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LEIS

LEI N.° 3.758, DE 04 DE MARÇO DE 2020.

Altera  alíquota  de  contribuição  previdenciária
dos  servidores  ativos  e  em  disponibilidade
remunerada  e  dos  servidores  inativos  e
pensionistas, de qualquer dos Órgãos e Poderes
do  Município,  incluídas  suas  autarquias  e
fundações;  revoga  dispositivos  referente  ao
auxílio-reclusão e dá outras providências, tudo
na Lei Municipal n° 2.755, de 29 de março de
2012.

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

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

Art. 1º Altera a redação dos incisos I e II do art. 12
da Lei n° 2.755, de 29 de março de 2012, os quais
passam a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO III
DO CUSTEIO

Art. 12. Constituem recursos do IPRAM:
I  -  a  contribuição  previdenciária,  de  caráter
compulsório,  dos  servidores  públicos  ativos  e
em disponibilidade remunerada de qualquer dos
Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas
autarquias  e  fundações,  na  razão  de  14%
(quatorze  por  cento),  incidente  sobre  a
totalidade da remuneração de contribuição;

II  -  a  contribuição  previdenciária,  de  caráter
compulsório, dos servidores públicos inativos e
pensionistas de qualquer dos Órgãos e Poderes

do  Município,  incluídas  suas  autarquias  e
fundações,  na  razão  de  14%  (quatorze  por
cento),  incidente  sobre  o valor  da parcela  dos
proventos  que  supere  o  limite  máximo
estabelecido  para  os  benefícios  do  Regime
Geral  de  Previdência  Social,  sendo  que,  em
relação  aos  inativos  portadores  de  doenças
incapacitantes,  assim  definidas  em  lei,  a
contribuição  incidirá  sobre  o  valor  da  parcela
dos  proventos  que  superem  o  dobro  desse
limite;”

Art. 2º Altera a redação do § 4° do art. 12 da Lei n°
2.755,  de  29  de  março  de  2012,  o  qual  passa  a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12… 

I - … 

II - …   

III - … 

IV - … 

§ 1º … 

§ 2º … 

§ 3º … 

§  4º  O  valor  da  taxa  de  administração,
mencionada  no  parágrafo  anterior,  será  de  até
2%  (dois  por  cento)  do  valor  total  das
remunerações,  proventos  e  pensões  dos
segurados vinculados ao IPRAM, relativamente
ao  exercício  financeiro  anterior,  e  poderá  ser
utilizado para o custeio das avaliações atuariais
e de outras despesas autorizadas pela Secretaria
da Previdência – Ministério da Economia.”

Art.  3º  Revoga  as  letras  “e”,  “f”,  “g”,  “h”  e  o
parágrafo único do inciso I do art. 29, a letra “b” do
inciso  II  do  mesmo artigo,  e  as  Seções  VII  e  IX,
todos da Lei n° 2.755, de 29 de março de 2012: 

“CAPÍTULO V
DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Art. 29… 

I - … 

a)… 

b)… 

c)… 

d)… 
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e) Revogado.

f) Revogado.

g) Revogado. 

h) Revogado.

Parágrafo único. Revogado.

II - …  

a)…  

b) Revogado.”

Art. 4° Altera a redação do “caput” do art. 52 da Lei
n° 2.755, de 29 de março de 2012, retirando do texto
o  termo “auxílio  reclusão”,  o  qual  passa  a  vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 52. A gratificação natalina anual será
devida  aquele  que,  durante  o  ano,  tiver
recebido  proventos  de  aposentadoria  e/ou
pensão por morte, pagos pelo IPRAM, e será
paga até o dia vinte do mês de dezembro de
cada ano.”

Art.  5°  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  da  sua
publicação,  com  exceção  do  art.  1º,  que  entra  em
vigor no dia 1° de julho de 2020.

Carlos Barbosa, 03 de março de 2020. 61º de
Emancipação.

EVANDRO ZIBETTI,

Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

LEI N.° 3.759, DE 04 DE MARÇO DE 2020.

Autoriza  a  firmar  termo  aditivo  de  Convênio
com a EMATER/RS - ASCAR.

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 Município autorizado a firmar Termo
Aditivo de Convênio celebrado entre o Município de
Carlos  Barbosa  e  a  Associação  Riograndense  de
Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão
Rural - EMATER/RS, junto a Associação Sulina de
Crédito e Assistência Rural - ASCAR, nos termos da
minuta parte integrante da presente Lei.

Art.  2º  As despesas  decorrentes  da  aplicação desta
Lei  correrão  por  conta  de  dotações  orçamentárias
próprias.

Art.  3º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro
de 2020.

Carlos Barbosa, 03 de março de 2020. 61º de
Emancipação.

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

DECRETOS

DECRETO Nº 3.518 DE 14 DE FEVEREIRO
DE 2020

Abre  crédito  suplementar  no  Orçamento  de
2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro 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: 

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento de
2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro de 2019, no
montante de R$ 694.387,14 (Seiscentos e noventa e
quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e catorze
centavos) nas seguintes rubricas:

Des
p.

Or.Un.F.Sf. 
Prog. P/A

Categori
a

Rec
urs
o

Descrição Valo
r

3009 03.01.04.122.0
030.2301

3.3.3.9.0.3
9

1 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

400,0
0

3034 03.01.04.122.0
030.2301

3.4.4.9.0.5
1

1 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

5.000,
00

5223 05.02.12.365.0
052.1567

3.4.4.9.0.5
1

20 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

49.00
0,00

8046 08.01.26.782.0
083.2709

3.4.4.9.0.5
2

3101 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL 
PERMANENTE

11.00
0,00

9265 09.02.10.302.0
091.2918

3.3.3.9.0.3
9

40 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS- 
PESSOA JURÍDICA

100.0
00,00

9442 09.04.10.305.0
093.2906

3.3.3.9.0.3
9

40 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

720,0
0

9622 09.06.10.301.0
094.1971

3.3.3.9.0.3
9

40 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

710,0
0

1000
6

10.01.08.244.0
100.2101

3.3.3.9.0.3
9

1 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

700,0
0

1102
3

11.01.23.695.0
112.1086

3.4.4.9.0.5
1

2852 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

222.8
57,14

1223
0

12.02.27.813.0
121.2020

3.3.3.9.0.3
9

1 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

10.00
0,00

1223
7

12.02.27.813.0
123.2119

3.4.4.9.0.5
1

1 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

183.0
00,00

1325
2

13.02.26.452.0
133.2623

3.4.4.9.0.5
1

1 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

70.00
0,00

1325
8

13.02.26.452.0
133.2623

3.4.4.9.0.5
2

1510 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL 
PERMANENTE

41.00
0,00

TOTAL 694.3
87,14

Art.  2.º  O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto  parte  com  o  excesso  de  arrecadação  do
recurso  2852/MIN.TUR.-INFR.  TURISTICA  no
montante  de  R$  222.857,14  (Duzentos  e  vinte  e
dois  mil,  oitocentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e
catorze  centavos),  excesso  financeiro  do  recurso
3101/ALIENACAO – LIVRE no montante  de R$
11.000,00 (Onze mil reais) e parte com a redução
das seguintes rubricas: 

Desp
.

Or.Un.F.Sf. 
Prog. P/A

Categoria Recur
so

Descrição Valor

2008 02.01.04.122.002
0.2201

3.4.4.9.0.
52

1 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL 
PERMANENTE

5.000,
00

3006 03.01.04.122.003
0.2301

3.3.3.9.0.
30

1 MATERIAL DE 
CONSUMO

400,0
0

5311 05.03.12.361.005
4.1568

3.4.4.9.0.
51

20 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

49.00
0,00

6014 06.01.26.782.006
4.1607

3.4.4.9.0.
51

1 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

70.00
0,00

9361 09.03.10.303.009
2.2920

3.3.3.9.0.
32

40 MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO 
P/DISTR. 
GRATUITA

100.7
10,00

9440 09.04.10.305.009
3.2906

3.3.3.9.0.
30

40 MATERIAL DE 
CONSUMO

720,0
0

1000
4

10.01.08.244.010
0.2101

3.3.3.9.0.
33

1 PASSAGENS E 
DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

100,0
0

1000
5

10.01.08.244.010
0.2101

3.3.3.9.0.
35

1 SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

100,0
0

1000
7

10.01.08.244.010
0.2101

3.3.3.9.0.
92

1 DESPESAS DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

100,0
0

1000
8

10.01.08.244.010
0.2101

3.4.4.9.0.
51

1 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

100,0
0

1001
7

10.01.11.333.010
6.2105

3.3.3.9.0.
33

1 PASSAGENS E 
DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

100,0
0

1001
8

10.01.11.333.010
6.2105

3.3.3.9.0.
35

1 SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

100,0
0

1002
0

10.01.11.333.010
6.2105

3.3.3.9.0.
92

1 DESPESAS DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

100,0
0

1201
0

12.01.27.812.012
2.1219

3.4.4.9.0.
51

1 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

 156.0
00,00

1205 12.01.27.812.012 3.3.3.9.0. 1 OUTROS 10.00

7 0.2017 39 SERVIÇOS DE 
TERCEIROS- 
PESSOA 
JURÍDICA

0,00

1207
4

12.01.27.812.012
2.2016

3.3.3.9.0.
39

1 OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS -
PESSOA 
JURÍDICA

25.00
0,00

1207
6

12.01.27.812.012
2.2016

3.4.4.9.0.
52

1 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL 
PERMANENTE

2.000,
00

1325
5

13.02.26.452.013
3.2623

3.3.3.9.0.
30

1510 MATERIAL DE 
CONSUMO

41.00
0,00

TOTAL 460.5
30,00

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

Carlos Barbosa, 14 de fevereiro de 2020.

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

 
EDITAIS

MUNICÍPIO DE CARLOS
BARBOSA/RS

CONCURSO E PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO 01/2019

05/2020
REALIZAÇÃO: OBJETIVA

CONCURSOS LTDA
TORNA  PÚBLICO  o  resultado  da  Avaliação
Psicológica.  DIA  PARA  SOLICITAÇÃO  DA
ENTREVISTA  DEVOLUTIVA:  09/03/2020,
pelo  site www.objetivas.com.br. O  Edital
encontra-se  divulgado no  Quadro de  publicações
oficiais da Prefeitura e da Câmara Municipal, bem
como  nos  sites www.carlosbarbosa.rs.gov.br,
www.carlosbarbosa.rs.leg.br e
www.objetivas.com.br.

Carlos Barbosa, em 06 de março de 2020.
 Evandro Zibetti – Prefeito – e Lucilene Marchi –

Presidente.

 
PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 033/2020

TIPO: Menor Preço por Lote
DATA: 11 de Março de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO:  Aquisição de material de sinalização de
trânsito

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 
Digitando  o  nº  033  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 034/2020

TIPO: Menor Preço
DATA: 11 de Março de 2020
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO: Serviço de reposição de calçamento

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 
Digitando  o  nº  034  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 035/2020

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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TIPO: Menor Preço Global
DATA: 12 de Março de 2020
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO:  Contratação  de  empresa  para  prestação
de  serviço  de  apoio  em  eventos  incorporando
personagens

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 
Digitando  o  nº  035  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 036/2020

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 16 de Março de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Aquisição de protetor solar

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 
Digitando  o  nº  036  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL RETIFICADO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Nº 037/2020

TIPO: Menor Preço por It
DATA: 16 de Março de 2020
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO: Registro  de  preços para  aquisição  de
material de expediente

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 
Digitando  o  nº  037  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
005/2020

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 01 de Abril de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO:  Contratação  de  empresa  para  execução
de  obra  de  construção  de  um  muro  de  gabião  na
praça do bairro são paulo.

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 
Digitando  o  nº  005  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Concorrência Pública”.

TOMADA DE PREÇOS

EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE
PREÇOS Nº 003/2020

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 17 de Março de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO:  Contratação  de  empresa  para  execução
de  obra  de  ampliação  do  parquinho  infantil  no
parque da estação

O edital pode ser visualizado na íntegra através do
link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 
Digitando  o  nº  003  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Tomada de Preços”.

ATAS

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
023/2020

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois
mil e vinte, 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
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATIVIDADES
DE  DANÇA  PARA  OS  IDOSOS,  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:  DENIZAN  COM.  DE
ARTIGOS  ESPORTIVOS  LTDA,  neste  ato
representada  pela  Sra.  Denise  Zancanaro,  RG  nº
1025385467.  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-
DENIZAN  COM.  DE  ARTIGOS  ESPORTIVOS
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
70,00;  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:  DENIZAN  COM.  DE
ARTIGOS  ESPORTIVOS  LTDA.  Adjudica-se  à
empresa  vencedora:  DENIZAN  COM.  DE
ARTIGOS  ESPORTIVOS  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 – Pregoeira
Marcia Herpich – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
024/2020

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois
mil  e  vinte,  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  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA AQUISIÇÃO
DE  MATERIAL  E  ALIMENTOS,  conforme
descrito no item 01 do Edital, processando-se essa

licitação  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º  10.520,  de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20
de fevereiro de 2006,  com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. Participaram do certame as
empresas:  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA LTDA,
neste  ato  representada  pela  Sra.  Marta  Elena
Baldasso  Rinaldi,  RG  nº  2030413691;  ALIEVI
PRODUTOS  ALIMENTÍCIOS  EIRELI  ME,  neste
ato  representada  pela  Sra.  Bruna  Alievi  ,  RG  nº
9122002653;  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas  participantes
restaram  credenciadas.  Foram  recebidos  os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de preços,
e tendo concluído que apresenta condições positivas
de  classificação,  eis  que  os  preços  ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas  condições  de  fornecimento,  segundo  a
pesquisa  informativa  que  se  realizou,  a  Pregoeira
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
e  após  oportunizado o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foram  declarados
vencedores  os  seguintes  licitantes:  para  o item 01-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  1,10;  para  o  item 02-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  3,80;  para  o  item 03-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  4,18;  para  o  item 04-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  1,15;  para  o  item 05-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  1,99;  para  o  item 06-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  4,48;  para  o  item 07-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  0,19;  para  o  item 08-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  9,90;  para  o  item 09-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  1,35;  para  o  item 10-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou negociado)  de R$ 28,00;  para o item 11-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou negociado) de R$ 12,45;  para o item 12-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  4,50;  para  o  item 13-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA., com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  8,40;  para  o  item 14-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA., com o preço
final  (ou negociado) de R$ 13,80;  para o item 15-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  2,65;  para  o  item 16-
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  3,80;  para  o  item 17-
ALIEVI  PRODUTOS  ALIMENTÍCIOS  EIRELI
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,20;
para  o  item  18-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,20;
para  o  item  19-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 6,70;
para  o  item  20-  ALIEVI  PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  4,35;  para  o  item  21-  ALIEVI
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 15,60; para o item
22-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA LTDA,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 17,20; para o item
23- ALIEVI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 17,90;
para  o  item  24-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
29,90; para o item 25- IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
29,90; para o item 26- IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,75;
para  o  item  27-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
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LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,03;
para  o  item  28-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 9,90;
para  o  item  29-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,30;
para  o  item  30-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 9,80;
para  o  item  31-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,95;
para  o  item  32-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
21,00; para o item 33- IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,10;
para  o  item  34-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,70;
para  o  item  35-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,80;
para  o  item  36-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,80;
para  o  item  37-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,80;
para  o  item  38-  ALIEVI  PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  16,99;  para  o  item 39-  ALIEVI
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 7,20; para o item
40- ALIEVI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 7,29;
para  o  item  41-  ALIEVI  PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  7,29;  para  o  item  42-  ALIEVI
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 7,29; para o item
43- ALIEVI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
ME, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,80;
para  o  item  44-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
13,30; para o item 50- IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
10,50; para o item 51- IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,99;
para  o  item  52-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
11,70; para o item 53- IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,60;
para  o  item  54-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,90;
para  o  item  55-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,30;
para  o  item  56-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,10;
para  o  item  57-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,85;
para  o  item  58-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,52; 
para  o  item  59-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,10;
para  o  item  60-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 2,29;
para  o  item  61-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 7,80;
para  o  item  62-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,50;
para  o  item  63-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 3,19;
para  o  item  64-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 8,59;
para  o  item  65-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,99;
para  o  item  66-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 4,19;
para  o  item  67-  IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$ 5,90;
para  o  item  68-  ALIEVI  PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$ 0,60;  para  o  item 69-  IRMÃOS
BALDASSO & CIA LTDA, com o preço final  (ou
negociado)  de  R$  2,90;  para  o  item  70-  ALIEVI
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 3,85; para o item

72-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,45; para o item
73-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 3,50; para o item
74-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 3,50; para o item
76-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 5,19; para o item
77-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 21,90; para o item
78-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 24,50; para o item
79-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 32,00; para o item
80-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 5,39; para o item
81-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 2,00; para o item
82-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 4,20; para o item
83-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,99; para o item
84-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 3,90; para o item
85-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 6,69; para o item
88-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 18,90; para o item
89-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 1,40; para o item
90-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 7,45; para o item
91-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 1,80; para o item
92-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 4,59; para o item
93- IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA…, com o
preço final (ou negociado) de R$ 3,70; para o item
94-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 3,00; para o item
95-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 4,95; para o item
96-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 4,09; para o item
97-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 38,00; para o item
99-  IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 3,90; para o item
100- IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 3,50; para o item
101- IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 6,90; para o item
102- IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 23,80; para o item
103- IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 23,80; para o item
104- IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 3,99; para o item
105- IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 2,00. Não houve
cotação para os seguintes itens 45 ao 49, 71, 75, 86,
87 e 98. O relatório de lances ofertados para cada
item  encontra-se  em  anexo,  sendo  rubricado  por
todos. Após a fase das propostas e lances foi aberto
o envelope de número 02, referente a habilitação.
Foram  habilitadas  as  empresas:  ALIEVI
PRODUTOS  ALIMENTÍCIOS  EIRELI  ME  e
IRMÃOS BALDASSO & CIA LTDA.
Adjudicam-se  às  empresas  vencedoras:  ALIEVI
PRODUTOS  ALIMENTÍCIOS  EIRELI  ME,  os
objetos  constantes  nos  itens  17,20,21,23,38  ao
43,68 e 70 do edital; IRMÃOS BALDASSO & CIA
LTDA,  os  objetos  constantes  nos  itens  1  ao  16,
18,19,22, 24 ao 37, 44, 50 ao 67, 69, 72 ao 105 do
edital;  Foi  concedido  prazo  para  recurso,  não
havendo manifestação  de  interposição  do  mesmo.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-
se à Assessoria Jurídica todo o processo para análise

dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Sinara Kirch – Pregoeira
Ivana C. dos Santos – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO I – EDITAL DE PREGÃO Nº
024/2020

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte,
às  oito  horas,  em tempo,  por  erro  de  digitação,  a
Pregoeira alterou o valor unitário da ata, referente ao
item  nº  94  –  valor  final  ou  negociado  R$  30,00,
conforme planilha de lances em anexo. Nada mais
havendo  a  constar,  pregoeira  e  equipe  de  apoio
assinam a presente ata.

Sinara Kirch – Pregoeira
Ivana C. dos Santos – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
025/2020

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil
e vinte, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
872/2019,  com a finalidade de receber  propostas  e
documentos  de  habilitação,  objetivando  a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO
DE  HORAS  MÁQUINA  DE  ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA E  CAMINHÃO  conforme  descrito
no item 01 do Edital,  processando-se essa licitação
nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002,
e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93  e  Lei  Complementar  123,  de  14  de
dezembro  de  2006.  Participaram  do  certame  as
empresas:  WILLIAM  KAFER  -  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  William  Kafer,  RG  nº
9085447077;  IVS  –  TERRAPLANAGEM  LTDA
ME, neste ato representada pelo Sr. Ilar Vrielink, RG
nº  3024115424;  RENOVA  TERRAPLANAGEM
LTDA, neste ato representada pelo Sr. Elias Henrique
Dalmoro,  RG  nº  7105934983.  Conferidos  os
documentos  apresentados  para  tanto,  as  empresas
WILLIAM  KAFER  -  ME   e   IVS  –
TERRAPLANAGEM  LTDA  ME  restaram
credenciadas.  A  empresa   RENOVA
TERRAPLANAGEM  LTDA  não  apresentou  os
documentos  hábeis  para  credenciamento.  Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de preços
e  habilitação.  Aberto  o  envelope  da  proposta  de
preços,  e  tendo concluído  que  apresenta  condições
positivas de classificação, eis que os preços ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado para
idênticas  condições  de  fornecimento,  segundo  a
pesquisa  informativa  que  se  realizou,  o  Pregoeiro
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances
conforme planilha anexa. Encerrada a fase de lances,
e  após  oportunizado o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foram  declarados
vencedores  os  seguintes  licitantes:  para  o item 01-
IVS – TERRAPLANAGEM LTDA ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 220,00; para o item 02-
WILLIAM  KAFER  -  ME,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  138,00.  O  relatório  de  lances
ofertados  para  cada  item  encontra-se  em  anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e  lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente  a  habilitação.  Foram  habilitadas  as
empresas:  WILLIAM  KAFER  –  ME  e  IVS  –
TERRAPLANAGEM  LTDA ME.  Adjudicam-se  às
empresas  vencedoras:  IVS  –  TERRAPLANAGEM
LTDA ME, o objeto constante no item 01 do edital e
WILLIAM KAFER – ME o objeto constante no item
02 do edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo  manifestação  de  interposição  do  mesmo.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
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presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à Assessoria Jurídica todo o processo para análise dos
documentos  e  procedimentos  adotados  por  mim
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Itacir Rasador – Pregoeiro
Mércia Joana Chies– Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
026/2020

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil
e vinte, 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  VEÍCULO  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:  GAMBATTO  SUL  VEÍCULOS  LTDA,
neste  ato  representada  pelo  Sr.  IVAN  JOSÉ
AMARAL  E  SOUZA,  RG  nº  2022514588;
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- GAMBATTO SUL
VEÍCULOS LTDA, com o preço final (ou negociado)
de  R$  170.990,00;  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: GAMBATTO
SUL  VEÍCULOS  LTDA.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora: GAMBATTO SUL VEÍCULOS 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
licitante. Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos adotados por mim pregoeira e equipe
de apoio para posterior homologação.

Letícia L. de Almeida – Pregoeira
Daniela R. Weschenfelder – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
027/2020

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte, 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  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
CALCÁRIO, 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:  UNICAL  –

UNIVERSAL DE CALCÁRIOS LTDA,  neste  ato
representada pelo Sr. Ozi Rosa dos Santos, RG nº
1004048912;  Conferidos  os  documentos
apresentados para tanto, as empresas participantes
restaram  credenciadas.  Foram  recebidos  os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação.  Aberto  o  envelope  da  proposta  de
preços, e tendo concluído que apresenta condições
positivas  de  classificação,  eis  que  os  preços
ofertados  situaram-se  dentre  aqueles  vigentes  no
mercado para idênticas condições de fornecimento,
segundo a pesquisa informativa que se realizou, a
Pregoeira  decidiu  pela  abertura  do  momento  de
lances conforme planilha anexa. Encerrada a fase de
lances, e após oportunizado o exercício do benefício
para  micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar 123/2006, foi declarado vencedor o
seguinte  licitante:  para  o  item  01-  UNICAL  –
UNIVERSAL  DE  CALCÁRIOS  LTDA,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 90,00; 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:  UNICAL  –  UNIVERSAL  DE
CALCÁRIOS  LTDA.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  UNICAL  –  UNIVERSAL  DE
CALCÁRIOS LTDA, os objetos constantes 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 – Pregoeira
Ivana C. dos Santos – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
001/2020 – PROARTE

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte,
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
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
PARA  EVENTOS  DO  MUNICÍPIO,  conforme
descrito no item 01 do Edital, processando-se essa
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de 20
de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123,
de  14  de  dezembro  de  2006.  Participaram  do
certame as empresas: LAERCIO BROCO, neste ato
representada  pela  Sra.  Cimarilene  Silveira  de
Carvalho,  RG  nº  8043194276;  DE  MARCHI
AUDIO E  VIDEO LTDA,  neste  ato  representada
pela Sra. Michele Giovanella, RG nº 5066668021;
VALMOR JOSÉ PEDROSO, neste ato representada
pelo Sr. Valmor José Pedroso, RG nº 2055032078;
RUDIMAR RISSI, neste ato representada pelo Sr.
Rudimar Rissi, RG nº 1086667837 e JC OLIVEIRA
SERVIÇOS  E  LOCAÇÕES  PARA  EVENTOS
EIRELI,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Claudio
Marcio dos Santos, RG n° 5050074326. Conferidos
os documentos apresentados para tanto, as demais
empresas  participantes  restaram  credenciadas.
Foram recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta
de  preços  e  habilitação.  Aberto  o  envelope  da
proposta de preços, e tendo concluído que apresenta
condições  positivas  de  classificação,  eis  que  os
preços  ofertados  situaram-se  dentre  aqueles
vigentes  no  mercado  para  idênticas  condições  de
fornecimento, segundo a pesquisa informativa que
se  realizou,  a  Pregoeira  decidiu  pela  abertura  do

momento  de  lances  conforme  planilha  anexa.
Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após oportunizado o
exercício  do  benefício  para  micro  e  pequenas
empresas  previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,
foram declarados vencedores os seguintes licitantes:
para o item 01 - LAERCIO BROCO, com o preço
final (ou negociado) de R$ 7.450,00; para o item 02 -
LAERCIO  BROCO,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  4.150,00;  para  o  item  03  -
RUDIMAR RISSI, com o preço final (ou negociado)
de  R$  1.999,00;  para  o  item  04  -  DE  MARCHI
AUDIO  E  VIDEO  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2.310,00;  para  o  item  06  -  DE
MARCHI  AUDIO  E  VIDEO  LTDA com  o  preço
final (ou negociado) de R$ 1.740,00; para o item 07 -
RUDIMAR RISSI, com o preço final (ou negociado)
de R$ 2.280,00;  para o item 08 - VALMOR JOSÉ
PEDROSO, com o preço final (ou negociado) de R$
2.300,00; para o item 09 - DE MARCHI AUDIO E
VIDEO LTDA, com o preço final (ou negociado) de
R$ 3.490,00;  para  o  item 10  -  RUDIMAR RISSI,
com o preço final  (ou negociado)  de R$ 1.988,00;
para  o  item 11  -  RUDIMAR RISSI,  com o  preço
final  (ou  negociado)  de  R$  3.800,00.  Não  houve
cotação válida para o item 05. O relatório de lances
ofertados  para  cada  item  encontra-se  em  anexo,
sendo rubricado por todos. Após a fase das propostas
e  lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente  a  habilitação.  Foram  habilitadas  as
empresas:  LAERCIO  BROCO,  RUDIMAR  RISSI,
DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA e VALMOR
JOSÉ  PEDROSO.  Adjudicam-se  às  empresas
vencedoras:  LAERCIO  BROCO,  os  objetos
constantes nos itens 01 e 02 do edital;  RUDIMAR
RISSI, os objetos constantes nos itens 03,07,10 e 11
do edital; DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA, os
objetos constantes nos itens 04, 06 e 09 do edital, e,
VALMOR JOSÉ PEDROSO, o objeto constante no
item 08 do edital. Foi concedido prazo para recurso,
não  havendo  manifestação  de  interposição  do
mesmo. Nada mais havendo a constar, foi encerrada
a presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes. Encaminha-se
à  Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para  análise
dos documentos e procedimentos adotados por mim
pregoeira  e  equipe  de  apoio  para  posterior
homologação.

Sinara Kirch – Pregoeira
Vanessa R. Alnoch – Equipe de Apoio 

ATA DE SESSÃO –CHAMADA PÚBLICA Nº
001/2020

Ata  de  licitação,  modalidade  Chamada  Pública,
número um, do ano de dois mil e vinte, realizada às
nove horas do dia três de março de dois mil e vinte,
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à
Rua Assis Brasil, número onze, em Carlos Barbosa,
que tem como objeto a Chamada Pública visando a
aquisição de gêneros alimentícios da apresentação do
Termo  de  Renúncia.  Sendo  assim,  a  Comissão
procedeu  à  abertura  do  envelope  número  "dois"  –
Projeto de Venda, chegando à seguinte classificação,
conforme  tabela  abaixo:  COOPERATIVA SANTA
CLARA LTDA, CNPJ 88.587.357/0005-92, para os
itens  01,  02,  03  e  16;  e  COOPERATIVA SANTA
CLARA LTDA, CNPJ 88.587.357/0066-04, para os
itens 04 a 15.

Item Descrição Un
Quanti-

dade

Valor
unitário

para
aquisição

01 CARNE  SUÍNA,  LOMBO  SEM  OSSO,
EMBALADA  EM  PLÁSTICO
TRANSPARENTE  E  RESISTENTE,  EM
PACOTES  DE  1  KG.  DEVE  CONSTAR  NA
EMBALAGEM:  REGISTRO  NO  S.I.F.,
M.A.,PESO  LÍQUIDO,  DATA  DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE 

KG 300 R$ 14,00

02 CARNE  SOBRE  PALETA  SUÍNA  (COPA
LOMBO)

KG 120 R$ 12,10

03 APRESUNTADO  FATIADO,  EMBALADO  A
VÁCUO,  PACOTE  COM  1  KG.  DEVE

KG 200 R$ 12,76
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CONSTAR  NA  EMBALAGEM:  REGISTRO
NO S.I.F.,  M.A.,  PESO LÍQUIDO,  DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE 

04 QUEIJO  PRATO,  TIPO  LANCHE,  FATIADO,
EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 1 KG.
DEVE  CONSTAR  NA  EMBALAGEM:
REGISTRO NO S.I.F., M.A., PESO LÍQUIDO,
DATA  DE  FABRICAÇÃO  E  PRAZO  DE
VALIDADE 

KG 220 R$ 29,92

05 LEITE  INTEGRAL,  UHT,  LONGA  VIDA,
EMBALAGEM  DE  1  LITRO,  DEVE
CONSTAR  NA  EMBALAGEM:  REGISTRO
SIF/MA,  PESO  LÍQUIDO,  DATA  DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE

LT 14.000 R$ 2,92

06 LEITE EM PÓ, PACOTE COM 1 KG PCT 50 R$ 18,70
07 BEBIDA  LÁCTEA  FERMENTADA,

DIVERSOS SABORES COM 1 LITRO. DEVE
CONTER NA EMBALAGEM: REGISTRO NO
S.I.F.,  PESO  LÍQUIDO,  DATA  DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE

LT 2.900 R$ 2,90

08 REQUEIJÃO  TRADICIONAL  POTE  400
GRAMAS

UN 140 R$ 6,52

09 CREME DE LEITE (NATA), POTE COM 350
GRAMAS.  DEVE  CONSTAR  NA
EMBALAGEM:  REGISTRO  NO S.I.F.,  M.A.,
PESO LIQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E
PRAZO DE VALIDADE 

UN 50 R$ 4,62

10 CREME DE LEITE (NATA), ZERO LACTOSE,
POTE DE 200 GRAMAS

UN 05 R$ 4,56

11 QUEIJO  MUSSARELA  ZERO  LACTOSE
FATIADO 150 GRAMAS

UN 05 R$ 5,93

12 REQUEIJÃO  ZERO  LACTOSE  POTE  180
GRAMAS

UN 05 R$ 3,78

13 LEITE  UHT  SEMIDESNATADO  ZERO
LACTOSE 1 LITRO

LT 80 R$ 2,92

14 BEBIDA  LÁCTEA  MORANGO  ZERO
LACTOSE 1 LITRO 

LT 20 R$ 4,14

15 BEBIDA  LÁCTEA  SALADA  DE  FRUTAS
ZERO LACTOSE 1 LITRO 

LT 20 R$ 4,14

16 BANHA DE PORCO, BALDE 1 KG BD 60 R$ 13,50

Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
comissão de licitações.

ATA II DE SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº
001/2020

Ata  de  licitação,  modalidade  Tomada  de  Preços,
número um, do ano de dois mil e vinte, realizada às
dez horas do dia três de março de dois mil e vinte, 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,  com  colocação  de  mão  de  obra,
materiais e equipamentos necessários, para execução
de  obra  de  construção  de  104  (cento  e  quatro)
sepulturas  geminadas  (gavetas)  no  Cemitério
Público  Municipal,  compreendendo  escavação,
drenagem,  superestrutura,  instalação  de  ventilação,
alvenaria,  revestimento,  pintura,  calçada  e  escada,
conforme  projeto,  localizado  na  Rua  Júlio  de
Castilhos,  Centro  de  Carlos  Barbosa,  RS,
consistindo no objeto 01; para execução de obra de
construção  de  28  (vinte  e  oito)  gavetas  para  o
Columbário  no  Cemitério  Público  Municipal,
compreendendo  limpeza,  superestrutura,  instalação
de  ventilação,  alvenaria,  revestimento  e  pintura,
conforme  projeto,  localizado  na  Rua  Júlio  de
Castilhos,  Centro  de  Carlos  Barbosa,  RS,  com
relação  ao  objeto  02.  Presentes  os  membros  da
Comissão Julgadora de Licitações: Fabrícia Roberta
Taufer Moura, Fernanda Becker Johann e Reginara
Cristina Alessio. Transcorrido o prazo regulamentar
de  recurso,  a  Comissão  decide  dar  andamento  ao
certame,  analisando  o  recurso  interposto  pela
licitante CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA, e
decidindo pela habilitação da empresa, retificando a
ata  anterior,  pois  demonstrou  que,  no  Atestado  de
Capacidade  Técnica,  apresentado  à  página  139,
consta  a  parcela  mínima  do  item  05.01.08,  alínea
“b”, relativo à capacitação técnica operacional. Fica
agendada para as 09h do dia 04/03/2020 a abertura
do  envelope  02  –  proposta,  estando,  desde  já,
intimados  os  interessados  a  comparecerem,  caso
queiram. Nada mais havendo a constar, foi encerrada
a  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pelos
presentes.

ATA III DE SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS
Nº 001/2020

Ata  de  licitação,  modalidade  Tomada  de  Preços,
número um, do ano de dois mil e vinte, realizada às

nove horas do dia quatro de março de dois mil  e
vinte,  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,  com
colocação  de  mão  de  obra,  materiais  e
equipamentos  necessários,  para  execução de  obra
de  construção  de  104 (cento  e  quatro)  sepulturas
geminadas  (gavetas)  no  Cemitério  Público
Municipal,  compreendendo  escavação,  drenagem,
superestrutura, instalação de ventilação, alvenaria,
revestimento, pintura,  calçada e escada, conforme
projeto,  localizado  na  Rua  Júlio  de  Castilhos,
Centro  de  Carlos  Barbosa,  RS,  consistindo  no
objeto 01; para execução de obra de construção de
28  (vinte  e  oito)  gavetas  para  o  Columbário  no
Cemitério  Público  Municipal,  compreendendo
limpeza,  superestrutura,  instalação  de  ventilação,
alvenaria,  revestimento  e  pintura,  conforme
projeto,  localizado  na  Rua  Júlio  de  Castilhos,
Centro  de  Carlos  Barbosa,  RS,  com  relação  ao
objeto  02.  Presentes  os  membros  da  Comissão
Julgadora  de  Licitações:  Fabrícia  Roberta  Taufer
Moura,  Fernanda  Becker  Johann  e  Reginara
Cristina  Alessio.  Dando  andamento  ao  certame,
nenhum licitante se apresentou na sessão pública, a
Comissão  procedeu  a  abertura  do  envelope  02  –
Proposta,  chegando  a  seguinte  classificação:  em
primeiro  lugar  -   KSA  ARQUITETURA  E
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.427.780/0001-00
com  o  valor  total  global  de  R$  266.719,80
(duzentos  e  sessenta  e  seis  mil,  setecentos  e
dezenove  reais  e  oitenta  centavos);  em  segundo
lugar -  EARQUI SERVIÇOS DE ARQUITETURA
E  CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ  nº
00.220.583/0001-66 com o valor total global de R$
305.071,09  (trezentos  e  cinco  mil,  setenta  e  um
reais  e  nove  centavos);  em  terceiro  lugar  -
CONSTRUTORA  RENOVAÇÃO  LTDA,  CNPJ
03.244.325/0001-08 com o valor total global de R$
317.340,71 (trezentos e dezessete mil,  trezentos e
quarenta reais e setenta e um centavos); em quarto
lugar -  VICENTE SALDANHA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  DE  INFRAESTRUTURA  CIVIL
LTDA., CNPJ nº 09.397.756/0001-90 com o valor
total global de R$ 323.224,04 (trezentos e vinte e
três mil,  duzentos e vinte  e quatro reais e quatro
centavos); em quinto lugar -  RMJ ENGENHARIA
E  CONSTRUÇÕES  LTDA  EPP,  CNPJ  nº
34.166.229/0001-12 com o valor total global de R$
335.808,02  (trezentos  e  trinta  e  cinco  mil,
oitocentos  e  oito  reais  e  dois  centavos).  Abre-se
prazo  legal  de  recurso.  Nada  mais  havendo  a
constar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada
e assinada pela Comissão de Licitações. 

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Zanella’s Confecções Ltda
OBJETO: É  objeto  do  presente  contrato  a
contratação de empresa para aquisição de bandeiras
e prestação de serviço de costureira para conserto
de  bandeiras,  de  acordo  com  as  especificações
abaixo:

IT
E
M

DESCRIÇÃO UNI
D

QTDE
ATÉ

01 BANDEIRA SEM ESTAMPA, EM CORES VARIADAS,
DIMENSÕES 2,25 M X 3,20 M, TECIDO EM  NYLON
PARAQUEDAS,  COM  REFORÇO  NAS  LATERAIS,
COM 03 (TRÊS) ILHÓS E COSTURAS REFORÇADAS

UN 30

02 BANDEIRA  COMEMORATIVA  DO  FESTIQUEIJO,
DIMENSÕES  2,25  M  X  3,20  M,  CINCO  PANOS,
TECIDO EM NYLON PARAQUEDAS, COM REFORÇO
NAS LATERAIS, COM 03 (TRÊS) ILHÓS E COSTURAS
REFORÇADAS,  SENDO  QUE  A  ARTE  SERÁ
FORNECIDA  PELA  SECRETARIA  DE
DESENVOLVIMENTO  TURÍSTICO,  INDÚSTRIA  E
COMÉRCIO

UN 10

03 BANDEIRA  DA  MARCA  TURÍSTICA  DE  CARLOS
BARBOSA,  DIMENSÕES  2,25M  X  3,20M,  CINCO

UN 10

PANOS,  TECIDO  EM  NYLON  PARAQUEDAS,  COM
REFORÇO NAS LATERAIS, COM 03 (TRÊS) ILHÓS E
COSTURAS  REFORÇADAS,  SENDO  QUE  A  ARTE
SERÁ  FORNECIDA  PELA  SECRETARIA  DE
DESENVOLVIMENTO  TURÍSTICO,  INDÚSTRIA  E
COMÉRCIO

04 BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, DIMENSÕES 2,25M
X  3,20M,  CINCO  PANOS,  TECIDO  EM  NYLON
PARAQUEDAS,  COM  REFORÇO  NAS  LATERAIS,
COM 03 (TRÊS) ILHÓS E COSTURAS REFORÇADAS

UN 01

05 BANDEIRA  OFICIAL  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL,
DIMENSÕES 2,25M X 3,20M, CINCO PANOS, TECIDO
EM  NYLON  PARAQUEDAS,  COM  REFORÇO  NAS
LATERAIS,  COM  03  (TRÊS)  ILHÓS  E  COSTURAS
REFORÇADAS

UN 01

06 BANDEIRA OFICIAL DO MERCOSUL,  DIMENSÕES
2,25M X 3,20M, CINCO PANOS, TECIDO EM NYLON
PARAQUEDAS,  COM  REFORÇO  NAS  LATERAIS,
COM 03 (TRÊS) ILHÓS E COSTURAS REFORÇADAS

UN 01

07 BANDEIRA  OFICIAL  DE  CARLOS  BARBOSA,
DIMENSÕES 2,25M X 3,20M, CINCO PANOS, TECIDO
EM  NYLON  PARAQUEDAS,  COM  REFORÇO  NAS
LATERAIS,  COM  03  (TRÊS)  ILHÓS  E  COSTURAS
REFORÇADAS

UN 01

08 SERVIÇO DE COSTUREIRA, COSTURAS, REFORMAS
E CONSERTOS EM TECIDOS

UN 150

Para o item 08 – Será realizado o conserto estimado
de  até  150  bandeiras  em  poliéster,  sendo  que  o
conserto  de  até  140  bandeiras  em  poliéster  e/ou
nylon  serão  para  a  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio e o
conserto  de  até  10  bandeiras  para  serão  para  a
Secretaria Municipal  de Segurança e Trânsito, para
todo o ano de 2020, conforme a necessidade.
As  mesmas  deverão  ser  retiradas  e  devolvidas  na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Turístico,
Indústria  e  Comércio  e/ou Secretaria  Municipal  de
Segurança e Trânsito, conforme solicitação, sendo a
devolução em até 10 dias após a retirada.
A confecção  de  todas  as  bandeiras  será  solicitada
mediante  necessidade  durante  o  ano  de  2020,  de
acordo com a necessidade da SMDTIC.

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  053  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: A partir  de  sua  assinatura  até  31  de
dezembro de 2020.
VALOR: Até R$ 15.075,00 (quinze mil e setenta e
cinco reais).

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2020.

CLARISSE FATIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio – Substituta

GRANDEMELO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

ZANELLA’S CONFECÇÕES LTDA
Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: IVS Terraplanagem Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem seu respectivo
fundamento e  finalidade a  contratação  de empresa
para  prestação  do  serviço  de  horas  de  caminhão
basculante  trucado  para  execução  de  serviços  de
infraestrutura  do  terreno  para  a  futura  obra  do
Residencial Bela Morada, do programa Minha Casa,
Minha  Vida,  de  acordo  com  as  seguintes
especificações:

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD (ATÉ)
1 SERVIÇO  DE  HORAS  DE  CAMINHÃO

BASCULANTE TRUCADO COM 3 EIXOS, MOTOR
Hs 300

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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A DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA
DE 10 M³, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE
DE  DIVERSOS  MATERIAIS  PARA
INFRAESTRUTURA  DO  RESIDENCIAL  BELA
MORADA,  DO  PROGRAMA  MINHA  CASA
MINHA VIDA,  LOCALIZADO ENTRE A RUA 21
DE ABRIL E RUA JOSÉ RAIMUNDO CARLOTTO,
BAIRRO NAVEGANTES, CARLOS BARBOSA/RS

A utilização  acontecerá,  conforme  necessidade  da
Secretaria  sendo  que  a  mesma  deverá  estar
disponível num prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas  após  o  pedido.  O  caminhão  deverá  estar
disponível diariamente, de segunda a sexta-feira das
07:00 horas até 17:00 horas,  sendo que conforme a
necessidade  e  urgência  os  serviços  poderão  se
estender no final dos dias ou aos sábados.  Todas as
despesas  de  deslocamento,  manutenção,  reparo  e
abastecimento  das  máquinas,  bem  como  o
deslocamento  dos  operadores,  alimentação,
hospedagem  e  outros  correrão  por  conta  da
Contratada.  Nas horas  ora  licitadas  não  deverá  ser
computado o tempo de deslocamento do caminhão.

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  054  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: A contar da sua assinatura  até 31 de
dezembro de 2020.
VALOR: Até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2020.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e

Habitação

IVS TERRAPLENAGEM 
Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Ferri  e  Gasperin  Engenharia
Elétrica Ltda
OBJETO: É  objeto  do  presente  contrato  a
contratação de empresa especializada para prestação
de serviço de engenharia elétrica para elaboração de
projetos  elétricos  e  laudos  para  eventos  da
municipalidade no ano de 2020, conforme descrito a
seguir:

ITE
M

DESCRIÇÃO UNI
D

QTDE

1 SERVIÇO  DE  ELABORAÇÃO  DE  PROJETO
ELÉTRICO  E  LAUDOS  ELÉTRICOS  PARA  O
FESTIQUEIJO,  QUE  REALIZAR-SE-Á  DE  26  DE
JUNHO A 26 DE JULHO DE 2020

UN 01

2 SERVIÇO  DE  ELABORAÇÃO  DE  PROJETO
ELÉTRICO E LAUDOS ELÉTRICOS PARA A FEIRA
DE  COMPRAS,  QUE  REALIZAR-SE-Á  DE  26  DE
JUNHO A 26 DE JULHO DE 2020

UN 01

3 SERVIÇO  DE  ELABORAÇÃO  DE  PROJETO
ELÉTRICO E LAUDOS ELÉTRICOS PARA O NATAL
NO CAMINHO DAS ESTRELAS, QUE REALIZAR-SE-
Á DE 28 DE NOVEMBRO DE 2020 A 06 DE JANEIRO
DE 2021

UN 01

Os  projetos  deverão  ser  elaborados  conforme  as
determinações  da  norma da  ABNT e apresentar  os
seguintes itens:
a)  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica,  ART,
devidamente quitada;
b) Arquivos em meio eletrônico – DWG
c) Memoriais Descritivos;
d) Orçamentos Detalhados;
e) Cronograma Físico-financeiro;
f) Plantas.
O  detentor  do  Contrato  deverá  encaminhar  e
acompanhar  a  aprovação  dos  projetos  de  sua

responsabilidade  junto  aos  órgãos  competentes,
especialmente  a  RGE e os  laudos  das  instalações
elétricas pelo Corpo de Bombeiros. 
Compreende  o  objeto  a  elaboração  de  projetos,
adotando a técnica vigente,  compreendendo todas
as  etapas  que o compõem,  bem como memoriais
descritivos e orçamentos para licitação e execução
da obra e apresentação de ART.

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  055 no campo “nº  do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: A contar da sua assinatura até 31 de
dezembro de 2020.
VALOR: Até R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e
cinquenta reais).

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2020.

CLARISSE FATIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal do Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio - Substituta

 FERRI E GASPERIN ENGENHARIA ELÉTRICA
LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: A.L. Kurmann ME
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
serviços de terceiros para realização de transporte
escolar  para  os  alunos  que  frequentam  as
instituições da rede de ensino infantil, fundamental
e médio, conforme roteiros constantes no Anexo VI
do edital.
O  ano  letivo  obedecerá  ao  calendário  escolar
estabelecido no ano de 2020 e subsequentes, sendo:
a) Escolas de educação infantil:  Período estimado
para o início previsto para dia 03 de fevereiro de
2020 até o dia 22 de dezembro de 2020. 
b) Escolas de ensino fundamental, médio e especial:
Período  estimado  para  o  início  previsto  para
fevereiro de 2020 até 14 de dezembro de 2020.
O vencedor deverá obrigatoriamente:
a)  Exigir  que  os  condutores  dos  veículos  portem
crachá de identificação e estejam uniformizados;
b)  Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar qualquer outro público, tanto de forma
gratuita  como  remunerada  de  qualquer  espécie,
salvo  fiscal  designado  pela  contratante,  se  for  o
caso;
c) Fazer o embarque e desembarque dos estudantes
no mesmo lado da escola;
d) Utilizar delimitador de abertura nas janelas dos
veículos, com abertura máxima de 10cm;
e)  Os  veículos  deverão  obrigatoriamente  ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f)  Os  condutores  deverão  exigir  que  os  alunos
apresentem  a  carteirinha  de  transporte  escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os  veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato,  possuir  tempo  de  fabricação  máximo
conforme informação que segue:
-24 anos em 2020 e 2021;
-22 anos em 2022 e 2023;
-20 anos em 2024.

h) O Município poderá disponibilizar monitores para
acompanhar  os  estudantes  na  execução do  serviço,
quando  houver  necessidade,  e  a  empresa  deverá
permitir o ingresso deles nos veículos;
i) O Município fica autorizado a instalar, bem como
realizar  manutenção,  dispositivo  de  rastreamento  e
telemetria  por  GPS (fornecido pelo contratante)  na
frota para fins de fiscalização e monitoramento das
linhas, sendo obrigatório aos motoristas utilizarem o
dispositivo de identificação de Linha diariamente no
veículo no início  e  fim da linha  escolar,  salvo em
casos de defeito no equipamento de rastreamento. O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação de penalidades previstas neste certame;
l)  É  de  inteira  e  expressa  responsabilidade  do
contratado  todas  as  despesas  necessárias  para  a
execução do objeto deste Edital, incluindo custos de
manutenção,  abastecimento  e  conservação  dos
veículos,  bem  como  os  encargos  sociais,  fiscais,
comerciais,  trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados e prepostos, e quaisquer outras despesas
decorrentes da execução do contrato.
m)  É  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  o
ressarcimento por danos causados ao Contratante ou
a terceiros, decorrentes da execução do contrato, não
excluindo  ou  reduzindo  esta  responsabilidade  à
fiscalização ou o acompanhamento pelos servidores
designados pelo Contratante.
n)  Em caso  de  ocorrência  de  algum acidente  com
danos materiais  no veículo,  a Secretaria  Municipal
de  Educação  deverá  ser  informada  imediatamente
com  a  apresentação  do  respectivo  Boletim  de
Ocorrência  e/ou  documentação  comprovando  o
sinistro. Neste caso, o veículo deverá ser substituído
de imediato por outro em perfeitas condições de uso,
com capacidade igual ou superior a licitada, mesmo
que  este  veículo  não  tenha  faixa  de  escolar,  pelo
prazo máximo de 30 dias, visando a continuidade do
serviço.
o) O contratado deverá transportar alunos em veículo
adequado que deverá ser mantido em boas condições
mecânicas  e  com  todos  os  equipamentos  de
segurança  necessários,  bem  como,  em  boas
condições de higiene.
p) Adesivagem ou pintura de faixa horizontal na cor
amarela, com 400 mm de largura, a meia altura, em
toda  a  extensão  das  partes  laterais  e  traseira  da
carroceria, com o dístico “ESCOLAR” em preto, em
letras  maiúsculas,  na tipologia arial,  com altura da
letra  de 280 mm, sendo permitida a tolerância das
respectivas  dimensões  no  percentual  de  10%,
devendo ser invertidas as cores caso a carroceria do
veículo seja pintada na cor amarela.
q)  Equipamento  registrador  instantâneo  inalterável
de velocidade e tempo.
- lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas
nas  extremidades  da  parte  superior  dianteira  e
lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade
superior da parte traseira;
- cintos de segurança em número igual à lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios que
são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.

OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e  fiscais  e
previdenciárias,  inclusive  as  decorrentes  de
acidente, indenizações, multas, seguros, pagamentos
a  fornecedores  diretos,  normas  de  saúde  pública,
assim como o cumprimento de as demais obrigações
atinentes ao presente certame.

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  056  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  partir  de  04  de
março de 2020 até 03 de março de 2021.
VALOR: R$ 48.020,29 (quarenta e  oito  mil,  vinte
reais e vinte e nove centavos).

Carlos Barbosa, 03 de março de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

 A.L. KURMANN ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Santa  Luiza  Transporte  De
Passageiros Ltda
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
serviços  de  terceiros  para  realização  de  transporte
escolar para os alunos que frequentam as instituições
da  rede  de  ensino  infantil,  fundamental  e  médio,
conforme roteiros constantes no Anexo VI do edital.
O  ano  letivo  obedecerá  ao  calendário  escolar
estabelecido no ano de 2020 e subsequentes, sendo:
a)  Escolas  de  educação  infantil:  Período  estimado
para  o  início  previsto  para  dia  03  de  fevereiro  de
2020 até o dia 22 de dezembro de 2020. 
b) Escolas de ensino fundamental, médio e especial:
Período  estimado  para  o  início  previsto  para
fevereiro de 2020 até 14 de dezembro de 2020.
O vencedor deverá obrigatoriamente:
a)  Exigir  que  os  condutores  dos  veículos  portem
crachá de identificação e estejam uniformizados;
b) Transportar exclusivamente estudantes autorizados
pelo  Município,  não  podendo  transportar  qualquer
outro  público,  tanto  de  forma  gratuita  como
remunerada  de  qualquer  espécie, salvo  fiscal
designado pela contratante, se for o caso;
c) Fazer o embarque e desembarque dos estudantes
no mesmo lado da escola;
d)  Utilizar  delimitador  de  abertura  nas  janelas  dos
veículos, com abertura máxima de 10cm;
e)  Os  veículos  deverão  obrigatoriamente  ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f)  Os  condutores  deverão  exigir  que  os  alunos
apresentem  a  carteirinha  de  transporte  escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os  veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato,  possuir  tempo  de  fabricação  máximo
conforme informação que segue:
-24 anos em 2020 e 2021;
-22 anos em 2022 e 2023;
-20 anos em 2024.
h) O Município poderá disponibilizar monitores para
acompanhar  os  estudantes  na  execução do  serviço,
quando  houver  necessidade,  e  a  empresa  deverá
permitir o ingresso deles nos veículos;
i) O Município fica autorizado a instalar, bem como
realizar  manutenção,  dispositivo  de  rastreamento  e
telemetria  por  GPS (fornecido  pelo  contratante)  na
frota para fins de fiscalização e monitoramento das
linhas, sendo obrigatório aos motoristas utilizarem o
dispositivo de identificação de Linha diariamente no
veículo  no  início  e  fim da  linha  escolar,  salvo  em
casos de defeito no equipamento de rastreamento. O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação de penalidades previstas neste certame;
l)  É  de  inteira  e  expressa  responsabilidade  do
contratado  todas  as  despesas  necessárias  para  a
execução do objeto deste Edital, incluindo custos de
manutenção,  abastecimento  e  conservação  dos

veículos,  bem  como  os  encargos  sociais,  fiscais,
comerciais,  trabalhistas,  previdenciários  com seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
m) É de exclusiva responsabilidade do licitante  o
ressarcimento por danos causados ao Contratante ou
a  terceiros,  decorrentes  da  execução  do  contrato,
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização ou o acompanhamento pelos servidores
designados pelo Contratante.
n) Em caso de ocorrência de algum acidente com
danos materiais no veículo, a Secretaria Municipal
de  Educação deverá  ser  informada  imediatamente
com  a  apresentação  do  respectivo  Boletim  de
Ocorrência  e/ou  documentação  comprovando  o
sinistro. Neste caso, o veículo deverá ser substituído
de  imediato  por  outro  em  perfeitas  condições  de
uso,  com capacidade  igual  ou  superior  a  licitada,
mesmo que este veículo não tenha faixa de escolar,
pelo  prazo  máximo  de  30  dias,  visando  a
continuidade do serviço.
o)  O  contratado  deverá  transportar  alunos  em
veículo adequado que deverá ser mantido em boas
condições mecânicas e com todos os equipamentos
de  segurança  necessários,  bem  como,  em  boas
condições de higiene.
p) Adesivagem ou pintura de faixa horizontal na cor
amarela, com 400 mm de largura, a meia altura, em
toda  a  extensão  das  partes  laterais  e  traseira  da
carroceria,  com o  dístico  “ESCOLAR” em preto,
em letras maiúsculas, na tipologia arial, com altura
da letra de 280 mm, sendo permitida a tolerância
das  respectivas  dimensões  no  percentual  de  10%,
devendo ser invertidas as cores caso a carroceria do
veículo seja pintada na cor amarela.
q) Equipamento registrador instantâneo inalterável
de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na
extremidade superior da parte traseira;
- cintos de segurança em número igual à lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios que
são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.

OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e
fiscais  e  previdenciárias,  inclusive  as  decorrentes
de  acidente,  indenizações,  multas,  seguros,
pagamentos  a  fornecedores  diretos,  normas  de
saúde  pública,  assim como o  cumprimento  de  as
demais obrigações atinentes ao presente certame.

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  057 no campo “nº  do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  partir  de  04  de
março de 2020 até 03 de março de 2021.
VALOR: R$ 136.635,49 (cento e trinta e seis mil,
seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove
centavos).

Carlos Barbosa, 03 de março de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

SANTA LUIZA TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Jair Antônio Bianchini Me
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
serviços  de  terceiros  para  realização  de  transporte
escolar  para  os  alunos  que  frequentam  as
instituições da rede de ensino infantil, fundamental e
médio, conforme roteiros constantes no Anexo VI do
edital.
O  ano  letivo  obedecerá  ao  calendário  escolar
estabelecido no ano de 2020 e subsequentes, sendo:
a)  Escolas  de  educação  infantil:  Período  estimado
para  o  início  previsto  para  dia  03  de  fevereiro  de
2020 até o dia 22 de dezembro de 2020. 
b) Escolas de ensino fundamental, médio e especial:
Período  estimado  para  o  início  previsto  para
fevereiro de 2020 até 14 de dezembro de 2020.
O vencedor deverá obrigatoriamente:
a)  Exigir  que  os  condutores  dos  veículos  portem
crachá de identificação e estejam uniformizados;
b)  Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados pelo Município, não podendo transportar
qualquer outro público, tanto de forma gratuita como
remunerada  de  qualquer  espécie, salvo  fiscal
designado pela contratante, se for o caso;
c) Fazer o embarque e desembarque dos estudantes
no mesmo lado da escola;
d)  Utilizar  delimitador  de  abertura  nas  janelas  dos
veículos, com abertura máxima de 10cm;
e)  Os  veículos  deverão  obrigatoriamente  ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f)  Os  condutores  deverão  exigir  que  os  alunos
apresentem  a  carteirinha  de  transporte  escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os  veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato,  possuir  tempo  de  fabricação  máximo
conforme informação que segue:
-24 anos em 2020 e 2021;
-22 anos em 2022 e 2023;
-20 anos em 2024.
h) O Município poderá disponibilizar monitores para
acompanhar  os  estudantes  na  execução do  serviço,
quando  houver  necessidade,  e  a  empresa  deverá
permitir o ingresso deles nos veículos;
i) O Município fica autorizado a instalar, bem como
realizar  manutenção,  dispositivo  de  rastreamento  e
telemetria  por  GPS (fornecido pelo contratante)  na
frota para fins de fiscalização e monitoramento das
linhas, sendo obrigatório aos motoristas utilizarem o
dispositivo de identificação de Linha diariamente no
veículo no início  e  fim da linha  escolar,  salvo em
casos de defeito no equipamento de rastreamento. O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação de penalidades previstas neste certame;
l)  É  de  inteira  e  expressa  responsabilidade  do
contratado  todas  as  despesas  necessárias  para  a
execução do objeto deste Edital, incluindo custos de
manutenção,  abastecimento  e  conservação  dos
veículos,  bem  como  os  encargos  sociais,  fiscais,
comerciais,  trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados e prepostos, e quaisquer outras despesas
decorrentes da execução do contrato.
m)  É  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  o
ressarcimento por danos causados ao Contratante ou
a terceiros, decorrentes da execução do contrato, não
excluindo  ou  reduzindo  esta  responsabilidade  à
fiscalização ou o acompanhamento pelos servidores
designados pelo Contratante.
n)  Em caso  de  ocorrência  de  algum acidente  com
danos materiais  no veículo,  a Secretaria  Municipal
de  Educação  deverá  ser  informada  imediatamente
com  a  apresentação  do  respectivo  Boletim  de
Ocorrência  e/ou  documentação  comprovando  o
sinistro. Neste caso, o veículo deverá ser substituído

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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de imediato por outro em perfeitas condições de uso,
com capacidade igual ou superior a licitada, mesmo
que  este  veículo  não  tenha  faixa  de  escolar,  pelo
prazo máximo de 30 dias, visando a continuidade do
serviço.
o) O contratado deverá transportar alunos em veículo
adequado que deverá ser mantido em boas condições
mecânicas  e  com  todos  os  equipamentos  de
segurança  necessários,  bem  como,  em  boas
condições de higiene.
p) Adesivagem ou pintura de faixa horizontal na cor
amarela, com 400 mm de largura, a meia altura, em
toda  a  extensão  das  partes  laterais  e  traseira  da
carroceria, com o dístico “ESCOLAR” em preto, em
letras  maiúsculas,  na  tipologia  arial,  com altura  da
letra  de 280 mm, sendo permitida  a  tolerância  das
respectivas  dimensões  no  percentual  de  10%,
devendo ser invertidas as cores caso a carroceria do
veículo seja pintada na cor amarela.
q) Equipamento registrador instantâneo inalterável de
velocidade e tempo.
- lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas
nas  extremidades  da  parte  superior  dianteira  e
lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade
superior da parte traseira;
- cintos de segurança em número igual à lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios que
são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.

OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e  fiscais  e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidente,
indenizações,  multas,  seguros,  pagamentos  a
fornecedores  diretos,  normas  de  saúde  pública,
assim como o cumprimento de as demais obrigações
atinentes ao presente certame.

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  058  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  partir  de  04  de
março de 2020 até 03 de março de 2021.
VALOR: R$ 37.582,00 (trinta e sete mil, quinhentos
e oitenta e dois reais).

Carlos Barbosa, 03 de março de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

JAIR ANTÔNIO BIANCHINI ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Rosanelli Tur Ltda
OBJETO: O objeto do presente é a contratação de
serviços  de  terceiros  para  realização  de  transporte
escolar para os alunos que frequentam as instituições
da  rede  de  ensino  infantil,  fundamental  e  médio,
conforme roteiros constantes no Anexo VI do edital.
O  ano  letivo  obedecerá  ao  calendário  escolar
estabelecido no ano de 2020 e subsequentes, sendo:
a)  Escolas  de  educação  infantil:  Período  estimado
para  o  início  previsto  para  dia  03  de  fevereiro  de

2020 até o dia 22 de dezembro de 2020. 
b) Escolas de ensino fundamental, médio e especial:
Período  estimado  para  o  início  previsto  para
fevereiro de 2020 até 14 de dezembro de 2020.
O vencedor deverá obrigatoriamente:
a)  Exigir  que  os  condutores  dos  veículos  portem
crachá de identificação e estejam uniformizados;
b)  Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar qualquer outro público, tanto de forma
gratuita  como  remunerada  de  qualquer  espécie,
salvo  fiscal  designado  pela  contratante,  se  for  o
caso;
c) Fazer o embarque e desembarque dos estudantes
no mesmo lado da escola;
d) Utilizar delimitador de abertura nas janelas dos
veículos, com abertura máxima de 10cm;
e)  Os  veículos  deverão  obrigatoriamente  ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f)  Os  condutores  deverão  exigir  que  os  alunos
apresentem  a  carteirinha  de  transporte  escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os  veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato,  possuir  tempo  de  fabricação  máximo
conforme informação que segue:
-24 anos em 2020 e 2021;
-22 anos em 2022 e 2023;
-20 anos em 2024.
h)  O  Município  poderá  disponibilizar  monitores
para  acompanhar  os  estudantes  na  execução  do
serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a  empresa
deverá permitir o ingresso deles nos veículos;
i) O Município fica autorizado a instalar, bem como
realizar manutenção, dispositivo de rastreamento e
telemetria por GPS (fornecido pelo contratante) na
frota para fins de fiscalização e monitoramento das
linhas, sendo obrigatório aos motoristas utilizarem
o dispositivo de identificação de Linha diariamente
no veículo no início e fim da linha escolar, salvo em
casos de defeito no equipamento de rastreamento. O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação de penalidades previstas neste certame;
l)  É  de  inteira  e  expressa  responsabilidade  do
contratado  todas  as  despesas  necessárias  para  a
execução do objeto deste Edital, incluindo custos de
manutenção,  abastecimento  e  conservação  dos
veículos,  bem  como  os  encargos  sociais,  fiscais,
comerciais,  trabalhistas,  previdenciários  com seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
m) É de exclusiva responsabilidade do licitante  o
ressarcimento por danos causados ao Contratante ou
a  terceiros,  decorrentes  da  execução  do  contrato,
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização ou o acompanhamento pelos servidores
designados pelo Contratante.
n) Em caso de ocorrência de algum acidente com
danos materiais no veículo, a Secretaria Municipal
de  Educação deverá  ser  informada  imediatamente
com  a  apresentação  do  respectivo  Boletim  de
Ocorrência  e/ou  documentação  comprovando  o
sinistro. Neste caso, o veículo deverá ser substituído
de  imediato  por  outro  em  perfeitas  condições  de
uso,  com capacidade  igual  ou  superior  a  licitada,
mesmo que este veículo não tenha faixa de escolar,
pelo  prazo  máximo  de  30  dias,  visando  a
continuidade do serviço.
o)  O  contratado  deverá  transportar  alunos  em
veículo adequado que deverá ser mantido em boas
condições mecânicas e com todos os equipamentos
de  segurança  necessários,  bem  como,  em  boas
condições de higiene.
p) Adesivagem ou pintura de faixa horizontal na cor
amarela, com 400 mm de largura, a meia altura, em
toda  a  extensão  das  partes  laterais  e  traseira  da
carroceria,  com o  dístico  “ESCOLAR” em preto,
em letras maiúsculas, na tipologia arial, com altura
da letra de 280 mm, sendo permitida a tolerância
das  respectivas  dimensões  no  percentual  de  10%,
devendo ser invertidas as cores caso a carroceria do

veículo seja pintada na cor amarela.
q)  Equipamento  registrador  instantâneo  inalterável
de velocidade e tempo.
- lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas
nas  extremidades  da  parte  superior  dianteira  e
lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade
superior da parte traseira;
- cintos de segurança em número igual à lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios que
são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.

OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados,
assumindo total responsabilidade pelo cumprimento
de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e  fiscais  e
previdenciárias,  inclusive  as  decorrentes  de
acidente, indenizações, multas, seguros, pagamentos
a  fornecedores  diretos,  normas  de  saúde  pública,
assim como o cumprimento de as demais obrigações
atinentes ao presente certame.

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  059  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  partir  de  04  de
março de 2020 até 03 de março de 2021.
VALOR: R$  218.586,47  (duzentos  e  dezoito  mil,
quinhentos  e  oitenta  e  seis  reais  e  quarenta  e  sete
centavos).

Carlos Barbosa, 03 de março de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

 ROSANELLI TUR LTDA
Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2020

LOCATÁRIO: Município de Carlos Barbosa
LOCADOR: Celso Ebeling
OBJETO:  O  CONTRATADO  fornecerá  ao
CONTRATANTE, mediante demanda, até 8.000m3
de saibro, proveniente de área na Linha Santa Clara,
neste  município.   O  material  será  utilizado  na
recuperação  das  estradas  vicinais  do  município  de
Carlos 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  060  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Inexigibilidade”.

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses,  a  partir  de  04  de
março de 2020 até 03 de março de 2021.
VALOR: R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)
ao m³ de saibro extraído.

Carlos Barbosa, 03 de março de 2020.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura 

CELSO EBELING
Contratada

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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RENATA PERERA
Supervisora Geral de Licitações e Contratos

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Unical – Universal De Calcários
Ltda
OBJETO: O  objeto  do  presente  contrato  é  a
contratação de empresa para prestação do serviço de
transporte  de  calcário  a  granel  ou  ensacado  aos
agricultores  do  município,  de  acordo  com  as
seguintes especificações:

ITEM   DESCRIÇÃO UNID
QTDE
(ATÉ)

01 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CALCÁRIO A 
GRANEL OU ENSACADO

Ton 910

A licitante  vencedora  deverá  retirar  o  calcário  na
fornecedora escolhida pelo agricultor, com sede em
Pantano  Grande/RS,  e  entregar  diretamente  nas
propriedades dos agricultores do município de Carlos
Barbosa/RS.
O  transporte  deverá  ser  realizado  com  caminhão
traçado, ano de fabricação acima de 2013, capacidade
de  carga  de  até  13  toneladas  por  carga  de  peso
líquido  e  comprovar  que  possui  no  mínimo  dois
caminhões com essa especificação.
A empresa vencedora será  informada através  de e-
mail os dados do produtor a ser entregue o calcário, o
endereço, telefone para contato e o comprovante de
pagamento da carga. 
A carga deverá ser entregue em um prazo máximo de
48 horas após envio do e-mail à empresa.
A utilização  acontecerá,  conforme  necessidade  da
Secretaria,  sendo  que  a  mesma  deverá  estar
disponível num prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas após o pedido.
Todas  as  despesas  de  deslocamento,  manutenção,
reparo e abastecimento do caminhão,  bem como o
deslocamento  de  motorista,  alimentação,
hospedagem  e  outros  correrão  por  conta  da
Contratada.

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  061  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: A  partir  da  data  de  assinatura  do
contrato até 31 de dezembro de 2020.
VALOR: Até  R$  81.900,00  (oitenta  e  um  mil  e
novecentos reais)

Carlos Barbosa, 03 de março de 2020.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura 

UNICAL – UNIVERSAL DE CALCÁRIOS LTDA
Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

CONTRATADO: Recanto Contruções Eireli Epp
OBJETO: Constitui  objeto  do  presente  a
contratação  de  empresa  para  execução  dos
seguintes serviços, com colocação de mão de obra,
materiais e equipamentos necessários:
OBJETO  01  –  Contratação  de  empresa  para
execução de serviços de terraplanagem, drenagem e
pavimentação  com  blocos  intertravados  de
concreto,  às  margens  da  RS  446,  km  7,  na
Comunidade  Dalcin  em  Santa  Clara  Baixa,  no
Município de Carlos Barbosa/RS, em uma extensão
de 426 metros, com fornecimento de mão de obra e
dos  materiais  necessários.  As  obras  deverão  ser
executadas conforme  Projeto,  Planilha
Orçamentária,  Cronograma  Físico-Financeiro  e
Memorial  Descritivo,  constantes  no  anexo  VI  do
Edital.

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  062 no campo “nº  do contrato” e
selecionando a modalidade “Concorrência”.

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a partir da
emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$  344.551,03  (trezentos  e  quarenta  e
quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e três
centavos).

Carlos Barbosa, 03 de março de 2020.
 

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e

Meio Ambiente

RECANTO CONTRUÇÕES EIRELI EPP
Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  São  Pedro  Concretos  E
Construções Ltda
OBJETO: Constitui  objeto  do  presente  a
contratação  de  empresa  para  execução  dos
seguintes serviços, com colocação de mão de obra,
materiais e equipamentos necessários:
Contratação de empresa para execução de 
pavimentação em bloco intertravado de concreto e 
urbanização na Comunidade de São José, no 
Município de Carlos Barbosa/RS, em uma extensão 
de 1.697,12 m², com fornecimento de mão de obra e
dos materiais necessários.
As obras deverão ser executadas conforme Projeto,
Planilha  Orçamentária,  Cronograma  Físico-
Financeiro  e  Memorial  Descritivo,  constantes  no
anexo VI do Edital.

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  063 no campo “nº  do contrato” e
selecionando a modalidade “Concorrência”.

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a partir da emissão
da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 225.759,46 (duzentos e vinte e cinco
mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta
e seis centavos).

Carlos Barbosa, 03 de março de 2020.
 

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e

Meio Ambiente

SÃO PEDRO CONCRETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: IVS Terraplanagem Ltda
OBJETO: O presente Contrato tem seu respectivo
fundamento e  finalidade a  contratação  de empresa
para  prestação  do  serviço  de  horas  máquina  de
escavadeira hidráulica para carregamento de saibro
nas estradas do interior do município, de acordo com
as seguintes especificações:

ITEM DESCRIÇÃO UNID
QTD
(ATÉ)

1
SERVIÇO DE MÁQUINAS ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA 

Hs 160

A máquina  deverá  ter  as  seguintes  especificações
mínimas:
Peso operacional mínimo de 21 toneladas, caçamba
com  capacidade  mínima  de  1,37  m³  e  alcance  de
lança mínimo de 5,7 metros.
Todas  as  despesas  de  deslocamento,  manutenção,
reparo e abastecimento das máquinas, bem como o
deslocamento  dos  operadores,  alimentação,
hospedagem  e  outros  correrão  por  conta  da
Contratada.

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  064  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: A contar da sua assinatura até 31 de
dezembro de 2020.
VALOR: Até  R$  35.200,00  (trinta  e  cinco  mil  e
duzentos reais).

Carlos Barbosa, 04 de março de 2020.
 

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura 

IVS TERRAPLENAGEM
Contratada

SANDRA COHSUL
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: William Kafer  - Me
OBJETO: O presente Contrato tem seu respectivo
fundamento e  finalidade a  contratação  de empresa
para prestação do serviço de horas de caminhão para
carregamento de saibro nas estradas do interior do
município,  de  acordo  com  as  seguintes
especificações:

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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ITEM DESCRIÇÃO UNID
QTD
(ATÉ)

02 SERVIÇO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE Hs 1000

O  caminhão  deverá  ser  trucado,  com  caçamba
basculante,  com  capacidade  mínima  de10m³,  com
ano de fabricação não inferior a 2007, e deverá ter
capacidade mínima de 23 toneladas,  com motorista
para transporte de diversos materiais. 
Todas  as  despesas  de  deslocamento,  manutenção,
reparo e abastecimento das máquinas, bem como o
deslocamento  dos  operadores,  alimentação,
hospedagem  e  outros  correrão  por  conta  da
Contratada.

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  065  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: A contar da sua assinatura  até 31 de
dezembro de 2020.
VALOR: Até R$ 138.000,00 (cento e trinta  e oito
mil reais).

Carlos Barbosa, 04 de março de 2020.
 

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura 

WILLIAM KAFER  - ME
Contratada

SANDRA COHSUL
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Lavanderia Aguazul Ltda Me
OBJETO: O  objeto  do  presente  contrato  é  a
contratação de empresa para  prestação de serviços
de lavanderia, envolvendo a lavagem das seguintes
peças  a  serem  utilizadas  em  eventos  como
Festiqueijo  2020,  Natal  no  Caminho  das  Estrelas
2020  e  outros.  As  peças  deverão  ser  devolvidas
devidamente lavadas e passadas.

LOTE 2  (Figurinos  do  Natal  no  Caminho  das
Estrelas 2020):

DESCRIÇÃO
QUANT
IDADE
(Até)

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRI

O

VALOR
MÁXIMO

TOTAL

Bonecos em isopor (tamanhos 
diversos)

30 R$ 8,00 R$ 240,00

Bonecos em tecido (tamanhos 
diversos)

30 R$ 8,00 R$ 240,00

Ursos de pelúcia (tamanhos 
diversos)

30 R$ 8,00 R$ 240,00

Figurinos diversos da Parada de 
Natal(cada figurino conta com peça 
de cima e de baixo, ou seja, saia e 
blusa, calça e blusa etc)

1.800 R$ 5,00 R$ 9.000,00

Toucas 200 R$ 0,90 R$ 180,00

TOTAL MÁXIMO PARA O LOTE 02 R$ 9.900,00

LOTE 3  (peças  da  Secretaria  de  Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio).

DESCRIÇÃO
QUANT
IDADE
(Até)

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRI

O

VALOR
MÁXIMO

TOTAL

Bandeiras (medidas aproximadas 
de 3,20m x 2,25m)

150 R$ 12,00 R$ 1.800,00

Bichinhos de pelúcia diversos 
(tamanhos pequeno e médio)

30 R$ 9,00 R$ 270,00

DESCRIÇÃO
QUANT
IDADE
(Até)

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRI

O

VALOR
MÁXIMO

TOTAL

Bonecos em tecido (tamanhos 
diversos)

20 R$ 12,00 R$ 240,00

Capas de almofada 64 R$ 2,03 R$ 129,92

Fantasia de Coelho da Páscoa 20 R$ 20,00 R$ 400,00

Jalecos/coletes de segurança 50 R$ 5,00 R$ 250,00

Sofá 04 R$ 10,00 R$ 40,00

Manta de Sofá 32 R$ 5,00 R$ 160,00

Mascote Carlos Barbosa (Vaca) 30 R$ 40,00 R$ 1.200,00

Tapetes de tamanho aprox. 2 x 2 
mts

04 R$ 40,00 R$ 160,00

Tecidos em geral, tamanhos 
diversos

50 R$ 3,00 R$ 150,00

Toalhas de mesa de cores e 
tamanhos diversos

50 R$ 5,00 R$ 250,00

Toalhas de mesa (medidas 
aproximadas de 3,00m x 1,80)

150 R$ 5,00 R$ 750,00

TOTAL MÁXIMO PARA O LOTE 03 R$ 5.799,92

Para o Lote 2 a CONTRATADA deverá retirar  as
peças  junto  à  Secretaria  de  Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio, ou em local por ela
informado, e  deverão  ser  devolvidas  limpas  no
mesmo local em até 10 dias após a retirada.
Para o Lote 3 a CONTRATADA deverá retirar  as
peças  junto  à  Secretaria  de  Desenvolvimento
Turístico,  Indústria  e  Comércio  e  deverão  ser
devolvidas limpas no mesmo local em até 05 dias
após a retirada.
Os serviços poderão ser solicitados durante os finais
de semana (inclusive aos domingos).
A Contratada fica responsável por qualquer dano ao
material destinado a lavanderia, devendo ressarcir a
secretaria em caso de estrago.

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  066 no campo “nº  do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: A contar da sua assinatura até 31 de
dezembro de 2020.
VALOR: Até R$ 15.699,92 (quinze mil, seiscentos
e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

Carlos Barbosa, 04 de março de 2020.
 

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento

Turístico, Indústria e Comércio

LAVANDERIA AGUAZUL LTDA ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Lavanderia Anselmini Ltda Me
OBJETO: O  objeto  do  presente  contrato  é  a
contratação de empresa para prestação de serviços
de lavanderia, envolvendo a lavagem das seguintes
peças  a  serem  utilizadas  em  eventos  como
Festiqueijo  2020,  Natal  no  Caminho das  Estrelas
2020 e outros.
As  peças  deverão  ser  devolvidas  devidamente
lavadas e passadas.

LOTE 1 – (Peças para o evento Festiqueijo 2020):

DESCRIÇÃO 

QUA
NTI

DAD
E

(Até)

VALO
R

MÁXI
MO

UNITÁ
RIO

VALOR
MÁXIMO

TOTAL - R$

 Avental 230 R$ 2,00 R$ 460,00

Camisetas FestiQueijo / Concurso 50 R$ 3,00 R$ 150,00

Cortina de Patchwork conjunto completo de
2 peças com amarras (medidas diversas)

20 R$
10,00

R$ 200,00

 Cortina do tamanho 3,5 x 2,5mts, 
aproximadamente

15 R$
10,00

R$ 150,00

Flâmulas indicativas diversas em 
Patchwork (tamanhos diversos)

30 R$ 1,00 R$ 30,00

 Guardanapos de cores diversas 230 R$ 0,60 R$ 138,00

 Guarda pó 130 R$ 2,50 R$ 325,00

 Gorros / toucas 100 0,30 R$ 30,00

Jaquetas FestiQueijo 50 R$
12,00

R$ 600,00

Luvas 15 R$ 0,20 R$ 3,00

Pano de Prato 200 R$ 1,00 R$ 200,00

Tapetes de tamanho aprox. 2 x 2 mts 6 R$
39,00

R$ 234,00

Toalhas de mesa de cores e tamanhos 
diversos

100 R$ 5,00 R$ 500,00

Traje Oficial da Senhorita FestiQueijo 35 R$
75,00

R$ 2.625,00

Traje Oficial da Dama de Companhia 35 R$
70,00

R$ 2.450,00

Trilho de mesa (tamanhos diversos) 40 R$ 2,00 R$ 80,00

TOTAL MÁXIMO PARA O LOTE 01 R$ 8.000,00

Para  o  Lote  1  a  CONTRATADA  deverá
disponibilizar  uma  pessoa  que  será  a  responsável
pela retirada e devolução das peças, junto ao local da
realização do Festiqueijo, em datas e horários a ser
combinado conforme necessidade da Administração
Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento
Turístico,  Indústria  e  Comércio.  As  peças
correspondentes  ao  lote  01  deverão  ser  devolvidas
limpas em até 72 horas, após a retirada, nos dias do
evento (sextas, sábados e domingos).
Os serviços poderão ser solicitados durante os finais
de semana (inclusive aos domingos).
A Contratada fica responsável por qualquer dano ao
material destinado a lavanderia, devendo ressarcir a
secretaria em caso de estrago.

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  067  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: A contar da sua assinatura até 31 de
dezembro de 2020.
VALOR: Até R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Carlos Barbosa, 04 de março de 2020.
 

JENECI MOCELLIN
Secretária Municipal do Desenvolvimento

Turístico, Indústria e Comércio

LAVANDERIA ANSELMINI LTDA ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
057/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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CONTRATADO: Viaggiotur  Transportadora
Turística Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 60 (sessenta)
dias, ou seja, a partir de 09 de março de 2020 até 07
de  maio  de  2020,  ou  até  o  encerramento  do  novo
processo  licitatório,  na  forma  da  justificativa  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Em função da prorrogação do prazo, será reajustado
o  valor  pago,  pela  variação  do  IGP-M  negociado
entre as partes de 2,00%.  O novo valor a ser  pago
será  de  R$  4,66  (quatro  reais  e  sessenta  e  seis
centavos),  por  quilômetro.  Fica  garantido  valor
mínimo e fixo de R$ 117,34 (cento e dezessete reais
e  trinta  e  quatro  centavos)  para  solicitações  com
deslocamento de pouca quilometragem. 
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 006

Carlos Barbosa, 03 de março de 2020

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Assistência Social e

Habitação

VIAGGIOTUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA
LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
016/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: IEM  –  Instituto  De  Estudos
Municipais Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 07 de março de 2020 até
06 de março de 2021, na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Em função da prorrogação do prazo, será reajustado
o  valor  pago,  pela  variação  do  IGP-M  negociado
entre as partes de 4,00%. O novo valor a ser pago
será de R$ 327,60  (trezentos e vinte  e sete  reais e
sessenta centavos) mensais.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 04 de março de 2020

CLARISSE FATIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

IEM – INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
LTDA.

Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
028/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Santa Luiza Transportes Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 03 de março de 2020 até
02 de março de 2021, na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Em função  da  prorrogação  de  prazo  do  contrato,
ficar reajustado o valor pago, pela variação do IGP-
M negociado entre as partes de 4,00%. Desta forma,
o novo valor a ser pago corresponderá:
ITEM  2  -  ROTEIRO:  CARLOS  BARBOSA  /
CAXIAS DO SUL - CAXIAS DO SUL / CARLOS
BARBOSA-RS

ITEM
ROTEI

RO

Valor por
viagem -
Veículo
até 06

passageir
os

Valor por
viagem - Van

até 15
passageiros

Valor por
viagem -
Micro-

onibus até
22

passageiros

Valor por
viagem -

Ônibus até 42
passageiros

VALOR 
TOTAL

DO ITEM
– R$ 

02  CB/
CX

R$
335,71

R$ 447,61 R$ 559,52 R$ 727,37 R$
2.070,21

As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 004

Carlos Barbosa, 02 de março de 2020

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

SANTA LUIZA TRANSPORTES LTDA
Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
012/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Rozelia Vasques Ortiz – Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 30 (trinta)
dias, ou seja, de 02 de março de 2020 a 31 de março
de  2020  ou  até  o  encerramento  do  processo
licitatório, na forma da justificativa anexa, que faz
parte integrante do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas. 

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 27 de fevereiro de 2020

ELTON MATEUS VAZ LIMA
Secretário Municipal da Saúde – Substituto

ROZELIA VASQUES ORTIZ – ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
036/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Basenge  Engenharia,  Comércio
E Representações Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)

meses, ou seja, a partir de 01 de março de 2020 até
28 de fevereiro de 2021, na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Em função da prorrogação do prazo, será reajustado
o valor  pago,  pela  variação  do  IGPM do  período,
negociado entre as partes em 6,82%. Desta forma, o
novo valor  a ser  pago é de R$ 6.622,84 (seis mil,
seiscentos  e  vinte  e  dois  reais  e  oitenta  e  quatro
centavos) mensais.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas. 

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2020

ELTON MATEUS VAZ LIMA
Secretário Municipal da Saúde – Substituto

 BASENGE ENGENHARIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
038/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Associação  Dr  Bartholomeu
Tacchini
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais  12
(doze) meses, ou seja, de 01 de março de 2020 a 28
de fevereiro de 2021,  na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Em função da prorrogação do prazo, será reajustado
o valor  pago,  pela  variação  do  IGPM do  período,
negociado entre as partes em 6,82%. Desta forma, o
novo valor a ser pago é de até R$ 3.667,66 (três mil,
seiscentos  e  seiscentos  e  sessenta  e  sete  reais  e
sessenta e seis centavos) mensais.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2020

ELTON MATEUS VAZ LIMA
Secretário Municipal da Saúde – Substituto

ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI
Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
042/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Fazenda Do Senhor Jesus – Raio
De Esperança PCTO/NH
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 01 de março de 2020 até
28 de fevereiro de 2021, na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
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instrumento.
Em função da prorrogação do prazo, será reajustado
o  valor  pago,  acordado  entre  as  partes,  de  4,00%.
Desta  forma,  o  novo  valor  a  ser  pago  é  de  R$
3.120,00 (três mil, cento e vinte reais) mensais.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas. 

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 27 de fevereiro de 2020

ELTON MATEUS VAZ LIMA
Secretário Municipal da Saúde – Substituto

FAZENDA DO SENHOR JESUS – RAIO DE
ESPERANÇA PCTO/NH

Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
055/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: O.M. Zeladoria Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 11 de março de 2020 até
10 de março de 2021, na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Em função da prorrogação do prazo, será reajustado
o  valor  pago,  pela  variação  do  IGP-M  negociado
entre as partes de 2,00%.  O novo valor a ser  pago
será de R$ 2.656,89 (dois mil, seiscentos e cinquenta
e seis reais e oitenta e nove centavos) mensais. 
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 03 de março de 2020

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal de Assistência Social e

Habitação

O.M. ZELADORIA LTDA 
Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
243/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Serra  Service  Serviços  De
Urbanização Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais  30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 02 de março de 2020
até 31 de março 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: 002

Carlos Barbosa, 27 de fevereiro de 2020.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Educação – Substituta

SERRA SERVICE SERVIÇOS DE
URBANIZAÇÃO LTDA

Credenciada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
243/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Serra  Service  Serviços  De
Urbanização Ltda
OBJETO: Fica  aditivado  o  OBJETO  02  em  R$
7.049,04 (sete mil, quarenta e nove reais e quatro
centavos)  e  também  o  OBJETO  03  em  R$
12.242,90  (doze  mil,  duzentos  e  quarenta  e  dois
reais e noventa centavos), na forma da justificativa
anexa,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 02 de março de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

SERRA SERVICE SERVIÇOS DE
URBANIZAÇÃO LTDA

Credenciada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
170/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
OBJETO 04 do contrato entabulado entre as partes,
por mais 30 (trinta) dias, ou seja, a partir de 07 de
março de 2020 até 05 de abril 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: 007

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2020.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio

Ambiente

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.
Contratado

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
028/2020

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

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UND VALOR
UNIT.

1
GASOLINA  COMUM  P/  VEÍCULOS  DA
SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 4,73

2
ÓLEO  DIESEL  P/CAMINHÕES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES  PARA  SEDE
DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,51

3

ÓLEO  DIESEL  P/CAMINHÕES  E
MAQUINAS  OPERATRIZES  E
AMBULÂNCIA,  COMBUSTÍVEL DO  TIPO
S10, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,55

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 março de 2020 até dia 31 de
março 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: 001

Carlos Barbosa, 27 de fevereiro de 2020.

 FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
006/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Serra  Service  Serviços  De
Urbanização Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais  30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 02 de março de 2020
até 31 de março 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: 001

Carlos Barbosa, 27 de fevereiro de 2020.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Educação - Substituta

SERRA SERVICE SERVIÇOS DE
URBANIZAÇÃO LTDA

Credenciada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo
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ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
013/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Construtora Renovação Ltda
OBJETO: Fica  alterada a  Cláusula  Segunda  – Do
Preço, ficando acordada a adição ao OBJETO 01 de
R$  3.806,69  (três  mil,  oitocentos  e  seis  reais  e
sessenta e nove centavos),  sendo R$ 2.664,76 (dois
mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e
seis centavos) referente a material e R$ 1.141,93 (um
mil,  cento  e  quarenta  e  um reais  e  noventa  e  três
centavos) referentes a mão de obra e, ao OBJETO 02
fica  acordada  a  adição  do  valor  de  R$   4.990,95
(quatro mil, novecentos e noventa reais e noventa e
cinco  centavos)  sendo  R$  3.497,26  (três  mil,
quatrocentos  e  noventa  e  sete  reais  e  vinte  e  seis
centavos) referente a material e R$ 1.493,69 (um mil,
quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e nove
centavos)  referente  a  mão  de  obra, na  forma  das
planilhas  e  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante do presente instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas. 

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 02 de março de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA
Contratado

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
044/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Serra  Service  Serviços  De
Urbanização Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  mais  60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 13 de março de
2020  até  11  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: 001

Carlos Barbosa, 27 de fevereiro de 2020.

JÉSSICA DALCIN ANDRIOLI
Secretária Municipal da Educação – Substituta

SERRA SERVICE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
LTDA

Credenciada

CRISTINA GEDOZ
 Agente Administrativo

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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 169/2020

NOMEIA,  em  substituição,  como  membro  para
compor  o  Conselho  Municipal de  Alimentação
Escolar – CMAE, a pessoa abaixo relacionada:
Representante da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE: 
Titular:  Amanda  Lilian  Sauthier  Zwirtes,  em
substituição a Cintia Chesini.

Carlos Barbosa, 26 de fevereiro de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 170/2020

DESIGNA, em substituição, membro para compor
o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes –
CMTT, a pessoa a seguir relacionada: 
Representantes  da  Secretaria  Municipal  de
Planejamento, Serviços e Vias Urbanas:
Titular:  Darley  Locatelli,  em  substituição  a  Abel
Batista Lopes.

Carlos Barbosa, 26 de fevereiro de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 171/2020

RETIFICA a Portaria nº 081/2020, de 27 de janeiro
de  2020,  onde  consta:  Dispensa,  com  efeito
retroativo  a  24  de  janeiro  de  2020,  a  servidora
MICHELI TOMAZI DE OLIVEIRA, matrícula nº
1.798,  da  função  gratificada  de  vice-direção,
exercida na E.M.E.I.  Toquinho de Gente,  prevista
no art.  29,  §7º,  tabela  IV-A, da Lei  Municipal  nº
2.133, de 23 de janeiro de 2008, sendo o dia 24 de
janeiro de 2020 o último dia trabalhado, leia-se: 
“DISPENSA, a partir de 27 de janeiro de 2020,  a
servidora  MICHELI  TOMAZI  DE  OLIVEIRA,
matrícula nº 1.798, da função gratificada de vice-
direção,  exercida na E.M.E.I.  Toquinho de Gente,
prevista  no  art.  29,  §7º,  tabela  IV-A,  da  Lei
Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008, sendo
o  dia  26  de  janeiro  de  2020  o  último  dia
trabalhado.”  
RETIFICA a Portaria nº 083/2020, de 27 de janeiro
de  2020,  onde  consta:  Dispensa,  com  efeito
retroativo a 24 de janeiro de 2020, a servidora ELIS
REGINA  HAAS, matrícula  nº  334,  da  função
gratificada  de  direção,  exercida  na  E.M.E.I.
Toquinho de Gente,  prevista  no art.  art.  29,  §  5º,
TABELA IV, da Lei Municipal n.º 2.133, de 23 de
janeiro de 2008, sendo o dia 24 de janeiro de 2020 o
último dia trabalhado, leia-se: 
“DISPENSA, a partir de 27 de janeiro de 2020,  a
servidora ELIS REGINA HAAS, matrícula nº 334,
da  função  gratificada  de  direção,  exercida  na
E.M.E.I. Toquinho de Gente, prevista no art. art. 29,
§ 5º, TABELA IV, da Lei Municipal n.º 2.133, de 23
de janeiro de 2008, sendo o dia  26 de janeiro de
2020 o último dia trabalhado.” 
Os  demais  itens  das  portarias  acima  referidas
permanecem inalterados.

Carlos Barbosa, 26 de fevereiro de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 172/2020

RETIFICA  a  Portaria  nº  102/2020,  de  03  de
fevereiro de 2020, alterando o valor da gratificação

concedida  a  servidora  CARLA  PUREZA  DE
SOUZA, Professor de Geografia, matrícula nº 1.900,
no  valor  de  R$  499,80  (quatrocentos  e  noventa  e
nove  reais  e  oitenta  centavos),  para  R$  999,59
(novecentos  e  noventa  e  nove  reais  e  cinquenta  e
nove centavos),  nos termos do art. 29, § 7º, Tabela
IV-A, da Lei Municipal n.º 2.133, de 23 de janeiro de
2008. 

Carlos Barbosa, 26 de fevereiro de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 173/2020 – EXTRATO

Processo Administrativo nº 976/2020
Assunto:  Instauração de Sindicância Administrativa
Disciplinar,  para  investigar  conduta  da servidora
Júlia Grasiela Cardoso da Silva, investida no cargo
de  Auxiliar  Geral  de  Escola,  matrícula  nº  1.948,
lotada  na  Secretaria  Municipal  da  Educação,  e
designação de Comissão Permanente de Sindicância
e/ou Processo Administrativo, nos termos da Portaria
137, de 04 de fevereiro de 2019, com a finalidade de
apurar  responsabilidades  apontadas  no  Processo
Administrativo nº 976, datado de 26 de fevereiro de
2020.

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 174/2020 

CONCEDE, com efeito retroativo a 12 de fevereiro
de 2020, ABONO DE PERMANÊNCIA, em confor-
midade com o Art. 40, § 19 da Emenda Constitucio-
nal  nº  41/2003, à  servidora  MARISA SCHAFER
CHIES, matrícula nº 946, nascida 24 de outubro de
1968, ocupante do cargo de Professor Educação Ar-
tística, conforme Portaria nº 88/2010, carga horária
de 20 (vinte) horas semanais, regime estatutário, Lei
Municipal nº 682/90, de 05 de junho de 1990 (Regi-
me Jurídico Único), Classe B, Nível 3, Lei Municipal
nº 2.133, de 23 de janeiro de 2008 (Plano de Carreira
do Magistério  Público),  visto ter  preenchido os re-
quisitos  para  obtenção  de  aposentadoria  voluntária
com base no 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, e § 5º, da
Constituição Federal, com redação da Emenda Cons-
titucional nº 41, DOU de 31 de dezembro de 2003.

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 175/2020 

Nomeia,  em  substituição,  membro  para  compor  a
Corregedoria do Conselho Tutelar conforme segue:
Representante do Conselho Tutelar: Sandra Seleri em
substituição a Edivan Carniel.

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 176/2020 

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, 02 e 03 de março de 2020,
podendo ser prorrogado por igual período a critério
da  Administração  Pública, com  a  documentação
necessária  para  contratação  administrativa  para
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atender  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

NOME FUNÇÃO PROCESSO
SELETIVO

SIMPLIFICADO E
SELEÇÃO PÚBLICA 

DANIEL MELERE 
ANSELMINI

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA 

IV/2019 

JOSIANE ALEXANDRE
GALVES

AUXILIAR GERAL DE
ESCOLA 

IV/2019 

SIMONE CRISTINA 
HERBERT BASSO

PROFESSOR DE
HISTÓRIA

III_2018

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 177/2020 

EXONERA, a contar desta data, RENAN LUVISON
BASSO,  matrícula  nº  2.000,  do  cargo  efetivo  de
MÉDICO  PEDIATRA,  a  pedido  do  servidor,
conforme art. 36, inciso I da Lei Municipal nº 682, de
05 de junho de 1990, sendo o dia 28 de fevereiro de
2020 o último dia trabalhado.

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 02/2020 – SECRETARIA DA
FAZENDA

RESOLVE:
1 – Fixar o preço do metro quadrado para apuração
do valor mínimo do serviço aplicado na construção
civil,  para  o  mês  de  MARÇO  DE  2020  em
R$1.578,80  (Hum mil,  quinhentos  e  setenta  e  oito
reais e oitenta centavos), correspondente ao valor do
CUB  (NBR  12.721-2006)  RPQ1  (Residência
Popular)  do  mês  de  JANEIRO/2020,  adotado  pelo
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado
do Rio Grande do Sul.

2 – Para fins de tributação, os padrões de construção
serão considerados em função do que segue:

CONSTRUÇÃO DE MADEIRA
Padrão baixo: ..........……................até 100,00m²;
Padrão normal: ………..acima de 100,00m² até 
250,00m²;
Padrão alto:...........….............acima de 250,00m².

CONSTRUÇÃO MISTA (paredes externas de 
alvenaria e internas de madeira):
Padrão baixo: ..............................até 90,00m²;
Padrão normal: .............…...........acima de 90,00m² 
até 220,00m²;
Padrão alto:..........................acima de 220,00m².

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA:
Padrão baixo: ..…..................até 80,00m²;
Padrão normal: .......................................acima de 
80,00m² até 200,00m²;
Padrão alto:.............................................acima de 
200,00m².

3 – Os percentuais estimados de mão de obra 
aplicada, de acordo com o artigo 2º Decreto 2.838, de
07/11/2014, serão os seguintes:

CONSTRUÇÃO DE MADEIRA
Padrão baixo: ..........................................7,00 % (sete 
por cento);
Padrão normal: .......................................12,50 % 
(doze e meio por cento);
Padrão alto:.............................................18,00 % 
(dezoito por cento).

CONSTRUÇÃO MISTA (paredes externas de 
alvenaria e internas de madeira):
Padrão baixo: .........................................  9,50% 
(nove e meio por cento);
Padrão normal: ....................................... 15,00 % 
(quinze por cento);
Padrão alto:............................................. 20,00 % 
(vinte por cento).

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA:
Padrão baixo: ......................................... 11,50% 
(onze e meio por cento);
Padrão normal: ....................................... 17,00% 
(dezessete por cento);
Padrão alto:............................................. 23,00% 
(vinte e três por cento).

4 – Galpões, armazéns e similares e outros tipos de
construção,  que  possuam  um  vão  livre  muito
grande,  terão  seus  valores  abatidos  em  50  %
(cinquenta por cento).

5 – Qualquer outro tipo de construção que, por sua
peculiaridade,  não  se  enquadre  nos  padrões
adotados  por  esta  Portaria  e  pelo  Sindicato  da
Indústria da Construção Civil, será estudado caso a
caso e o percentual a ser aplicado não ultrapassará,
em hipótese alguma, a 30 % (trinta por cento) do
valor do CUB acima citado, conforme determina o
artigo 2º, I do Decreto 2.383, de 16/12/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA DE CARLOS BARBOSA, EM 28 DE
FEVEREIRO DE 2020.

Carlos Barbosa, 28 de fevereiro de 2020.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

Diário  Oficial  Assinado  Eletronicamente  com
Certificado  Padrão  ICP-Brasil.  O  Município  de
Carlos Barbosa dá garantia da autenticidade des-
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site www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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