
(seis) meses, prorrogável uma única vez por igual
período, sendo:
a) 01 (um) operário para suprir afastamento de
servidor efetivo, devido à licença saúde; e
b) 01 (um) operário para suprir necessidade de
prestação de serviços à comunidade devido a grande
demanda e falta de banca de concurso público válida.
§1º Nas situações em que não existirem profissionais
interessados no referido contrato de acordo com a
carga horária prevista neste artigo, fica o município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária inferior até o limite previsto.
§2º Ocorrendo rescisão dos contratos antes de
expirar o prazo estabelecido no caput deste artigo,
para completá-lo, poderão ser contratados outros
profissionais.
Art. 3º 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.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 06 de novembro de 2019.
60º de Emancipação.
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EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
DECRETOS
DECRETO N° 3.463, DE 31 DE OUTUBRO DE
2019
Retifica o inciso II, do art. 1º do
Decreto nº 3.384 de 19 de março de
2019.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Retifica o inciso II, do art. 1º do Decreto nº
3.384 de 19 de março de 2019, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º …
…
II - Uma fração de lote Rural,
localizada em Desvio Machado, lado
Norte da Estrada Municipal, com a
área de 3.548,77m² (três mil,
quinhentos e quarenta e oito metros
quadrados e setenta e sete
decímetros quadrados), com as
seguintes confrontações: ao Norte,
por 10m55, confrontando com
Estrada Desvio Machado - Carlos
Barbosa;
ao
Sul,
18m76,
confrontando com a Estrada
Municipal; ao Leste, por 275m15,
confrontando
com
propriedade
remanescente de Guenther Weirich,
e,
ao
Oeste,
por
274m12,
confrontando com a Estrada
Municipal, pertencente a uma área
maior de 69.567m², da matrícula nº
20.820, do Registro de Imóveis da
Comarca de Carlos Barbosa, RS;”
Art. 2° Os demais dispositivos do Decreto nº 3.384
de 19 de março de 2019 permanecem inalterados.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Carlos Barbosa, 31 de outubro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
DECRETO N° 3.463, DE 06 DE NOVEMBRO DE
2019
Homologa as Resoluções n.° 01 e n.°
02, do Conselho Municipal da
Educação.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, em seu artigo 69, incisos VI e VII,
DECRETA:
Art. 1º Ficam homologadas as Resoluções n.° 01 e
n.° 02, aprovadas pelo Conselho Municipal da
Educação, que passam a fazer parte integrante do
presente Decreto.
§ 1º. A Resolução nº 01 adere, por meio do Regime
de Colaboração, ao Referencial Curricular Gaúcho,

orienta a implementação da Base Nacional Comum
Curricular e do Referencial Curricular Gaúcho e,
institui o Documento Orientador Territorial do
Município de Carlos Barbosa, como obrigatórios ao
longo das etapas e respectivas modalidades da
Educação Básica do território municipal.
§ 2º. A Resolução nº 02 orienta a construção e/ou
revisão do Projeto Político Pedagógico e
regulamenta a elaboração/revisão de Regimento
Escolar para as Escolas pertencentes ao Sistema
Municipal de Ensino de Carlos Barbosa.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Carlos Barbosa, 06 de novembro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

corrente ano, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30,
junto à Secretaria de Desenvolvimento, Turístico,
Indústria e Comércio. Serão disponibilizados
06(seis) espaços para cada data, sendo, no máximo,
03(três) para o segmento de bebidas. Poderão
habilitar-se os empresários e os profissionais do
ramo da gastronomia (bares, restaurantes, pizzarias,
cafés, padarias e afins), sendo que as vagas serão
preenchidas preferencialmente por empresas
barbosenses, ficando estabelecido como segundo
critério, a ordem cronológica das inscrições. Cada
expositor terá que providenciar sua própria
estrutura, conforme especificações. A inscrição será
efetivada mediante apresentação de cópias dos
documentos constantes no edital. O edital na integra
será disponibilizado no Quadro de Publicações
Oficiais
da
Prefeitura
e
no
site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
Carlos Barbosa, 05 de novembro de 2019.
Evandro Zibetti – Prefeito.

EDITAIS
EDITAL N° 073/2019 – EVENTO HAPPY
HOURS 2019
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, TORNA
PÚBLICO a abertura das inscrições para os
interessados em participar dos Happy Hours de
Natal 2019, que serão realizados nos dias 29 de
novembro, 13 e 20 de dezembro de 2019, no
horário das 18h às 23h no Parque da Estação. Os
expositores interessados poderão realizar sua
inscrição de 18 a 20 de novembro do corrente ano,
das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, junto à
Secretaria de Desenvolvimento, Turístico, Indústria
e Comércio. Serão disponibilizados 05(cinco)
espaços para cada data, sendo, no máximo,
02(duas) para o segmento de bebidas. Poderão
habilitar-se os empresários e os profissionais do
ramo da gastronomia (bares, restaurantes,
pizzarias, cafés, padarias e afins), sendo que as
vagas serão preenchidas preferencialmente por
empresas barbosenses, ficando estabelecido como
segundo critério, a ordem cronológica das
inscrições. Cada expositor terá que providenciar
sua própria estrutura, ficando responsável, também,
pela colocação e pela retirada da mesma,
respeitando a metragem de 3m x 3m,
aproximadamente, bem como os horários e local
determinados pela Secretaria para montagem e
desmontagem do evento. Em caso de condições
climáticas desfavoráveis, o evento será realizado na
Rua Coberta. A inscrição será efetivada mediante
apresentação de cópias dos documentos constantes
no edital. O edital na íntegra será disponibilizado
no Quadro de Publicações Oficiais da Prefeitura e
no
site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
Mais
informações podem ser obtidas pelo telefone (54)
3433-2194.
Carlos Barbosa, 05 de novembro de 2019.
Evandro Zibetti – Prefeito.
EDITAL N° 074/2019 – EVENTOS NATAL 2019
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, TORNA
PÚBLICO a abertura das inscrições para os
interessados em participar dos eventos da
programação do Natal 2019 que serão realizados no
Parque da Estação, nos dias e horários, conforme
segue: 23/11/19, ABERTURA DO NATAL das 19h
às 23h; 30/11/19 e 07/12.19, PARADAS DE
NATAL, das 18h às 23h; 06/12/19, NOITE
ESTRELADA das 18h às 23h; 31/12/2019,
REVEILLON: das 21h do dia 31/12 às 2h do dia
01/01/2020. Os expositores interessados poderão
realizar sua inscrição de 18 a 20 de novembro do

EDITAL N° 075/2019 – PATROCINADORES
NATAL 2019
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, TORNA
PÚBLICO, a abertura das inscrições para os
interessados em patrocinar parte dos eventos da
programação do “Natal no Caminho das Estrelas
2019”, que ocorrerá no período de 23 de novembro
de 2019 a 06 de janeiro de 2020 nos termos definidos
no presente edital e seu Anexo I. OBJETO 1 – Valor:
R$ 10.650,00: O presente edital tem por finalidade a
seleção de uma pessoa jurídica, interessada em
patrocinar parte dos eventos do Natal no Caminho
das Estrelas 2019, através do pagamento da
contratação do Grupo DiCastro Produções, composto
por 25 bailarinos, para a Parada de Natal a ser
realizada no dia 30 de novembro de 2019 (em caso
de mau tempo, o evento será realizado no dia 08 de
dezembro), que representarão os imigrantes italianos,
alemães, poloneses, suíços e portugueses, com
coreografias, figurinos, adereços, maquiagem,
transporte
e
alimentação
inclusos.
Como
contrapartida, o patrocinador terá sua logomarca
inserida em todo material de divulgação (impressa e
digital) do evento, bem como durante o evento, por
meio da citação no cerimonial antes e depois das
apresentações, além de ter sua marca veiculada nos
telões do evento Chegada do Papai Noel, a ser
realizada no Palco da Estação. OBJETO 2 – Valor:
R$ 5.000,00: O presente edital tem por finalidade a
seleção de uma pessoa jurídica, interessada em
patrocinar parte dos eventos do Natal no Caminho
das Estrelas 2019, através do pagamento da
contratação do Grupo Arte Mania, para realizar a
maquiagem dos participantes (aproximadamente 900
pessoas), com mão de obra qualificada e todos os
materiais inclusos, para as Paradas de Natal, a serem
realizadas nos dias 30 de novembro e 07 de
dezembro de 2019 (em caso de mau tempo em
alguma das datas, o evento será realizado no dia 08
de dezembro). Os desenhos das maquiagens deverão
ser previamente aprovados pela SMDTIC. Como
contrapartida, o patrocinador terá sua logomarca
inserida em todo material de divulgação (impressa e
digital) do evento, bem como durante o evento, por
meio da citação no cerimonial antes e depois das
apresentações, além de ter sua marca veiculada nos
telões do evento Chegada do Papai Noel, a ser
realizada no Palco da Estação. OBJETO 3 – Valor:
R$ 3.500,00: O presente edital tem por finalidade a
seleção de uma pessoa jurídica, interessada em
patrocinar parte dos eventos do Natal no Caminho
das Estrelas 2019, através do pagamento da
contratação de 05 bonecos/personagens, com
profissionais qualificados para vesti-los, para as
Paradas de Natal, a serem realizadas nos dias 30 de
novembro e 07 de dezembro de 2019 (em caso de
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mau tempo em alguma das datas, o evento será
realizado no dia 08 de dezembro). Como
contrapartida, o patrocinador terá sua logomarca
inserida em todo material de divulgação (impressa e
digital) do evento, bem como durante o evento, por
meio da citação no cerimonial antes e depois das
apresentações, além de ter sua marca veiculada nos
telões do evento Chegada do Papai Noel, a ser
realizada no Palco da Estação. OBJETO 4 – Valor:
R$ 2.000,00: O presente edital tem por finalidade a
seleção de uma pessoa jurídica, interessada em
patrocinar parte dos eventos do Natal no Caminho
das Estrelas 2019, através do pagamento da
contratação do Grupo Hefesto, que realizará 04
(quatro) apresentações, na Rua Coberta, nos horários
9h e 15h, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019. As
apresentações serão destinadas aos alunos das escolas
no município e comunidade em geral. Como
contrapartida, o patrocinador terá sua logomarca
inserida em todo material de divulgação (impressa e
digital) do evento, bem como durante o evento, por
meio da citação no cerimonial antes e depois das
apresentações, além de ter sua marca veiculada nos
telões do evento Chegada do Papai Noel, a ser
realizada no Palco da Estação. OBJETO 5 – Valor:
R$ 10.000,00: O presente edital tem por finalidade a
seleção de uma pessoa jurídica, interessada em
patrocinar parte dos eventos do Natal no Caminho
das Estrelas 2019, através do pagamento da
contratação de empresa especializada para prestar
serviços de cenografia/decoração na Rua Coberta de
Carlos Barbosa, utilizando elementos natalinos
diversos, formando a Vila Natalina, conforme projeto
cenográfico a ser previamente aprovado pela
SMDTIC. A decoração deverá estar finalizada até o
dia 22 de novembro de 2019 e deverá permanecer até
o dia 30 de dezembro de 2019. O serviço deve incluir
a locação de todos os elementos da decoração, bem
como mão de obra qualificada para a instalação.
Como contrapartida, o patrocinador terá sua
logomarca inserida em todo material de divulgação
(impressa e digital) do evento, bem como durante o
evento, por meio da citação no cerimonial antes e
depois das apresentações, além de ter sua marca
veiculada nos telões do evento Chegada do Papai
Noel, a ser realizada no Palco da Estação. As
inscrições devem ser realizadas no período de
13/11/2019 à 15/11/2019, das 8h às 12h e das 13h30
às
17h30,
na
Secretaria
Municipal
de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio,
localizada na Rua Andrea Pontin, nº 190, Edifício
Comercial Irene Regla, Bairro Centro (4º andar). A
classificação
das
empresas
interessadas
e
regularmente inscritas será por sorteio. Não poderão
participar empresas tabagistas, nem de produção ou
comércio de bebidas alcoólicas. No ato da inscrição
os habilitados deverão: 1. Preencher o formulário da
PROPOSTA, com a aceitação dos temos e condições
do edital, assinado por seu representante legal
(ANEXO I); 2. Apresentar contrato social da
empresa; 3. Apresentar documento do representante
legal da mesma. O formulário da proposta, Anexo I,
está disponível e pode ser solicitado à Secretaria
responsável pelo telefone (54) 3433-2193.
Carlos Barbosa, 05 de novembro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito de Carlos Barbosa.
ATAS
ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 150/2019
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e
dezenove, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
872/2019, com a finalidade de receber propostas e

documentos de habilitação, objetivando a
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA
PARA
CÂMERAS
DO
VIDEOMONITORAMENTO URBANO conforme
descrito no item 01 do Edital, processando-se essa
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de
20 de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária
da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006.Participou do
certame a empresa:ESTRATÉGIA IT LTDA EPP,
neste ato representada pelo Sr. Juliano Rosa de
Aguiar, RG nº 1087805121. Conferidos os
documentos apresentados para tanto, a empresa
participante restou credenciada. A Empresa
CAMPOS & MENEZES LTDA – EPP apenas
entregou envelopes. 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 situaramse 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 ESTRATÉGIA IT LTDA EPP, com o preço final
(ou negociado) de R$ 24.400,00. 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: ESTRATÉGIA IT LTDA EPP.Adjudica-se
à empresa vencedora: ESTRATÉGIA IT LTDA
EPP, 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. Encaminhase à Assessoria Jurídica todo o processo para
análise dos documentos e procedimentos adotados
por mim pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.
Letícia L. Almeida – Pregoeiro(a)
Marcia Herpich – Equipe de Apoio
ATA DE SESSÃO EDITAL DE PREGÃO
Nº 151/2019
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e
dezenove, às quatorze horas, reuniram-se a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº 872/2019, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação, objetivando
a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS O KM conforme
descrito no item 01 do Edital, processando-se essa
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de
20 de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária
da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006.Participou do
certame a empresa: DGSUL VEÍCULOS E
SERVIÇOS LTDA, neste ato representada pela Sra.
Wendy Trevisan Fortunati, RG nº 6080166728.
Conferidos os documentos apresentados para tanto,
a empresa participante restou credenciada.Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de
preços e habilitação. Aberto o envelope da proposta
de preços, e tendo concluído que apresenta
condições positivas de classificação, eis que os
preços ofertados situaram-se dentre aqueles
vigentes no mercado para idênticas condições de
fornecimento, segundo a pesquisa informativa que
se realizou, a Pregoeira decidiu pela abertura do

momento
de
lances
conforme
planilha
anexa.Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro e
pequenas empresas previsto na Lei Complementar
123/2006, foi declarado vencedor o seguinte
licitante: para o item 01 - DGSUL VEÍCULOS E
SERVIÇOS LTDA, com o preço final global (ou
negociado) de R$ 173.980,00. 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:
DGSUL
VEÍCULOS
E
SERVIÇOS
LTDA.Adjudica-se à empresa vencedora: DGSUL
VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, 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
licitantes. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação.
Sinara Kirch – Pregoeiro(a)
Marcia Herpich – Equipe de Apoio
ATA II DE SESSÃO DE 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 DE 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
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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. Abrese prazo legal para recurso. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pela Comissão de Licitações.

projeção cinematográfica e produção de filmes para
realização de vídeo mapping, aluguel de
equipamentos cinematográficos necessários para o
funcionamento da projeção e prestação de serviço
de manutenção, sempre que necessário, durante
todo o período expositivo, conforme especificações
abaixo descritas.

de dezembro de 2019.
VALOR: Até R$ 11.000,00 (onze mil reais).
Carlos Barbosa, 18 de outubro de 2019.
FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas

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

CJ ASFALTOS LTDA ME
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

Digitando o nº 214 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

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

VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até o dia 24
de dezembro de 2019.
VALOR: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 216/2014
ATA DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
Nº 013/2019
Ata de licitação modalidade Concorrência número
013 do ano de dois mil e dezenove, realizada às
09:00 horas do dia 06 de novembro 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 especializada para a
execução do serviço de coleta de resíduos sólidos
orgânicos, estação de transbordo e frete para
destinação final destes, bem como coleta de resíduos
sólidos recicláveis e operação de usina de triagem e
aterro sanitário, provenientes da geração doméstica e
similar a doméstica de resíduos, em zona urbana e
rural do Município de Carlos Barbosa/RS. Presentes
os membros da Comissão Julgadora de Licitações,
nomeados pela Portaria nº 872/2019: Fernanda
Becker Johann, Gilmara Rossi e Viviane Neis.
Atendido o disposto na Lei nº 8.666/93, verificou-se
a ampla publicidade e a Comissão decidiu por dar
continuidade ao processo licitatório. Participaram as
empresas: Biasotto e Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob
nº 91.986.208/0001-87, neste ato representada pelo
Sr. Francisco Misturini, inscrito no CPF sob nº
401.977.270-34, e a empresa Rodrigo Junges e Cia
Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.309.930/0001-10,
neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Junges,
inscrito no CPF nº 006.030.570-39. Inicialmente,
foram abertos os envelopes de número “um” e
analisados os documentos referentes ao item
“habilitação”. Da análise da documentação
correspondente à fase de habilitação, constatou-se
que a empresa Rodrigo Junges e Cia Ltda não
atendeu aos itens 06.01.04 alínea “c”, 06.01.04
alínea “e”, tendo juntado documento no qual consta
que não há Cadastro Técnico Federal - Atividades
Potencialmente Poluidoras, além do item 06.01.05,
alínea “a”, descumprindo assim o exigido no item
02.03.01.01, restando, deste modo, inabilitada. Por
sua vez, a empresa Biasotto e Cia Ltda foi
considerada habilitada. A empresa Biasotto e Cia
Ltda solicitou que conste em ata que, quanto ao item
06.01.04 alínea “c”, a declaração juntada pela
empresa Rodrigo Junges e Cia Ltda, foi elaborada e
assinada por terceiro. Abre-se prazo para recurso,
nos termos da Lei nº 8.666/93. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelos presentes.

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 214/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Mape Imagens Ltda – Me
OBJETO: O objeto do presente documento é a
contratação de empresa especializada em exibição,

Carlos Barbosa, 18 de outubro de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio
MAPE IMAGENS LTDA – ME
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

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

Descrição

Und

1

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

UN

Quantidade
estimada/
ano
180

2

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

UN

336

3

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

UN

120

4

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

UN

36

EXTRATO DO CONTRATO Nº 215/2014
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: CJ Asfaltos Ltda Me
OBJETO: É objeto do presente a aquisição de
massa asfáltica para ser utilizado na manutenção de
vias urbanas, conforme especificações do produto a
seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO

UN
ID

QUA
NTID
ADE

1

MASSA ASFÁLTICA A FRIO CAUQ, CONCRETO
ASFÁLTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO
A FRIO C/ AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70,
MODIFICADO POR ADITIVO QUE RETARDA A
CURA,
PROCESSOS
E
MISTURA,
NÃO
EMULCIONADO, P/ APLICAÇÃO A FRIO EM
MANUTENÇÃO
DE
PAVIMENTOS
(TAPABURACOS), QUE PODE SER ESTOCADO
ATÉ 12 MESES, CAPAZ DE SER APLICADO
MESMO EM BURACOS C/ ÁGUA, EM PERÍODOS
DE CHUVAS, SEM PERDA DE SUA COESÃO E
ADERÊNCIA
AO
PAVIMENTO
ANTIGO,
DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO.

KG

12.50
0

Informações complementares: Massa asfáltica usinada a quente, preparada com pedrisco, pó de pedra,
granulométrica passante não inferior a 97% na peneira 3/8” e asfalto teor de betume entre 4,0% e 6%,
densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,80g/
cm³, não emulsionado, determinação de adesividade, ligante betuminoso no mínimo satisfatória,
Abrasão Los Angeles igual ou inferior a 50%. Deverá ser apresentado relatório de ensaio da massa. O
material será solicitado pela Secretaria conforme a
necessidade. O material entregue em desacordo
com o solicitado será devolvido, ficando o fornecedor responsável por todas as despesas decorrentes.
O contrato pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 215 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até o dia 31

Os produtos deverão possuir registro em órgão oficial competente, que poderá estar expresso no rótulo
do produto ou através de cópia do certificado de registro, excetuando-se aqueles que estão dispensados
do registro pela Legislação sanitária vigente. Os produtos poderão a qualquer momento, serem submetidos a análise visual e sensorial. Da análise visual
constarão os seguintes itens: condições de conserva-
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ção, prazo de validade, embalagem, indicação da
composição do produto, presença de insetos, larvas,
ou outros materiais estranhos. A análise sensorial
compreende a cor, odor, textura, sabor e aparência do
produto. Caso o produto não estiver em conformidade com as análises, a empresa fornecedora obrigatoriamente deverá efetuar a troca. Os alimentos e materiais de higiene deverão apresentar no ato da entrega,
prazos de validade superior a 60 dias, a contar da
data de retirada dos mesmos.
O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 216 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da assinatura do
contrato, ou seja, de 21 de outubro de 2019 a 20 de
outubro de 2020.
VALOR: Até R$ 118.224,00 (cento e dezoito mil,
duzentos e vinte e quatro reais).
Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.
JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação
IRMÃOS BALDASSO E CIA LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO CONTRATO Nº 218/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: J.C. Viagens e Turismo Eirelli
OBJETO: É objeto deste contrato a concessão para
exploração turística com carro de tração/especial
recreativo “MARIA BARBOSA”.
O contrato pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 218 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
VIGÊNCIA: 10 (dez) anos a partir da assinatura do
contrato, prorrogáveis uma única vez.
VALOR: R$ 1,70 (um real e setenta centavos) por
quilômetro/pessoa
Carlos Barbosa, 06 de novembro de 2019.
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
J.C. VIAGENS E TURISMO EIRELLI
Contratado
CRISTINA GEDOZ
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 200/2014

ADITIVO: 21
Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.

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

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

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
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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 204/2014
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
Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARLOS
BARBOSA – EPP
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.

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

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 205/2014

POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
Contratada

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

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

Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.
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.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura
ABASTECEDORA PONTE SECA LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
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Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

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: 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
Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.
FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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:

2
3

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

UN
D

VALOR
UNIT.

LT

R$ 4,39

LT

R$ 3,61

LT

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
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN

1

3

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

UN
D

VALOR
UNIT.

LT

R$ 4,45

LT

R$ 3,61

LT

R$ 3,69

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

As demais cláusulas e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 27

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 206/2014

1

ITE
M

Carlos Barbosa, 05 de novembro de 2019.

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

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 conforme Processo Administrativo nº
6284/2019, 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:

2

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO LTDA
Contratada

IT
EM

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 206/2014

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO 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 208/2014
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, 30 de outubro de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente
PJS GEOLOGIA LTDA EPP
Contratado
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 233/2014

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
Carlos Barbosa, 30 de outubro de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
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
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 08
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.
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Agente Administrativa
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente
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
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 158/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Inter Construtora Ltda Me
OBJETO: Em função da solicitação por parte da
CONTRATADA, conforme Processo Administrativo
nº 5578/2019, fica concedido reequilíbrio
econômico-financeiro, do período de 29 de setembro
de 2018 a 28 de setembro de 2019, no valor de R$
23.878,52 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e oito
reais e cinquenta e dois centavos) sendo R$
16.714,44 (dezesseis mil, setecentos e catorze reais e
quarenta e quatro centavos), referentes a material e
R$ 7.164,08 (sete mil, cento e sessenta e quatro reais
e oito centavos) referentes a mão de obra, na forma
da justificativa e planilha em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento. As demais
cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 10

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 152/2017

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 136/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Fundação Universidade de
Caxias do Sul
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 06 (seis)
meses, ou seja, a partir de 28 de novembro de 2019
até 27 de maio de 2020, na forma da justificativa
anexa que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03
Carlos Barbosa, 05 de novembro de 2019.
FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal do Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO
SUL
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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 do
contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 05
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

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

Carlos Barbosa, 04 de novembro de 2019.
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 151/2017

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação
INTER CONSTRUTORA 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 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
CRISTINA GEDOZ

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Samed – Serviços de Assistência
Médica Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 25 de outubro de 2019 até
24 de outubro de 2020, na forma da justificativa
anexa que faz parte integrante do presente
instrumento. Em função da prorrogação de prazo do
contrato, será reajustado o valor, conforme
negociado entre as partes de 3,00%. Desta forma, o
novo valor a ser pago corresponderá a:
Quant.
mês até -

Ite
m

Descrição

01

SERVIÇOS
MÉDICOS
P/
A
REALIZAÇÃO
DE
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
AMBULATORIAIS.

Valor
unitário

Valor
Mensal
de Até

R$
169,22

R$
5.076,60

30

As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 03
Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
SAMED – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA LTDA
Contratada
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 159/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Associação Dr. Bartholomeu
Tacchini – Casa de Repouso Elisa Tramontina
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 14 de novembro de 2019
até 13 de novembro de 2020, na forma da
justificativa anexa que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da prorrogação de
prazo do contrato, será reajustado o valor, pela
variação do IGP-M do período, que corresponde a
3,15%. Desta forma, o novo valor a ser pago
corresponderá a:
L
O
TE

1

IT
E
M
1

2

3

ESPECIFICAÇÃO DO
SERVIÇO
SERVIÇO DE
INSTITUCIONALIZAÇÃO
IDOSO COM GRAU DE
DEPENDÊNCIA I
SERVIÇO DE
INSTITUCIONALIZAÇÃO
IDOSO COM GRAU DE
DEPENDÊNCIA II
SERVIÇO DE
INSTITUCIONALIZAÇÃO
IDOSO COM GRAU DE
DEPENDÊNCIA III

QU
ANT
.
(até)

VALO
R
UNIT./
ATÉ

VALOR
TOTAL /
ATÉ

U
N

5

R$
3.200,1
2

R$
16.000,60

U
N

5

R$
4.114,4
4

R$
20.572,20

U
N

5

R$
4.800,1
8

R$
24.000,90

U
N
D

VALOR TOTAL DO LOTE MENSAL

R$
60.573,70

As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 02
Carlos Barbosa, 06 de novembro de 2019.
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JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Sec. Mun. da Assistência Social e Habitação

ADITIVO: 03
Carlos Barbosa, 06 de novembro de 2019.

EMÍLIO RISTPOW
Presidente Conselho de Administração
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 164/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: JCL Empreendimentos Ltda
OBJETO: Em função da solicitação por parte da
CONTRATADA, conforme Processo Administrativo
nº 5771/2019, fica concedido reequilíbrio
econômico-financeiro no valor de R$ 18.024,96
(dezoito mil, vinte e quatro reais e noventa e seis
centavos) sendo R$ 12.617,47 (doze mil, seiscentos e
dezessete reais e quarenta e sete centavos), referentes
a material e R$ 5.407,49 (cinco mil, quatrocentos e
sete reais e quarenta e nove centavos) referentes a
mão de obra, na forma da justificativa e planilha em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas e condições do
contrato original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 03
Carlos Barbosa, 05 de novembro de 2019.
MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal dos Esportes, Lazer e
Juventude

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 206/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Dione Comércio de Moda e
Beleza Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 20 de novembro de 2019
até 19 de novembro de 2020, na forma da
justificativa anexa que faz parte integrante do
presente instrumento. Em função da prorrogação de
prazo do contrato, será reajustado o valor, acordado
entre as partes, que corresponde a 2,00%. Desta
forma, o novo valor a ser pago corresponderá a:
Quant.
até

Valor
unitário

Valor total

SERVIÇO DE HIDRATAÇÃO
DE CABELOS

16

R$ 81,60

R$ 1.305,60

02

SERVIÇO DE RETOQUE DE
CABELO E MAQUIAGEM

40

R$ 51,00

R$ 2.040,00

03

SERVIÇO DE CABELO E
MAQUIAGEM

130

R$ 173,40

R$
22.542,00

04

SERVIÇO DE MANICURE

110

R$ 20,40

R$ 2.244,00

05

SERVIÇO DE RETOQUE DE
MANICURE

40

R$ 5,10

R$ 204,00

06

SERVIÇO COLOCAÇÃO DE
CÍLIOS POSTIÇOS

130

R$ 10,20

R$ 1.326,00

01

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 210/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Caixa Econômica Federal
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de dezembro de 2019
a 30 de novembro de 2020, na forma da justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. Fica acordada a negociação entre as
partes pela manutenção do valor pago mensalmente
do presente contrato. As demais cláusulas e
condições do contrato original permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 05 de novembro de 2019.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

Descrição

DIONE COMÉRCIO DE MODA E BELEZA
LTDA ME
Contratada

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

JCL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratada

Ite
m

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

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 023/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado para os objetos 02 e 03,
o prazo de vigência do contrato entabulado entre as
partes, por mais 30 (trinta) dias, ou seja, a contar de
25 de novembro de 2019 a 24 de dezembro 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: 09

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL
Nº 102/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Centro Veranense de Diagnóstico
Ltda
OBJETO: Fica aditivada na CLÁUSULA
PRIMEIRA – DA FINALIDADE E OBJETO,
referente a prestação de serviços de exames de
mamografia e Raio-X, a quantidade de 100 exames
de Raio-X mensais e 30 exames de Mamografia
mensais a contar de 04 de novembro de 2019 a 31 de
dezembro de 2019, na forma da justificativa em
anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 04 de novembro de 2019.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
CENTRO VERANENSE DE DIAGNÓSTICO
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 189/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: KSA Arquitetura e Engenharia
Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 30 (trinta)
dias, ou seja, a contar de 19 de novembro de 2019 a
18 de dezembro de 2019, na forma da justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento. As demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 06 de novembro de 2019.
FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços e
Vias Urbanas
KSA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

Carlos Barbosa, 06 de novembro de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

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
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saldo de 18.373,50 referente a fresagem será
administrado unicamente pelo Município de Carlos
Barbosa, com recurso próprio, sendo:

AUDIBERT – MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA
Contratada

Objeto 01 (..)”

0,14, referente ao período aquisitivo de 21/09/2019 a
31/10/2019, de acordo com o art. 84 da Lei
Municipal nº 682, de 1990.
Carlos Barbosa, 31 de outubro de 2019.

As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 03 de outubro de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos Meio
Ambiente
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado
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 206/2019
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 do contrato
permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 25 de outubro de 2019.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos Meio
Ambiente
SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratado
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 210/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Audibert – Montagem de
Estruturas Metálicas Ltda
OBJETO: Fica incluída na CLÁUSULA SEGUNDA
– DO PAGAMENTO, a seguinte redação: “O
faturamento deverá ser efetivado na proporção de
45% na montagem e o saldo de 55% quando da
desmontagem da decoração”, conforme item
12.01.01 do edital do Pregão Presencial nº 136/2019,
na forma da justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento. As demais
cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
ADITIVO: 01
Carlos Barbosa, 30 de outubro de 2019.
JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria e Comércio

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

Clarisse Fatima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 943/2019

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS BARBOSA, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o que estabelece o
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005,
CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, a contar de 31/10/2019, ao
servidor CLADEMIR ANTÔNIO WINGERT, CPF
311.768.600-20, matrícula 231, identidade funcional
413, cargo de Médico, padrão G34, classe F, regime
jurídico estatutário, 20 horas semanais, com
proventos mensais integrais no valor de R$
15.517,41 composto das seguintes vantagens:
Vencimento básico (G3.4, classe F) - Lei Municipal
nº 685 de 1990; 45% de adicional por tempo de
serviço – Lei Municipal nº 682 de 1990, art. 84;
0,14% de adicinal por tempo de serviço proporcional
- Lei Municipal nº 682 de 1990 a ser custeada por
INST. PREV. MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA e
seu reajuste será efetivado pela paridade.

PORTARIA Nº 939/2019

Carlos Barbosa, 31 de outubro de 2019.

CONCEDE, a partir desta data, à servidora SONIA
TERESA BITTENCOURT GIACOBBO, auxiliar de
enfermagem, matrícula 396, adicional por tempo de
serviço proporcional, na razão de 14/36 avos,
percentual de 1,94, referente ao período aquisitivo
de 22/08/2018 a 29/10/2019, de acordo com o art.
84 da Lei Municipal nº 682, de 1990.

Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.

PORTARIAS
PORTARIA Nº 938/2019
CONCEDE, nesta data, por 04 (quatro) dias
consecutivos, ao servidor VITOR HUGO
MARTINEZ PEREIRA, matrícula nº 771, Médico
Veterinário, licença por motivo de falecimento de
seu irmão, conforme artigo 111, inciso III, alínea
“b”, da Lei Municipal nº 682, de 1990. Período da
licença: de 29 de outubro a 01 de novembro de
2019.
Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 944/2019

Clarisse Fatima Lagunaz,
Secretário Municipal da Administração.

ENQUADRA, a partir desta data, a servidora
EMILENE VARGAS RIGOTTI, matrícula nº 2.121,
Enfermeiro, 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.

PORTARIA Nº 940/2019

Carlos Barbosa, 01 de novembro de 2019.

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM
DE CARLOS BARBOSA, no uso de suas
atribuições legais, e de conformidade com o que
estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003, CONCEDE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a contar de
29/10/2019, à servidora SÔNIA TERESA
BITTENCOURT GIACOBBO, CPF 348.230.69072, matrícula 396, identidade funcional 640, cargo
de Auxiliar de Enfermagem, padrão G14, classe F,
regime jurídico estatutário, 40 horas semanais, com
proventos mensais integrais no valor de R$
4.333,07 composto das seguintes vantagens:
Vencimento básico (G1.4, classe F) - Lei Municipal
nº 685/1990; 40% de adicional por tempo de
serviço e 1,94% de adicional por tempo de serviço
proporcional - Lei Municipal nº 682/90 a ser
custeada por INST. PREV. MUNICIPAL CARLOS BARBOSA e seu reajuste será efetivado
pela paridade.

Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.

Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.

Carlos Barbosa, 29 de outubro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.
PORTARIA Nº 942/2019
CONCEDE, a partir desta data, ao servidor
CLADEMIR ANTONIO WINGERT, médico,
matrícula 231, adicional por tempo de serviço
proporcional, na razão de 1/36 avos, percentual de

PORTARIA Nº 945/2019
DESLIGA, a partir desta data, DANIEL AUGUSTO
SCHULTZ,
matrícula
nº
1.542,
agente
administrativo, da Comissão Especial de Avaliação
de Desempenho no Estágio Probatório – CEADEP.
Carlos Barbosa, 1º de novembro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
PORTARIA Nº 946/2019
DESIGNA, a partir desta data, a servidora
VANESSA
REINSTEIN
ALNOCH,
Agente
Administrativo, matrícula 1.724, para compor a
Comissão de Avaliação do Estágio Probatório, e
concede gratificação pelo exercício de atividade de
natureza especial, nos termos do artigo 19-A, da Lei
Municipal n.º 685, de 26 de junho de 1990, e Decreto
n.º 2.579, de 02 de janeiro de 2012.
Carlos Barbosa, 1º de novembro de 2019.
Evandro Zibetti,
Prefeito Municipal.
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PORTARIA Nº 10/2019 – FAZENDA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE
CARLOS BARBOSA, RS, tendo em vista o disposto
no artigo 2º do Decreto 2.838, de 07 de novembro de
2014,

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.

RESOLVE:
1 – Fixar o preço do metro quadrado para apuração
do valor mínimo do serviço aplicado na construção
civil, para o mês de NOVEMBRO DE 2019 em
R$1.576,41 (Hum mil, quinhentos e setenta e seis
reais e quarenta e um centavos), correspondente ao
valor do CUB (NBR 12.721-2006) RPQ1 (Residência
Popular) do mês de SETEMBRO/2019, adotado pelo
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado
do Rio Grande do Sul.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA DE CARLOS BARBOSA, EM 31 DE
OUTUBRO DE 2019.
JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

PODER LEGISLATIVO

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).
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