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LEIS

LEI N.° 3.763, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

Concede reajustamento – para preservar-lhes o

valor  real  –  aos  benefícios  previdenciários  de
aposentadoria  e  de  pensão,  cujos  benefícios
foram  concedidos  com  base  no  art.  40  da
Constituição Federal,  na redação das Emendas
Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005.

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  Em  cumprimento  ao  art.  40,  §  8º  da
Constituição Federal e ao art.  15 da Lei Federal nº
10.887/2004,  na  redação  determinada  pela  Lei
Federal nº 11.784/2008, é concedido reajustamento -
para  preservar-lhes  o  valor  real  -  aos  benefícios
previdenciários  de  aposentadoria  e  de  pensão
concedidos  com  base  no  art.  40  da  Constituição
Federal, na redação das Emendas Constitucionais nº
41/2003 e 47/2005. 

§ 1º O fator de reajustamento dos benefícios leva em
consideração  os  mesmos  índices  considerados  para
reajuste dos benefícios aplicados pelo Regime Geral
de Previdência Social – RGPS, fixados pela Portaria
nº 914, de 13 de janeiro de 2020, do Ministério da
Economia, publicada no D.O.U. em 14 de janeiro de
2020 e será aplicado nos termos da tabela a seguir: 

Data de Início do Benefício Reajuste (%)

Até janeiro de 2019 4,48

em fevereiro de 2019 4,11

em março de 2019 3,55

em abril de 2019 2,76

em maio de 2019 2,14

em junho de 2019 1,99

em julho de 2019 1,98

em agosto de 2019 1,88

em setembro de 2019 1,76

em outubro de 2019 1,81

em novembro de 2019 1,77

em dezembro de 2019 1,22

§ 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias do Instituto
de  Previdência  Municipal  de  Carlos  Barbosa  -
IPRAM.

Art.  2º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  da  sua
publicação, retroagindo os seus efeitos, relativamente
ao pagamento do reajuste de que trata o art. 1º, a 1º
de janeiro de 2020.

Carlos Barbosa, 17 de março de 2020. 
61º de Emancipação.

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

DECRETOS

DECRETO Nº 3.522 DE 06 DE MARÇO 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$ 149.820,00 (Cento e quarenta e nove
mil, oitocentos e vinte reais) nas seguintes rubricas:

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

Categ
oria

Recur
so

Descrição Valor

 4218 04.02.04.125
.0041.2403

3.3.3.9.
0.40

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

136.000
,00

 5304 05.03.12.361
.0053.2535

3.3.3.9.
0.39

20 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

4.500,0
0

 7052 07.01.20.782
.0072.2704

3.4.4.9.
0.51

1 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

4.000,0
0

10252 10.02.08.244
.0101.1024

3.3.3.9.
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

320,00

13256 13.02.26.452
.0133.2623

3.3.3.9.
0.39

1510 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

5.000,0
0

TOTAL 149.820
,00

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

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

Categori
a

Recurso Descrição Valor

 4010 04.01.28.8
43.0000.31

05

3.3.2.9.0.
21

1 JUROS SOBRE A
DÍVIDA POR 
CONTRATO

82.000,00

 4220 04.02.04.1
29.0045.14

01

3.4.4.9.0.
30

1 MATERIAL DE 
CONSUMO

1.000,00

 4221 04.02.04.1
29.0045.14

01

3.4.4.9.0.
39

1 OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-
PESSOA 
JURÍDICA

10.000,00

 4222 04.02.04.1
29.0045.14

01

3.4.4.9.0.
51

1 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

1.000,00

 4223 04.02.04.1
29.0045.14

01

3.4.4.9.0.
52

1 EQUIPAMENTO
S E MATERIAL 
PERMANENTE

2.000,00

 4410 04.04.04.1
22.0044.24

04

3.3.3.9.0.
35

1 SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

40.000,00

 5211 05.02.12.3
65.0051.25

20

3.3.3.9.0.
39

20 OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-
PESSOA 
JURÍDICA

4.500,00

 7014 07.01.20.6
06.0070.28

01

3.3.3.9.0.
39

1 OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-
PESSOA 
JURÍDICA

4.000,00
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10250 10.02.08.2
44.0101.10

24

3.3.3.9.0.
30

1 MATERIAL DE 
CONSUMO

100,00

10251 10.02.08.2
44.0101.10

24

3.3.3.9.0.
36

1 OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-
PESSOA FÍSICA

100,00

10253 10.02.08.2
44.0101.10

24

3.4.4.9.0.
52

1 EQUIPAMENTO
S E MATERIAL 
PERMANENTE

120,00

13257 13.02.26.4
52.0133.26

23

3.4.4.9.0.
51

1510 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

5.000,00

TOTAL 149.820,00

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

Carlos Barbosa, 06 de março de 2020.

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

DECRETO Nº 3.524 DE 13 DE MARÇO 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$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)
nas seguintes rubricas:

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

Catego
ria

Recu
rso

Descrição Valo
r

3034 03.01.04.122
.0030.2301

3.4.4.9.0.
51

1 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

3.500,
00

5008 05.01.12.361
.0050.2501

3.3.3.9.0.
39

20 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

7.000,
00

5502 05.05.12.361
.0059.2507

3.3.3.9.0.
30

2260 MATERIAL DE 
CONSUMO

10.00
0,00

10231 10.02.08.241
.0102.1030

3.3.3.9.0.
39

1 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

500,0
0

10428 10.04.16.482
.0103.1033

3.3.3.9.0.
48

1 OUTROS AUXÍLIOS
FINANC.- P. 
FÍSICAS

14.00
0,00

TOTAL 35.00
0,00

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

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

Categoria Recur
so

Descrição Valor

3013 03.01.04.122
.0030.2301

3.4.4.9.0.
52

1 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL 
PERMANENTE

3.500,0
0

5211 05.02.12.365
.0051.2520

3.3.3.9.0.
39

20 OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

7.000,0
0

5504 05.05.12.365
.0059.2512

3.3.3.9.0.
30

2260 MATERIAL DE 
CONSUMO

10.000,
00

10019 10.01.11.333
.0106.2105

3.3.3.9.0.
39

1 OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

8.000,0
0

10212 10.02.08.244
.0101.2102

3.4.4.9.0.
51

1 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

100,00

10228 10.02.08.241
.0102.1030

3.3.3.9.0.
35

1 SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

100,00

10232 10.02.08.241
.0102.1030

3.4.4.9.0.
51

1 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

100,00

10285 10.02.08.241
.0100.2117

3.3.3.9.0.
36

1 OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA

100,00

10287 10.02.08.241
.0100.2117

3.3.3.9.0.
40

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

100,00

10426 10.04.16.482
.0103.1033

3.3.3.9.0.
32

1 MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO 
P/DISTR. 
GRATUITA

6.000,0
0

TOTAL 35.000,
00

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

Carlos Barbosa, 13 de março de 2020.

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

DECRETO Nº 3.525 DE 16 DE MARÇO DE
2020

Dispõe  sobre  medidas  temporárias  de
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus
(COVID-19)  no  âmbito  da  administração
pública municipal.

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII, e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º da Lei
Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO  o  Decreto  do  Governador  do
Estado do Rio Grande do Sul n. 55.115, de 12 de
março de 2020;

CONSIDERANDO os termos da Portaria 188/GM/
MS, que declara Emergência em Saúde Pública de
Importância  Nacional  (ESPIN) em decorrência  da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que a classificação da situação
mundial do novo Coronavírus como pandemia sig-
nifica o risco potencial de a doença infecciosa atin-
gir a população mundial de forma simultânea, não
se limitando a locais que já tenham sido identifica-
dos como de transmissão interna;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em
seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas soci-
ais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  rápida
resposta a qualquer ameaça real que a COVID-19
possa oferecer em território nacional, e;

CONSIDERANDO  a  responsabilidade  do
Município  de  resguardar  a  saúde  de  toda  a
população  que  acessa  os  inúmeros  serviços  e
eventos que disponibiliza,

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e as entidades da administração 
pública municipal direta e indireta deverão adotar, 
para fins de prevenção da transmissão do novo 
Coronavírus (COVID-19), as medidas determinadas
neste Decreto. 
Art. 2º Ficam suspensas, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias:
I – as atividades de capacitação, de treinamento ou 
de eventos coletivos realizados pelos órgãos ou 
entidades da administração pública municipal direta
e indireta que impliquem a aglomeração de pessoas,
e; 
II – a participação de servidores públicos em 
eventos ou em viagens internacionais ou 
interestaduais.
Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de 
que trata o caput deste artigo deverão ser avaliados 
e autorizados pelo Gabinete do Prefeito, ficando, 
cada Secretaria, desde logo, autorizada a definir 
estratégia para levar a efeito o disposto no inciso I.
Art. 3º Os servidores públicos que estiverem 
afastados deverão, antes de retornar ao trabalho, 
informar à chefia imediata o país que visitaram, 
apresentando documentos comprobatórios da 
viagem. 

Parágrafo  único.  Os  servidores  públicos  que  têm

contato  ou  convívio  direto  com  caso  suspeito  ou
confirmado também devem informar o fato à chefia
imediata. 

Art.  4º  Aos  servidores  públicos  que  tenham
regressado,  nos  últimos  05  (cinco)  dias,  ou  que
venham  a  regressar,  durante  a  vigência  deste
Decreto,  de  países  em  que  há  transmissão
comunitária  do  vírus  da  COVID-19,  conforme
boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem
como aqueles que tenham contato ou convívio direto
com  caso  suspeito  ou  confirmado,  deverão  ser
aplicadas as seguintes medidas:

 I  – os que apresentem sintomas (sintomáticos) de
contaminação pela COVID-19 deverão ser afastados
do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo
período mínimo de 14 (quatorze) dias ou conforme
determinação médica; e 

II – os que não apresentem sintomas (assintomáticos)
de  contaminação  pela  COVID-19  deverão
desempenhar, em domicílio, em regime excepcional
de teletrabalho, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, a
contar  do  retorno  ao  Município,  as  funções
determinadas  pela  chefia  imediata,  respeitadas  as
atribuições do cargo, vedada a sua participação em
reuniões  presenciais  ou  a  realização  de  tarefas  no
âmbito da repartição pública. 

Art.  5º  Os  gestores  dos  contratos  de  prestação  de
serviço  deverão  notificar  as  empresas  contratadas
para que, sob pena de responsabilidade em caso de
omissão, conscientizem seus funcionários quanto aos
riscos  e  prevenção  relacionados  à  COVID-19,  e
ainda  quanto  à  necessidade  de  reportarem  a
ocorrência dos sintomas de que trata o artigo 6º. 

Art.  6º  Consideram-se  sintomas  de  contaminação
pela  COVID-19,  para  os  fins  do  disposto  neste
Decreto,  febre,  tosse,  dificuldade  para  respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival,
dificuldade  para  deglutir,  dor  de  garganta,  coriza,
saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento
de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia. 

Art. 7º - No âmbito das escolas municipais, no prazo
definido  no  artigo  2º,  haverá  flexibilização  da
exigência  de  frequência  e  de  cumprimento  de
horário, mediante realização de atividades à distância
e ou abono de faltas a alunos assintomáticos. 

§  1º  Não será  admitida  a  frequência  de aluno que
apresente qualquer dos sintomas da doença descritos
no artigo 6º . 

§  2º  Ficam  mantidos  os  horários  das  linhas  de
transporte  escolar,  devendo,  em caso de opção por
flexibilização  de  horário,  os  pais  ou  responsáveis
pelos  alunos  providenciar  o  seu  deslocamento  à
escola e para casa. 

Art. 8º  Tendo em conta o fato de que a doença atinge
mais  gravemente  pessoas  idosas,  ficam canceladas,
pelo prazo previsto no artigo 2º, todas as atividades
do Centro de Convivência do Idoso.

Art. 9º  Todo o órgão público municipal deverá afixar
mensagem sobre os cuidados de prevenção sobre o
Coronavírus. 

Art. 10  À vista da preocupação e das medidas então
adotadas  pelo  poder  público  municipal  no
enfrentamento  da  questão,  visando  à  proteção  da
coletividade,  sugere-se  a  todas  as  pessoas  que
estejam  no  território  do  Município  a  adoção  das
seguintes providências: 

I  –  Adiamento,  suspensão  ou  cancelamento  de
eventos que envolvam aglomeração de pessoas; 
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II  –  Nos  eventos  mantidos,  a  realização  de
procedimentos  de  assepsia  para  controle  de
contaminação;

III  – Adoção das orientações normativas,  portarias,
boletins divulgados pelos órgãos competentes, e; 

IV – Higienização periódica; 

Art.  10   Em  caso  de  recusa  do  cumprimento  das
determinações  contidas  no  presente  Decreto,  com
vistas a atender ao interesse público e a evitar risco
coletivo, ficam autorizados os órgãos competentes a
adotar todas as medidas legais cabíveis. 

Art. 11  Os casos omissos e as eventuais exceções à
aplicação  deste  Decreto  serão  definidos  pelo
Gabinete  do  Prefeito,  por  intermédio  do  Grupo  de
Trabalho  Deliberativo  designado  para  o
acompanhamento e prevenção do novo Coronavírus
(COVID-19), instituído pela Portaria 215/2020, de 13
de março de 2020.  

Art. 12  Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação. 

Carlos Barbosa, 16 de março de 2020.

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

DECRETO Nº 3.526 DE 18 DE MARÇO DE 2020

Retifica o artigo 2º do Decreto n° 3.521, de 28
de fevereiro de 2020.

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 Retifica o artigo 2º do Decreto nº 3.521, de
28 de fevereiro de 2020, passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art.  2.º  O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto parte com o superávit financeiro do recurso
2250/FNDE/EF  no  montante  de  R$  1.722,67  (Um
mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete
centavos)  e  parte  com  a  redução  das  seguintes
rubricas: 

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

Catego
ria

Recur
so

Descrição Valor

3006 03.01.04.122.0
030.2301

3.3.3.9.
0.30

1 MATERIAL DE 
CONSUMO

120,00

4010 04.01.28.843.0
000.3105

3.3.2.9.
0.21

1 JUROS SOBRE A 
DÍVIDA POR 
CONTRATO

288.400
,00

5211 05.02.12.365.0
051.2520

3.3.3.9.
0.39

20 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

2.000,0
0

5311 05.03.12.361.0
054.1568

3.4.4.9.
0.51

20 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

9.000,0
0

7014 07.01.20.606.0
070.2801

3.3.3.9.
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

500,00

9280 09.02.10.302.0
091.2921

3.3.3.9.
0.30

40 MATERIAL DE 
CONSUMO

20.000,
00

9283 09.02.10.302.0
091.2921

3.3.3.9.
0.39

40 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

8.200,0
0

9552 09.05.10.122.0
096.2909

3.3.3.9.
0.39

40 OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-
PESSOA JURÍDICA

1.700,0
0

TOTAL 329.920
,00

Art. 2.º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a data de 28 de
fevereiro de 2020.

Carlos Barbosa, 18 de março de 2020.

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

DECRETO Nº 3.529 DE 20 DE MARÇO DE
2020

Determina  medidas  visando  à  prevenção  de
transmissão  do  novo  Coronavírus  (COVID-
19).

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII, e

CONSIDERANDO  o  avanço  da  pandemia  da
COVID-19  (novo  Coronavírus)  e  os  recentes
protocolos  emitidos  pela  Organização  Mundial  de
Saúde, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria
Estadual de Saúde;

CONSIDERANDO  o  disposto  no  art.  3º  da  Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO  a  necessidade  da  adoção  de
medidas imediatas de contenção da propagação da
doença, especialmente a de isolamento social; 

CONSIDERANDO  a  responsabilidade  do
Município  de  resguardar  a  saúde  da  população
local, e;  

CONSIDERANDO as disposições já expedidas nos
Decretos Municipais nº 3.525, de 16 de março de
2020,  e  nº  3.527,  de  19  de  março  de  2020  e  no
Decreto  Estadual  nº  55.128  de  19  de  março  de
2020,

DECRETA:

Art. 1º Visando à prevenção de transmissão do novo
Coronavírus  (COVID-19),  ficam  determinadas  as
seguintes medidas:

I – suspensão de todas as atividades em indústrias,
estabelecimentos  comerciais,  agências  bancárias,
lotéricas,  serviços  notariais  e  registrais  e  da
construção civil;

II – proibição de hospedagem em hotéis, pousadas e
estabelecimentos congêneres, podendo os clientes já
hospedados permanecer até a hora do checkout; 

III  –  proibição  de  aglomeração  de  pessoas  em
logradouros públicos.

§1º  A fim de evitar  desabastecimento de itens  de
primeira  necessidade,  como  o  são  os  gêneros
alimentícios, o disposto no inciso I não se aplica a
atividades  industriais  que  envolvam  produção,
armazenamento  e  logística  de  alimentos  e  de
insumos necessários à sua colocação no mercado de
consumo, devendo as empresas do ramo operar com
a capacidade mínima possível de colaboradores. 

Art. 2º Ficam mantidos:

I  –  o  atendimento  em  supermercados,  casas  de
carnes, fruteiras, mercearias, restaurantes, padarias,
cafeterias, lanchonetes e lojas de conveniência;

II  –  os  serviços  de  fornecimento  de  água,  gás,
energia  elétrica,  saneamento  básico,
telecomunicações e processamento de dados;

III – o atendimento em clínicas de saúde e comércio
de  equipamentos  relacionados  a  esta  área,
laboratórios e estabelecimentos hospitalares;

IV – o atendimento em estabelecimentos destinados
à  comercialização  de  ração  e  medicamentos
destinados a animais de pequeno e grande porte. 

V – o atendimento em postos de combustíveis; 

VI  -  os  serviços  de  autoatendimento  de  agências
bancárias. 

§1º  Nos  termos  do  artigo  6º,  §1º,  do  Decreto
Municipal  nº  3.527  de  19  de  março  de  2020,
restaurantes, lanchonetes e padarias deverão atender
com,  no  máximo,  50%  (cinquenta  por  cento)  da
capacidade de ocupação do estabelecimento.

§2º  O disposto  no  parágrafo  primeiro  deste  artigo
aplica-se às lojas de conveniência, que deverão evitar
de modo especial a aglomeração de pessoas. 

§3º  Os  responsáveis  pelos  postos  de  combustíveis
deverão  atentar  para  a  permanência  na  sede  do
estabelecimento e arredores apenas de clientes e pelo
tempo estritamente necessário para abastecimento e
serviços veiculares afins.

Art.  3º  Em  caso  de  recusa  do  cumprimento  das
determinações  contidas  no  presente  Decreto,  com
vistas a atender ao interesse público e a evitar risco
coletivo, ficam autorizados os órgãos competentes a
adotar todas as medidas legais cabíveis. 

Art. 4º Os casos omissos e as eventuais exceções à
aplicação  deste  Decreto  serão  definidos  pelo
Gabinete  do  Prefeito,  por  intermédio  do  Grupo de
Trabalho  Deliberativo  designado  para  o
acompanhamento e prevenção do novo Coronavírus
(COVID-19),  instituído  pela  Portaria  215/2020,  de
13 de março de 2020. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor três  dias após a
data de sua publicação oficial:  em 23 de março de
2020.

Carlos Barbosa, 20 de março de 2020.

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

 
EDITAL

EDITAL Nº 09, DE 09 DE MARÇO DE 2020.

Notificação  de  servidora  pública  municipal
sobre rescisão contratual.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CARLOS
BARBOSA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas atribuições legais, 

Considerando  que  o  Contrato  n°  118/2020  foi
rescindido unilateralmente em 06 de março de 2019,
com fundamento na cláusula sexta,

Considerando  que  foi  tentado  contato  via  telefone
com  a  servidora,  por  diversas  vezes,  a  fim  de
notificá-la sobre a rescisão unilateral, sem êxito,

NOTIFICA a  servidora  pública  municipal  ALINE
MIGOT, matrícula nº 1.945, auxiliar geral de escola,
que  o  Contrato  n°  118/2020  foi  rescindido
unilateralmente,  em  06  de  março  de  2020,  com
fundamento  na  cláusula  sexta,  devendo  a  mesma,
querendo, comparecer na Coordenadoria de Recursos
Humanos, a fim de retirar a documentação referente
a rescisão.

Carlos Barbosa, 09 de março de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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EDITAL Nº 10, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Torna  público  o  resultado  das  inscrições,
seleção e classificação para o preenchimento de
vagas  no  Berçário  Municipal  da  Escola  de
Educação  Infantil  Vitória  e  para  vagas
adquiridas  em  Escolas  de  Educação  Infantil
Particular.

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

Torna Público o resultado das inscrições,  seleção e
classificação  para  o  preenchimento  de  vagas  no
Berçário Municipal  da Escola de Educação Infantil
Vitória  e  para  vagas  adquiridas  nas  Escolas  de
Educação  Infantil  Particular,  Pequeno  Anjo,
Carrossel  Mágico  e  Tempo  de  Brincar,  de  acordo
com  o  Edital  nº  05,  de  27  de  janeiro  de  2020,
referente aos inscritos do mês de fevereiro, conforme
segue:

Classificação Inscrição nº

1º 62

2º 64

3º 21

4º 38

5º 70

6º 39

7º 55

8º 2

9º 1

10º 61

11º 43

12º 6

13º 49

14º 26

15º 56

16º 24

17º 33

18º 45

19º 67

20º 14

21° 15

22º 34

23º 22

24º 19

25º 47

26º 69

27º 50

28º 46

29º 4

30º 68

31º 8

32º 59

33º 73

34º 28

35º 16

36º 3

37º 7

38º 13

39º 58

40º 37

41º 63

42º 18

43º 57

44º 27

45º 17

46º 44

47º 71

48º 29

49º 5

50º 20

51º 9

52º 31

53º 23

54º 66

55º 41

56º 48

57º 11

58º 10

59º 72

60º 30

61º 51

62º 52

63º 35

64º 12

65º 25

66º 32

67º 36

68º 40

69º 42

70º 53

71º 54

72º 60

73º 65

Fica  aberto  o  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis  para
interposição  de  recurso  em  relação  a  seleção  e
classificação  dos  interessados,  a  contar  da
publicação do presente Edital. O recurso deverá ser
protocolado  junto  à  Secretaria  Municipal  da
Educação, no horário de expediente.

Carlos Barbosa, 18 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 038/2020

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 26 de Março de 2020
HORÁRIO: 09 Horas
OBJETO: Contratação  de  empresa  especializada
em  serviços  de  conversão,  implantação,
treinamento,  fornecimento  e  manutenção  de
sistemas  de  informática(softwares)  –  solução
integrada de gestão pública municipal

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  038  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 039/2020

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 26 de Março de 2020
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO: Aquisição de veículo 0 km 

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  039  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 040/2020

TIPO: Menor Preço 
DATA: 30 de Março de 2020

HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO: Aquisição de goleiras de futebol

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  040  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

ATAS

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
031/2020

Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte,
às  quatorze  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
AQUISIÇÃO  DE  ROÇADEIRAS,  SOPRADOR
COM  KIT  SUCÇÃO  E  ÓLEO  DOIS  TEMPOS.
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:  FRATELLI
TRATORES  E  IMPLEMENTOS  LTDA,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Fábio  Cichelero,  RG  nº
1066569284.  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-FRATELLI
TRATORES  E  IMPLEMENTOS  LTDA,  com  o
preço final  (ou negociado) de R$ 2.370,00;  para o
item  02-FRATELLI  TRATORES  E
IMPLEMENTOS  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1.445,00;  para  o  item  03-
FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA,
com o preço final  (ou negociado)  de R$ 15,00.  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:  FRATELLI  TRATORES  E
IMPLEMENTOS  LTDA.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  FRATELLI  TRATORES  E
IMPLEMENTOS LTDA, os objetos constantes nos
itens 01,02 e 03 do edital. Foi concedido prazo para
recurso,  não havendo manifestação de interposição
do  mesmo.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a presente sessão,  cuja ata  foi  lavrada e
assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o processo
para  análise  dos  documentos  e  procedimentos
adotados por mim pregoeira e equipe de apoio para
posterior homologação.

Itacir Rasador – Pregoeiro
Vanessa R. Alnoch – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
035/2020

Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte,

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


5 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

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  APOIO  EM
EVENTOS  INCORPORANDO  PERSONAGENS,
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: SERRA SERVICE
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA, neste ato
representada  pelo  Sr.  Hecton  Luiz  Ribeiro  de
Oliveira,  RG  nº  8064989141;  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- SERRA SERVICE
SERVIÇOS  DE  URBANIZAÇÃO  LTDA,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 35,00; 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:
SERRA  SERVICE  SERVIÇOS  DE
URBANIZAÇÃO  LTDA.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  SERRA  SERVICE  SERVIÇOS  DE
URBANIZAÇÃO LTDA, os objetos constantes nos
itens 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.

Letícia Lando – Pregoeira
Ivana C. dos Santos – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
036/2020

Aos dezesseis 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
AQUISIÇÃO  DE  PROTETOR  SOLAR  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:  BIOFORMULA  FARMÁCIA  DE
MANIPULAÇÃO  LTDA,  neste  ato  representada
pela  Sra.  Roberta  Bragagnolo,  RG nº 5053490743.
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-  BIOFORMULA  FARMÁCIA  DE
MANIPULAÇÃO  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  33,70.  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:   BIOFORMULA  FARMÁCIA  DE
MANIPULAÇÃO  LTDA.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  BIOFORMULA  FARMÁCIA  DE
MANIPULAÇÃO  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 Lando de Almeida – Pregoeira
Mércia Joana Chies – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
037/2020

Aos dezesseis 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  o
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE, 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:  T DOS SANTOS MORAIS
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Ronaldo
Decosta, RG nº 1083271575; GABRIELA TORRES
RAUBER  -  EPP,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
Fernando  Rauber,  RG  nº  6019911021;  S.
SCHNEIDER - EPP, neste ato representada pelo Sr.
Gabriel  Silva  Soares,  RG  nº  4082419161.
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- GABRIELA TORRES RAUBER -
EPP, com o preço final (ou negociado) de R$ 0,14;
para o item 02- T DOS SANTOS MORAIS LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 2,59; para o
item  03-  GABRIELA TORRES RAUBER -  EPP,
com o preço final (ou negociado) de R$ 2,90; para o
item 04- T DOS SANTOS MORAIS LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 5,35; para o item
05- T DOS SANTOS MORAIS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 18,25; para o item 06- T

DOS SANTOS MORAIS LTDA, com o preço final
(ou negociado) de R$ 0,69; para o item 07- T DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  27,70;  para  o  item  08-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 13,75; para o item 09- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  0,75;  para  o  item  10-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2,17;  para  o  item  11-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2,17;  para  o  item  12-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2,17;  para  o  item  13-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2,17;  para  o  item  14-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2,17;  para  o  item  15-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  0,88;  para  o  item  16-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  17,90;  para  o  item  17-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,79; para o item 18- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 18,45; para o item 19- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  4,75;  para  o  item  20-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 3,90; para o item 21- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,49; para o item 22- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,49; para o item 23- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,49; para o item 24- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,49; para o item 25- GABRIELA
TORRES RAUBER – EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,49; para o item 26- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,49; para o item 27- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 0,49; para o item 28- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2,00;  para  o  item  29-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 2,59; para o item 30- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,14;  para  o  item  31-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2,30;  para  o  item  32-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$ 19,70;   para  o item 33-  T DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  10,70;  para  o  item  34-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 2,19; para o item 35- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 17,70; para o item 36- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2,88;  para  o  item  37-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  11,89;  para  o  item  38-  T DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  15,95;  para  o  item  39-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,85;  para  o  item  40-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,09;  para  o  item  41-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  3,50;  para  o  item  42-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 6,20; para o item 43- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  15,10;  para  o  item  44-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  6,45;  para  o  item  45-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,75;  para  o  item  46-
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SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 1,75; para o item 47- SCHNEIDER
- EPP, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,75;
para  o item 48-  SCHNEIDER - EPP, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  1,75;  para  o  item  49-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 1,75; para o item 50- SCHNEIDER
- EPP, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,75;
para  o item 51-  SCHNEIDER - EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 1,75; para o item 52- T
DOS SANTOS MORAIS LTDA, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  0,028;  para  o  item  53-
GABRIELA TORRES RAUBER - EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 4,40; para o item 54- T
DOS SANTOS MORAIS LTDA, com o preço final
(ou negociado) de R$ 0,12; para o item 55- T DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  0,50;  para  o  item  56-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  1,99;  para  o  item  57-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$1,70;  para  o  item  58-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  11,00;  para  o  item  60-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 1,08; para o item 61- SCHNEIDER
- EPP, com o preço final (ou negociado) de R$ 1,08;
para  o item 62-  SCHNEIDER - EPP, com o preço
final  (ou negociado) de R$ 13,90;  para  o item 63-
GABRIELA TORRES RAUBER - EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 3,80; para o item 64- T
DOS SANTOS MORAIS LTDA, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  5,29;  para  o  item  65-
GABRIELA TORRES RAUBER - EPP, com o preço
final  (ou  negociado)  de  R$  2,49;  para  o  item  66-
SCHNEIDER  -  EPP,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  53,00;  para  o  item  67-  T  DOS
SANTOS MORAIS LTDA,  com o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 4,55; para o item 68- GABRIELA
TORRES RAUBER -  EPP,  com o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$ 8,85;  para  o item 59 não houve
proposta válida; para o item 41, as empresas cotaram
para 18 ml que é o padrão de mercado. 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:  T  DOS  SANTOS  MORAIS  LTDA;
GABRIELA  TORRES  RAUBER  –  EPP  e
SCHNEIDER  –  EPP.  Adjudicam-se  às  empresas
vencedoras:  T DOS SANTOS MORAIS LTDA,  os
objetos constantes nos itens 2, 04 ao 08, 15 ao 17, 20,
29, 31 33, 34, 37, 38, 41, 42, 52, 54 ao 58, 64 e 67 do
edital,  GABRIELA TORRES RAUBER  –  EPP,  os
objetos constantes nos itens 1, 3, 9, 18, 19, 21 ao 28,
30,  35,  36,  43,  53,  63,  65  e  68  do  edital,
SCHNEIDER – EPP, os objetos constantes nos itens
10 ao 14, 32, 39, 40, 44 ao 51, 60 ao 62 e 66 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
Ivana C. dos Santos – Equipe de Apoio

ATA I DE SESSÃO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 001/2020

Ata I de licitação, modalidade Chamamento Público,
número um, do ano de dois mil e vinte, realizada às
nove horas do dia dezoito 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  habilitação  de

pessoa física ou jurídica para prestação de serviços
de pedreiro junto ao Cemitério Público Municipal,
tais como enterro em gavetas, enterro em túmulos,
transferências/exumações,  consertos  em jazigos  e
túmulos,  serviços  de  acabamentos  em  jazigos  e
túmulos, entre outros serviços atinentes.  Presentes
os membros da Comissão Julgadora de Licitações:
Douglas Nazaré Cisco Francisco, Gilmara Rossi e
Reginara  Cristina  Aléssio.  Participaram  como
pessoa  jurídica,  SETEMBRINO  MILANI  -  ME,
CNPJ nº 33.693.467/0001-13, no ato, representado
pelo senhor Setembrino Milani, portador do CPF nº
794.316.829-15,  e  como  pessoa  física  o  senhor
DAIVAL PAULO DA SILVA, portador do CPF nº
098.097.590-53,  no  ato  representado  pelo  senhor
Daival  Paulo  da  Silva,  portador  do  CPF  nº
098.097.590-53.  Atendido  o  disposto  na  Lei
8.666/93,  verificou-se  a  ampla  publicidade.  A
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório.  Inicialmente,  foi  aberto o envelope  de
número  “um”  e  analisados  os  documentos
referentes ao item “Habilitação”. Os participantes
restaram  habilitados  e  declararam  desistência  do
prazo recursal. Desta forma, a Comissão procedeu
a  abertura  do  envelope  “dois”  –  Proposta
Financeira.  O  participante  SETEMBRINO
MILANI  -  ME  foi  desclassificado,  por  não  ter
atendido  ao  item  01.02,  apresentando  valores
diversos aos constantes do edital, de acordo com o
item 04.06.  O participante  DAIVAL PAULO DA
SILVA restou  classificado,  apresentando  proposta
com os valores constantes no edital. Abre-se prazo
legal para recursos.  Nada mais havendo a constar,
foi  encerrada  a  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada  pela  Comissão  de  Licitações  e
representantes presentes.

ATA I DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 002/2020

Ata I de licitação, modalidade Tomada de Preços,
número dois, do ano de dois mil e vinte,  realizada
às nove horas do dia treze 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 para execução de obra de
revitalização  da  Praça  Central,  abrangendo
banheiros  públicos,  canteiros,  ajardinamento  e
bancos  públicos,  em  Carlos  Barbosa/RS,  com
colocação  de  mão  de  obra,  materiais  e
equipamentos  necessários.  Presentes  os  membros
da  Comissão  Julgadora  de  Licitações:  Douglas
Nazaré Cisco Francisco, Fernanda Becker Johann e
Gilmara Rossi.  Participaram as empresas:  INTER
CONSTRUTORA,  CNPJ  23.016.049/0001-38,  no
ato,  representada pelo Sr.  Adair  Klering,  portador
do  CPF  413.270.470-04;  e  CONSTRUTORA
RENOVAÇÃO LTDA,  CNPJ 03.244.325/0001-08,
no ato, sem representação. Atendido o disposto na
Lei 8.666/93, verificou-se a ampla publicidade. A
Comissão decidiu por dar continuidade ao processo
licitatório.  Inicialmente,  foram  abertos  os
envelopes  de  número  “um”  e  analisados  os
documentos  referentes  ao  item  “Habilitação”.  As
empresas  restaram  habilitadas  e  apresentaram
declaração  de  microempresa  e/ou  empresa  de
pequeno porte. Abre-se prazo legal  para recursos.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pelos
presentes.

ATA I DE SESSÃO DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 003/2020

Ata I de licitação, modalidade Tomada de Preços,
número três, do ano de dois mil e vinte,  realizada
às nove horas do dia dezessete 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  para  execução de  obra  de
ampliação  do  Parquinho  Infantil  no  Parque  da
Estação,  localizado  no  Centro  de  Carlos
Barbosa/RS,  com  colocação  de  mão  de  obra,
materiais  e equipamentos necessários.  Presentes os
membros  da  Comissão  Julgadora  de  Licitações:
Douglas Nazaré Cisco Francisco,  Fernanda Becker
Johann e Viviane Neis – matrícula 1330. Participou
a empresa CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA,
CNPJ  03.244.325/0001-08,  no  ato,  sem
representação. Atendido o disposto na Lei 8.666/93,
verificou-se  a  ampla  publicidade.  A  Comissão
decidiu por dar continuidade ao processo licitatório.
Inicialmente, foi aberto o envelope de número “um”
e  analisados  os  documentos  referentes  ao  item
“Habilitação”.  A  empresa  restou  habilitada  e
apresentou  a  declaração  de  desistência  do  prazo
recursal.  Desta  forma,  a  Comissão  procedeu  a
abertura do envelope “dois” – Proposta Financeira.
A empresa foi  desclassificada,  tendo em vista erro
de  soma  da  planilha  orçamentária  no  item  2.0,
refletindo  em  erro  do  somatório  do  valor  total
global.  Abre-se prazo legal  para a apresentação de
nova  proposta  financeira,  conforme  artigo  48
(quarenta  e  oito),  parágrafo  terceiro,  da  Lei
8.666/1993.  A  licitante  apresentou  declaração  de
microempresa e/ou empresa de pequeno porte. Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a sessão, cuja
ata  foi  lavrada  e  assinada  pela  Comissão  de
Licitações.

ATA V DE SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 010/2019

Ata V de licitação,  modalidade Tomada de Preços,
número dez, do ano de dois mil e dezenove, realizada
às quatorze horas do dia dez de março de dois mil e
vinte, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal,
sita  na  Rua  Assis  Brasil,  número  onze,  em Carlos
Barbosa/RS, que tem como objeto a contratação de
empresa  para  prestação  de  serviços  de  Assessoria
Técnica  Ambiental  para  Supervisão  Técnica  na
operação da Usina de Triagem e Aterro Sanitário de
Resíduos Sólidos Urbanos do Município, localizados
na comunidade de Desvio Machado, s/n°, incluindo
acompanhamento da implantação de novas células e
ampliação  do  projeto,  caso  necessário,  no período,
nos  termos  do  edital.  Presentes  os  membros  da
Comissão Julgadora de Licitações:  Douglas Nazaré
Cisco  Francisco,  Fernanda  Becker  Johann e  Jornei
Douglas  Gonçalves.  Atendido  o  disposto  na  Lei
8.666/93,  verificou-se  a  ampla  publicidade.  A
comissão  reuniu-se  para  analisar  os  recursos  e
contrarrazões interpostos pelos  licitantes,  com base
no  parecer  jurídico.  A  comissão  decidiu  pela
retificação da pontuação técnica, desconsiderando a
pontuação  complementar  da  profissional  Igléia
Gribler, no que se refere ao diploma de licenciatura,
e  desconsiderando  a  pontuação  do  profissional
Carlos Alexandre da Silveira, pois a pós-graduação
foi  considerada  para  habilitação,  na  formação
específica.  Foi  realizada  uma  retificação  na
pontuação, quanto ao item 06.01.02, alínea “a”, onde
todos  os  participantes  somaram dez  pontos,  e  não
como  constou.  Desta  forma,  a  restou  a  seguinte
classificação: 

EMPRESA a)
Formação
Específica
(máx. 02

responsáve
is)

b)
Formação
Compleme

ntar

(máx. 10
pontos)

c)
Experiência

da Empresa

(máx. 10
pontos)

d)
Experiência

do
Profissional

(máx. 20
pontos)

NOTA
FINAL

PROPOST
A

TÉCNICA

SIMONI 
BIOECOL
OGIEAS 
EIRELI

10 pontos 01 ponto 0 pontos 15 pontos  26 pontos

PJS 
GEOLOGI
A LTDA 
EPP

10 pontos 01 ponto 10 pontos 20 pontos  41 pontos

ANTONIO 10 pontos 01 ponto  06 pontos  15 pontos  32 pontos
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LLI 
CONSULT
ORIA 
QUÍMICA 
E 
AMBIENT
AL LTDA

Em relação  aos  demais  apontamentos,  a  Comissão
ratificou os termos do parecer jurídico. Agendou-se
para o dia doze de março do corrente, às dez horas e
trinta minutos, a abertura do envelope número três,
ficando  os  licitantes  desde  já,  intimados  a
comparecer,  caso queiram, à sessão de abertura  da
proposta  financeira.  Nada mais  havendo a  constar,
abre-se  o  prazo  legal  para  recurso  da  fase  da
proposta técnica. Encerrada a presente sessão, cuja
ata foi lavrada e assinada pelos presentes.

ATA VI DE SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 010/2019

Ata VI de licitação, modalidade Tomada de Preços,
número  dez,  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,
realizada às dez horas e quarenta e cinco minutos do
dia doze de março de dois mil  e vinte, na  Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Assis
Brasil,  número  onze,  em  Carlos  Barbosa/RS,  que
tem  como  objeto  a  contratação  de  empresa  para
prestação  de  serviços  de  Assessoria  Técnica
Ambiental para Supervisão Técnica na operação da
Usina  de  Triagem  e  Aterro  Sanitário  de  Resíduos
Sólidos  Urbanos  do  Município,  localizados  na
comunidade  de  Desvio  Machado,  s/n°,  incluindo
acompanhamento da implantação de novas células e
ampliação do projeto,  caso necessário,  no período,
nos  termos  do  edital.  Presentes  os  membros  da
Comissão Julgadora de Licitações: Douglas Nazaré
Cisco  Francisco,  Fernanda  Becker  Johann  e
Reginara  Cristina  Aléssio.  Atendido  o  disposto  na
Lei  8.666/93,  verificou-se  a  ampla  publicidade.
Diante  do  resultado  final  da  proposta  técnica,
restaram habilitadas as empresas PJS Geologia Ltda
EPP, CNPJ 91.956.664/0001-84, no ato, representada
pelo Sr. Samuel Perera Dalcin, CPF nº 002.790.830-
50, e  Antoniolli  Consultoria Química e Ambiental
LTDA,  CNPJ  14.579.402/0001-05,  no  ato,
representada  pela  Sra.  Carmen  Antoniolli,  CPF  nº
455.403.140-34.  Dando  continuidade  ao  processo
licitatório,  a  Comissão  procedeu  à  abertura  do
envelope  número  três  -  "Proposta  Financeira",
visando  à  análise  dos  documentos.  A  empresa
Antoniolli Consultoria Química e Ambiental LTDA,
foi desclassificada, tendo em vista ter apresentado a
proposta  financeira  sem  assinatura  de  nenhum
representante.  Desta  forma,  chegou-se  a  seguinte
classificação:  em  primeiro  lugar  a  empresa  PJS
Geologia Ltda EPP, oferecendo o valor de 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais) mensais, atingindo 91
(noventa  e  um)  pontos.  Abre-se  prazo  legal  para
recurso  da  fase  da  proposta  financeira.  Nada  mais
havendo a constar, foi encerrada a presente sessão,
cuja ata foi lavrada e assinada pelos presentes.

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO:  Cooperativa  Santa  Clara  Ltda  –
Laticínios
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de
gêneros  alimentícios  da  Agricultura  Familiar  e  do
Empreendedor  Familiar  Rural,  para  o  atendimento
ao  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  -
PNAE,  para  confecção da  alimentação  escolar  dos
meses  de  março  a  agosto  de  2020,  descritos  no
quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo
com a  chamada  pública  n.º  001/2020,  o  qual  fica
fazendo  parte  integrante  do  presente  contrato,
independentemente de anexação ou transcrição. 

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  068 no campo “nº  do contrato” e
selecionando a modalidade “Chamada Pública”.

VIGÊNCIA: A contar de sua assinatura, até 31 de
dezembro de 2020.
VALOR: Até  R$ 67.435,75  (sessenta  e  sete  mil,
quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco
centavos).

Carlos Barbosa, 13 de março de 2020.
 

FABIANO JOSÉ TAUFER
 Secretário Municipal da Educação

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA -
LATICÍNIOS

Contratado

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 069/2020

LOCATÁRIO: Município de Carlos Barbosa
LOCADOR: Valdecir Roy
OBJETO:  O  CONTRATADO  fornecerá  ao
CONTRATANTE, mediante demanda, até 1.000m3
de  saibro,  proveniente  de  área  na  Localidade  de
Linha  Santo  Antônio  do  Forromeco,  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  069 no campo “nº  do contrato” e
selecionando a modalidade “Inexigibilidade”.

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses  a  partir  de  sua
assinatura, ou seja, de 16 de março de 2020 até 15
de março de 2021.
VALOR: R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)
ao m³ de saibro extraído.

Carlos Barbosa, 16 de março de 2020.
 

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura 

VALDECIR ROY
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 070/2020

LOCATÁRIO: Município de Carlos Barbosa
LOCADOR: Ivo Zanuz
OBJETO:  O  CONTRATADO  fornecerá  ao
CONTRATANTE, mediante demanda, até 1.000m3
de  saibro,  proveniente  de  área  na  Localidade  de
Santo  Antônio  de  Castro,  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  070  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Inexigibilidade”.

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses  a  partir  de  sua
assinatura, ou seja, de 16 de março de 2020 até 15
de março de 2021.
VALOR: R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)
ao m³ de saibro extraído.

Carlos Barbosa, 16 de março de 2020.
 

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura 

IVO ZANUZ
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 071/2020

LOCATÁRIO: Município de Carlos Barbosa
LOCADOR: Dirseu Tomazel
OBJETO: O  CONTRATADO  fornecerá  ao
CONTRATANTE, mediante demanda, até 8.000m3
de  saibro,  proveniente  de  área  na  Localidade  de
Linha Azevedo Castro, 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  071  no  campo  “nº  do  contrato”  e
selecionando a modalidade “Inexigibilidade”.

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses  a  partir  de  sua
assinatura, ou seja, de 16 de março de 2020 até 15
de março de 2021.
VALOR: R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)
ao m³ de saibro extraído.

Carlos Barbosa, 16 de março de 2020.
 

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura 

DIRCEU TOMAZEL
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor Jurídico – OAB-RS 56.138

PORTARIAS

PORTARIA Nº 200/2020 

EVANDRO  ZIBETTI,  Prefeito  Municipal  de  PM
DE  CARLOS  BARBOSA,  no  uso  de  suas
atribuições  legais,  e  de  conformidade  com  o  que
estabelece o artigo 40, § 1º,  inciso III,  alínea "a",
combinado  com  o  §§  3º  e  17º  da  Constituição
Federal,  redação dada pela Emenda Constitucional
nº  41/2003,  CONCEDE  APOSENTADORIA POR

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
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de
09/03/2020, à servidora VERA REJANE PRESTES
DOS  SANTOS  MARTINS,  CPF  721.356.890-68,
matrícula 723, identidade funcional 1426, cargo de
Assistente  Social,  padrão  G3.2,  classe  D,  regime
jurídico  estatutário,  40  horas  semanais,  com
proventos mensais integrais no valor de R$ 6.520,07
de acordo com a média das contribuições nos termos
da  Lei  Federal  nº  10.887  de  18/06/2004,  a  ser
custeada por INST. PREV. MUNICIPAL - CARLOS
BARBOSA e seu reajuste será efetivado pelo valor
real.

Carlos Barbosa, 09 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.

PORTARIA Nº 201/2020 

CONCEDE  férias  regulamentares  com  efeito
retroativo  a  13  de  janeiro  de  2020,  ao  servidor
ELTON MATEUS VAZ LIMA, Coordenador Geral
da  Saúde,  matrícula  nº  1472,  no  período  de
13/01/2020  a  01/02/2020,  referente  ao  período
aquisitivo de 02/01/2019 a 01/01/2020.

Carlos Barbosa, 09 de março de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 202/2020 

DESIGNA junta  médica,  composta  pelos  médicos
Paulo César Nery, CRM n.º 21.252, e  Iuri Costa da
Silva,  CRM  n.º  24.474,  a  fim  de  efetuar  perícia
médica  no servidor  PEDRO CANAL, Operador  de
Máquinas,  matrícula  n.º  801,  para  verificar  a
possibilidade de readaptação ou de aposentadoria por
invalidez.

Carlos Barbosa, 09 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 203/2020 

REMANEJA  a  partir  desta  data,  e  cancela  o
pagamento de indenização por  exercício em escola
de difícil acesso, sendo o dia 08 de março de 2020 o
último dia trabalhado, da seguinte professora:

Nome *Mat. Da Escola Para a Escola
**D.
A. de

***D.A
. para

Silvana  de
Fatima
Ferri

919

EMEF Nossa Sra.
Aparecida (10h)
EMEF Salvador 
Bordini(10h)

EMEF Nossa Sra. 
Aparecida (10h)
EMEF Padre 
Pedro Piccoli (5h)
EMEF Prefeito 
José Chies (5h)

28% -

*Mat.  - matrícula **D.A. - difícil acesso

Carlos Barbosa, 09 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 204/2020 

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  o  pagamento  de
gratificação pelo exercício de atividade de natureza
especial  de  Sala  de  Recursos  Multifuncional,  a
servidora SILVANA DE FATIMA FERRI,  ocupante
do  cargo  de  provimento  efetivo  de  Professor  de
História,  matrícula  nº  919,  nos  termos  do  art.  30,
inciso III, da Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro
de 2008. Acumulará ao seu vencimento básico uma
gratificação mensal correspondente a 30% do valor
de referência do magistério.

Carlos Barbosa, 09 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 205/2020 

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  indenização pelo
exercício em escola de difícil acesso, proporcional
aos turnos cumpridos nas escolas, incidente sobre o
padrão  de  referência  fixado  no  artigo  28,  e,  nos
termos do artigo 35 e 36, ambos da Lei Municipal
nº  2.133,  de  28  de  janeiro  de  2008,  ao  seguinte
professor:

Professor *Mat
.

Disciplina Escola **D.A
.

Pamela Mecking de
Medeiros

2.20
9

História EMEF Salvador
Bordini

28%

*Mat.  - matrícula **D.A. - difícil acesso

Carlos Barbosa, 09 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 206/2020 

CONCEDE, com efeito retroativo a 02 de março de
2020, ao servidor  GERSON JOSEMAR RAUBER,
matrícula  nº  1.512,  ocupante  do  cargo  de
provimento  efetivo  de  Agente  Administrativo,
Secretaria Municipal da Educação, gratificação pelo
exercício  de  atividade  de  natureza  especial  de
Controle  Orçamentário,  Fiscal  e  Contábil,  nos
termos da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de
1990.  Acumulará  a  sua  remuneração  uma
gratificação  mensal  de  R$  1.535,67  (um  mil,
quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete
centavos).

Carlos Barbosa, 11 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 207/2020 

CONVOCA o  candidato  VINICIUS  BOSCAINI,
integrante  da relação  final  de  classificação do  IV
Processo Seletivo de Estagiários para o Município
de  Carlos  Barbosa/RS  (Edital  Complementar  nº
04/2018  –  Homologa  a  Relação  Final  de
Classificação  e  Homologação  do  Processo
Seletivo),  para  comparecer  na  Coordenadoria  de
Recursos  Humanos,  localizada  na  Prefeitura
Municipal,  Rua  Assis  Brasil,  11,  Centro,  Carlos
Barbosa/RS, no horário de expediente externo, das
8 horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min,
no prazo de 02 (dois)  dias,  12 e 13 de março de
2020,  a  fim  de  manifestar  interesse  em  vaga  de
estágio  na  área  de  Ensino  Superior  em
Comunicação Social.

Carlos Barbosa, 11 de março de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 208/2020 

RETIFICA a Portaria nº 096, de 03 de fevereiro de
2020,  que  concede  férias  regulamentares  a
servidores,  excluindo  da  mesma  os  servidores
FABIANO ZAN, FELIPE BENINI e FERNANDA
GONÇALVES  DE  OLIVEIRA  e  alterando  o
período  de  férias  do  Secretário  Municipal  de
Segurança  e  Trânsito,  Sr.  GRANDEMELO
RODRIGUES DOS SANTOS,  matrícula  nº  1821,
para 10/02/2020 a 29/02/2020 e não como constou.

Carlos Barbosa, 11 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 209/2020 

CONSIDERANDO o tempo de serviço averbado na
matrícula n° 716 da servidora INES LAZZARI DA
SILVA, de 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias,
referente  ao  período  de  01/03/1988  a  30/06/1990,
provenientes  da  matrícula  n°  151,  atendendo  à
solicitação  contida  no  Processo  Administrativo  n°
7.224/2016, efetivada por meio da Portaria n° 921,
de 23 de dezembro de 2016. Considerando, ainda, a
informação nº 141664/2020, advinda do Tribunal de
Contas  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  a  qual
determina  a  retificação  do  ato  inativatório  da
matrícula nº 151, 

RETIFICA a Portaria 352, de 20 de março de 2017,
que  suprimiu,  a  partir  de  dezembro  de  2016,  da
servidora INES LAZZARI DA SILVA, Professor de
Séries Iniciais, matrícula nº 151, o 10° adicional por
tempo de  serviço,  alterando seu  período aquisitivo
para 01 de julho de 2017, como data de início, e não
como constou.

RETIFICA a Portaria nº 168, de 18 de fevereiro de
2019, que concedeu  adicional por tempo de serviço
proporcional  à  servidora  INES  LAZZARI  DA
SILVA,  Professor  de  Séries  Iniciais,  matrícula  nº
151, alterando a razão para 20/36 avos, perfazendo o
percentual  de  2,78  (dois  vírgula  setenta  e  oito  por
cento), referente ao período aquisitivo de 01/07/2017
a 18/02/2019, e não como constou.

Em consequência, ANULA a Portaria 398, de 02 de
julho  de  2018,  que  concedeu  o  10º  adicional  por
tempo de serviço. 

Carlos Barbosa, 11 de março de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 210/2020 

CEDE,  com efeito  retroativo  a  24  de  fevereiro  de
2020  até  23  de  fevereiro  de  2025,  os  servidores
públicos  municipais  DAIANE  DAVI  DA  SILVA,
matrícula  nº  2.038,  agente  administrativo,  LUIZA
HELENA  CORREA  DE  CORREA,  matrícula  nº
2.082,  agente  administrativo,  EDNEIA PEREIRA,
matrícula  nº  1.410,  auxiliar  geral  e  MARCIA
ANTONIA  DALCIN,  matrícula  n.º  480,  auxiliar
geral,  para  exercerem  as  atividades  inerentes  aos
seus cargos na Fundação de Cultura e Arte de Carlos
Barbosa  -  PROARTE,  por  40  (quarenta)  horas
semanais,  na  sede  deste  município,  e  a  servidora
BEATRIS  TERESINHA  MATHIAS,  agente
administrativo,  matrícula  nº  332,  para  exercer  as
atividades  inerentes  ao  cargo  de  tesoureira  junto  à
Fundação  de  Cultura  e  Arte  de  Carlos  Barbosa  -
PROARTE, com carga horária de até 08 (oito) horas
semanais, de acordo com a Lei Municipal n.º 3.138,
de  24  de  fevereiro  de  2015,  alterada  pela  Lei  nº
3.761,  de  11  de  março  de  2020,  e  do  Termo  de
Convênio, de 24 de fevereiro de 2020.

Carlos Barbosa, 12 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 211/2020 

CONVOCA,  os  candidatos  a  seguir  relacionados
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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,  13 e 16 de março de 2020,
podendo ser prorrogado por igual período a critério
da  Administração  Pública, com  a  documentação
necessária  para  contratação  administrativa  para
atender  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público, de acordo com a Lei Municipal nº
682, de 05 de junho de 1990.

NOME FUNÇÃO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO E

SELEÇÃO PÚBLICA 

MARILDA DEITOS AUXILIAR GERAL
DE ESCOLA 

IV/2019 

TAINA DANIELI AUXILIAR GERAL
DE ESCOLA 

IV/2019 

EDNA APARECIDA 
LIMA BRANCO

MONITOR DE
CRECHE

IV/2019 

MILENE CORBELLINI ENFERMEIRO V_2019

ROSILAINE DA SILVA 
GUTIERRES

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

IV_2018

FERNANDA GARCIA TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

IV_2018

Carlos Barbosa, 12 de março de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 212/2020 

NOMEIA,  a  partir  desta  data,  VERA  REJANE
PRESTES DOS SANTOS MARTINS, matrícula n.º
2.210,  para  exercer  as  atribuições  do  cargo  em
comissão  de  Coordenador  Geral  de  Relações
Institucionais  e  Captação  de  Recursos, lotado  no
Gabinete  do  Prefeito,  com  remuneração
correspondente  ao  cargo  em  comissão  CC08,  do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº 685,
de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 13 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 213/2020 

RETIFICA a Portaria nº 095/2020, de 03 de fevereiro
de 2020, onde consta:  Exonera, a partir  desta data,
CELSO EBELING, matrícula n.º 578, do cargo em
comissão de ASSESSOR GERAL, CC 03, lotado na
Secretaria  Municipal  do  Planejamento,  Serviços  e
Vias  Urbanas, conforme  art.  36,  inciso  I,  da  Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo o
dia 31 de janeiro de 2020 o último dia trabalhado,
leia-se: 
“Exonera, com efeito retroativo a 1º de fevereiro de
2020, CELSO EBELING, matrícula n.º 578, do cargo
em comissão de ASSESSOR GERAL, CC 03, lotado
na Secretaria Municipal do Planejamento, Serviços e
Vias  Urbanas,  conforme  art.  36,  inciso  I,  da  Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990, sendo o
dia 31 de janeiro de 2020 o último dia trabalhado.”  

Carlos Barbosa, 13 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 214/2020 

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  por  180  dias
consecutivos,  licença  maternidade  à  servidora
FRANCIELE  GALLINA,  Agente  Administrativo,
matrícula  nº  1.117,  nos  termos do art.  208,  da Lei
Municipal  nº  682,  de  1990.  Período  da  licença
maternidade:  de 13 de março a 08 de setembro de

2020. 

Carlos Barbosa, 13 de março de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

PORTARIA Nº 215/2020 

DESIGNA, a contar de 13 de março de 2020 até 31
de  dezembro  de  2020,  os  servidores  abaixo
relacionados, sob a coordenação do primeiro, para
compor  Grupo  de  Trabalho  Deliberativo  que
exercerá  o  Acompanhamento  de  Ações  e
Divulgação sobre Prevenção contra o coronavírus,
conforme segue:

•  Letícia  Lusani,  Secretária  Municipal  da  Saúde,
matrícula n° 1.094;
•  Fabiano  José  Taufer,  Secretário  Municipal  da
Educação, matrícula nº 645;
• Clarisse Fátima Lagunaz, Secretária Municipal da
Administração, matrícula nº 1.068;
•  Marcos  Schnneider,  Secretário  Municipal  de
Esportes, Lazer e Juventude, matrícula nº 1.870;
•  Vera  Rejane  Prestes  dos  Santos  Martins,
Coordenadora  Geral  de  Relações  Institucionais  e
Captação de Recursos, matrícula nº 2.210. 

Carlos Barbosa, 13 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 228/2020 

Dispõe  sobre  medidas  temporárias  de
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus
(COVID-19)  no  âmbito  da  administração
pública municipal.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, e
CONSIDERANDO o Decreto n. 55.115, de 12 de
março de 2020, do Governador do Estado do Rio
Grande  do  Sul  que  declara  estado  de  calamidade
pública  em  todo  o  território  do  Estado  para
prevenção e enfrentamento à COVID-19;
CONSIDERANDO o  Decreto  n.  3.525,  de  16  de
março de 2020, do Executivo Municipal que dispõe
sobre  medidas  temporárias  de  prevenção  ao
contágio pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO o  Decreto  n.  3.527,  de  19  de
março de 2020, do Executivo Municipal que declara
estado  de  calamidade  pública  no  âmbito  do
território  Barbosense  para  prevenção  e
enfrentamento à COVID-19;

DETERMINA:

Art.  1º  O  expediente  de  trabalho  em  todos  os
setores da Administração Municipal,  entre os dias
23 de março de 2020 e 03 de abril  de 2020, será
realizado  em  regime  de  plantão,  com  expediente
exclusivamente interno, das 09h às 15h, cabendo ao
Secretário de cada pasta definir escala de trabalho
entre seus Servidores, sendo exigido, no mínimo, a
presença de um servidor por dia.
§ 1º. Não haverá alteração no horário de expediente
da Secretaria Municipal da Saúde.
§ 2º. O Setor de Licitações manterá as licitações já
agendadas, cabendo ao Secretário da pasta definir o
número de servidores necessários para o andamento
dos trabalhos. 
§  3º.  A  Secretaria  da  Agricultura  formará,
excepcionalmente, equipe reduzida, por designação

do Secretário, para manutenção de estrada do interior
em estado precário, entre os dias 23 e 27 de março.
§  4º.  A  Defesa  Civil  e  o  videomonitoramento
funcionarão normalmente.
§ 5º.  A partir  do  dia  30 de março  os  contratos  de
estágio  estarão  suspensos,  mantidos  os  direitos  até
esta data.
Art.  2º  Estão  canceladas  as  realizações  de  horas
extras,  com  exceção  dos  Servidores  lotados  na
Secretaria  Municipal  da  Saúde  e  Setor  de  TI
(Tecnologia da Informação).
Art. 3º A partir de 23/03, os Servidores com mais de
60  (sessenta)  anos  deverão  ser  afastados de  suas
atividades  presenciais,  sem  prejuízo  da  sua
remuneração,  sendo  que  o  Secretário  responsável
informará  sobre  a  possibilidade  de  realização  de
atividades “home office”.
Art.  4º  Os  créditos do auxílio-alimentação poderão
ser  utilizados, por  todos  os  servidores  públicos
municipais,  inclusive  de  forma  cumulativa,  em
supermercados  credenciados  pelo  Sindicato  dos
Servidores  Públicos  Municipais  –  SINDISPUB,
observada  a  disponibilidade  de  créditos/quotas  de
cada servidor.
Parágrafo único: Os créditos do auxílio-alimentação
não  poderão  ser  desfrutados  nos  dias  em  que  o
servidor  estiver  afastado  de  suas  atividades  em
virtude de licença médica.
Art. 5º Ficam suspensas, pelo prazo de 60 (sessenta)
dias,  a  concessão  e  gozo  de  licença-prêmio  para
servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde.
Art.  6º  Por  conta  da  suspensão  das  atividades  das
escolas municipais de educação infantil e de ensino
fundamental, conforme determinado no art. 5º, I, do
Decreto do Executivo Municipal n. 3.527, de 19 de
março de 2020, que declarou estado de calamidade
pública  no  município,  fica  cessado o  Adicional  de
Difícil Acesso aos profissionais lotados na Secretaria
da Educação durante o período de suspensão previsto
no art. 1º.
Art. 7º A forma de compensação dos dias em que os
servidores  terão  suspensas  suas  atividades  será
avaliada  posteriormente  pelo  Executivo  Municipal,
no  momento  em que  o  expediente  e  atendimentos
voltarem à normalidade.
Art.  8º  Alteração  dos termos  e  prazos contidos  na
presente  portaria  serão,  com  antecedência,
informadas aos servidores. 
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com seus efeitos a partir de 23 de março
de 2020.

Carlos Barbosa, 20 de março de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal
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