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LEIS

LEI N.° 3.772, DE 28 DE ABRIL DE 2020.

Autoriza  abertura  de  Crédito  Especial  na  Lei
Orçamentária Anual de 2020, Lei Municipal 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,

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 autorizada a abertura de Crédito Especial
na Lei Orçamentária Anual, Lei Municipal nº 3.732
de  10  de  dezembro  de  2019,  no  montante  de  R$
127.000,00  (cento  e  vinte  e  sete  mil  reais)  nas
seguintes rubricas:

Desp
.

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

Categoria Rec Descrição Valor

 
95
70

09.05.10.122.00
96.1920

3.3.1.90
.11

450
0

VENCIMENTOS E 
VANT. FIXAS - P. CIVIL

67.00
0,00

 
95
71

09.05.10.122.00
96.1920

3.3.1.90
.34

450
0

OUTRAS DESPESAS 
PESSOAL- TERCEIR.

10.00
0,00

 
95
72

09.05.10.122.00
96.1920

3.3.3.90
.30

450
0

MATERIAL DE 
CONSUMO

10.00
0,00

 
95
73

09.05.10.122.00
96.1920

3.3.3.90
.32

450
0

MATERIAL, 
BEM/SERVIÇO 
P/DIST.GRATUITA

10.00
0,00

 
95
75

09.05.10.122.00
96.1920

3.3.3.90
.39

450
0

OUTROS SERV. DE 
TERCEIROS –
P.JURIDICA

10.00
0,00

 
95
77

09.05.10.122.00
96.1920

3.4.4.90
.51

450
0

OBRAS E 
INSTALAÇÕES

10.00
0,00

 
95
78

09.05.10.122.00
96.1920

3.4.4.90
.52

450
0

EQUIPAMENTOS E 
MAT. PERMANENTE

10.00
0,00

TOTAL 127.0
00,00

Art.  2º  O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto parte com a redução da seguinte rubrica.

Desp
.

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

Categoria Rec Descrição Valor

 
90
31

09.01.10.301.00
90.2901

3.3.1.90
.11

450
0

VENCIMENTOS E 
VANT. FIXAS - P. CIVIL

127.0
00,00

Art.  3º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2020. 
61º de Emancipação.

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

LEI N.° 3.773, DE 28 DE ABRIL DE 2020.

Autoriza  o  Poder  Executivo  contratar
temporariamente, sob regime emergencial e de
excepcional interesse público, 01 (um) Médico
Pediatra.

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

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

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a contratar,
sob regime emergencial, temporário e de excepcional
interesse  público,  01  (um)  Médico  Pediatra,  com
carga horária de 20 h semanal.

Art. 2º A contratação se inicia a partir da assinatura
do  contrato  administrativo,  pelo  período  de  180
(cento  e  oitenta)  dias,  prorrogáveis  por  iguais  e
sucessivos períodos, ou até nomeação de profissional
aprovado em concurso público.

Parágrafo único. A contratação se faz necessária para
substituir  servidor  de  provimento  efetivo  que
solicitou exoneração, a contar de 28 de fevereiro, e
em virtude de não haver banca de concurso válida.

Art.  3º  Nas  situações  em  que  não  existirem
profissionais interessados nos referidos contratos de
acordo com a carga horária prevista, fica o Município
autorizado a contratar outros profissionais com carga
horária inferior até o limite previsto.

Parágrafo  único.  Ocorrendo  rescisão  dos  contratos
antes  de  expirarem  os  prazos  estabelecidos,  para
completá-los,  poderão  ser  contratados  outros
profissionais.

Art.  4º  Os  direitos  contratuais  são  estipulados  em
contrato  administrativo,  observando-se,  no  que
couber, o disposto no art.  233 da Lei Municipal  nº
682,  de  05  de  junho  de  1990,  e  padrões  de
vencimentos, requisitos para provimento, atribuições
e condições de trabalho constantes na Lei Municipal
nº 685, de 26 de junho de 1990. 

Art.  5º  As  despesas  decorrentes  da aplicação  desta
Lei  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias
próprias.

Art.  6º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2020. 
61º de Emancipação.

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

DECRETOS

DECRETO Nº 3.547 DE 17 DE ABRIL 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

SUMÁRIOSUMÁRIO
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montante  de  R$  500,00  (quinhentos  reais)  nas
seguintes rubricas: 

Desp
.

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

Categ
oria

Recurs
o

Descrição Valor

10348 10.03.08.244
.0101.1024

3.3.3.9.
0.39

2130 OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-
PESSOA 
JURÍDICA

250,00

10383 10.03.08.244
.0102.1024

3.3.3.9.
0.39

2145 OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-
PESSOA 
JURÍDICA

250,00

TOTAL 500,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será 
coberto parte com o superávit financeiro do recurso 
2130/ MCIDADANIA/FNAS PSEMC no montante 
de R$ 250,00 e parte com a redução das seguintes 
rubricas: 

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

Catego
ria

Recurs
o

Descrição Valo
r

10385 10.03.08.244
.0102.1024

3.4.4.9.
0.51

2145 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

250,0
0

Art. 2.º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Carlos Barbosa, 17 de abril de 2020.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

DECRETO Nº 3.550 DE 27 DE ABRIL 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$ 116.200,00 (cento e dezesseis mil e
duzentos reais) nas seguintes rubricas: 

De
sp.

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

Categ
oria

Recurso Descrição Val
or

 602
2

06.01.26.782.00
64.1607

3.4.4
.9.0.
51

296
0

OBRAS E INSTALAÇÕES 100.
000,

00
103
75

10.03.08.244.01
02.1024

3.3.3
.9.0.
30

132
0

MATERIAL DE CONSUMO 15.9
00,0

0
132
10

13.02.15.452.01
33.2621

3.3.3
.9.0.
30

1 MATERIAL DE CONSUMO 300,
00

TOTAL 116.
200,

00

Art.  2.º  O  crédito  aberto  no  artigo  anterior  será
coberto  parte  com  o  excesso  de  arrecadação  do
recurso  1320/  STCAS-FEAS  no  montante  de  R$
15.900,00  e  parte  com  a  redução  das  seguintes
rubricas: 

Des
p.

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

Categoria Recu
rso

Descrição Valor

 555
2

05.05.12.36
1.0057.1568

3.4.4.9.0.51 2960 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

70.000,00

 555
3

05.05.12.36
1.0057.1568

3.4.4.9.0.52 2960 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL 
PERMANENTE

30.000,00

132
11

13.02.15.45
2.0133.2621

3.3.3.9.0.33 1 PASSAGENS E 
DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

100,00

132
13

13.02.15.45
2.0133.2621

3.3.3.9.0.35 1 SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

100,00

132
20

13.02.15.45
2.0133.2621

3.4.4.9.0.51 1 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

100,00

TOTAL 100.300,0
0

Art. 2.º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Carlos Barbosa, 27 de abril de 2020.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

DECRETO Nº 3.551 DE 28 DE ABRIL DE 2020 

Abre crédito especial 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  especial  no  Orçamento  de
2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro de 2019, no
montante  de  R$ 127.000,00  (cento  e  vinte  e  sete
mil) na seguinte rubrica:

Des
p.

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

Categoria Recu
rso

Descrição Valor

9570 09.05.10.122
.0096.1920

3.3.1.9.0.11 4500 VENCIMENTOS
E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

67.000,00

9571 09.05.10.122
.0096.1920

3.3.1.9.0.34 4500 OUTRAS 
DESPESAS DE 
PESSOAL - 
TERCEIRIZAÇ
ÃO

10.000,00

9572 09.05.10.122
.0096.1920

3.3.3.9.0.30 4500 MATERIAL DE 
CONSUMO

10.000,00

9573 09.05.10.122
.0096.1920

3.3.3.9.0.32 4500 MATERIAL, 
BEM OU 
SERVIÇO 
P/DISTR. 
GRATUITA

10.000,00

9575 09.05.10.122
.0096.1920

3.3.3.9.0.39 4500 OUTROS 
SERVIÇOS DE 
TERC-PESSOA 
JURÍDICA

10.000,00

9577 09.05.10.122
.0096.1920

3.4.4.9.0.51 4500 OBRAS E 
INSTALAÇÕES

10.000,00

9578 09.05.10.122
.0096.1920

3.4.4.9.0.52 4500 EQUIPAMENTO
S E MATERIAL 
PERMANENTE

10.000,00

TOTAL 127.000,0
0

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

Categ
oria

Recurso Descrição Valor

9031 09.01.10.301.0
090.2901

3.3.1.
9.0.11

4500 VENCIMENTOS E 
VANT. FIXAS - P. 
CIVIL

127.0
00,00

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

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2020.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

DECRETO Nº 3.554 DE 30 DE ABRIL DE 2020 

Altera  dispositivos  do  Decreto  Municipal  nº
3.549,  de 20 de abril  de  2020,  que reitera  a
declaração de estado de calamidade pública no
Município  de  Carlos  Barbosa,  para  fins  de
prevenção  e  enfrentamento  da  pandemia  de
COVID-19, e dá outras providências.

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 pelo inciso VI do
artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 abril  de
2012, 

CONSIDERANDO o  avanço  da  pandemia  de
COVID-19 no Município de Carlos  Barbosa  e  os
recentes  protocolos  emitidos  pela  Organização
Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pela
Secretaria Estadual de Saúde;

CONSIDERANDO a  necessidade  da  adoção  de
medidas  imediatas  de  contenção da  propagação da
doença, especialmente a de reiteração de estado de
calamidade pública no Município, 

CONSIDERANDO  o  pronunciamento  oficial  do
Governador  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,
ocorrido  na  tarde  de  hoje,  em  que  apresentado
modelo  de  distanciamento  controlado  por  ser
adotado por Estado e Municípios nos próximos dias,
e em que noticiada a publicação, também nesta data,
de decreto transitório,  com vigência  até  a  próxima
semana,  bem  assim,  de  decreto  subsequente
estabelecendo regionalização de áreas, classificação
de riscos e fixação de protocolos por serem adotados,
e;

CONSIDERANDO que,  até  às  18h30min  da
presente  data,  não  se  tem  notícia  de  publicação
oficial do decreto estadual transitório suprarreferido,
e  que  finda  nesta  data  a  vigência  do  Decreto
Municipal nº 3.549, de 20 de abril de 2020, 

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o inciso XI do art. 3º do Decreto
Municipal nº 3.549, de 20 de abril de 2020, passando
a vigorar com a seguinte redação:

 Art. 3º... 
...

“XI  –  fica  limitado  a  50%  (cinquenta  por
cento) da capacidade o número de clientes no
interior  do  estabelecimento,  ou  em  caso  de
possuir  APPCI  coletivo  ou  condominial,
limitado  a  1  pessoa  a  cada  5m²,  sempre
respeitada  a  distância  mínima  de  2  metros
entre mesas ou estações de trabalho;”

... 

Art. 2º Fica revogado o art. 8º do Decreto Municipal
nº 3.549, de 20 de abril de 2020, passando a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  8º  Fica  vedado  o  funcionamento  de
casas de festas, de recreação, casas noturnas
e boates, sendo permitido o funcionamento de
pubs  e  bares,  exclusivamente  para
alimentação,  os  quais  deverão  adotar  as
medidas previstas nos  arts.  3º,  4º e  5º  deste
Decreto, no que couber, devendo atender com
50% (cinquenta por cento) da capacidade do
APPCI  ou  1  (uma)  pessoa  a  cada  5m²,  e
operar  com atendimento  no  local  até  às  19
horas;  após  este  horário,  o  atendimento
poderá ser somente no sistema de delivery e
take away.

§ 1º Enquadram-se nas proibições do caput os
bares  e  clubes  com jogos  de  cartas,  sinuca,
bochas  ou  qualquer  outro  tipo  de  recreação
que envolva  aglomeração de pessoas.

Art. 3º Fica revogado o art. 9º do Decreto Municipal
nº 3.549, de 20 de abril de 2020, passando a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 9º As lojas de conveniência dos postos
de combustíveis, observado, no que aplicável,
o  disposto  nos  artigos  3º,  4º  e  5º  deste
Decreto, poderão funcionar, durante o horário
de  funcionamento  do  estabelecimento,  em
qualquer localização e dia, apenas para venda
de produtos, com a proibição de consumo de
comidas e bebidas no local e aglomeração de
pessoas  nas  dependências  e  no  entorno  do
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local.

Parágrafo único.  Os postos  de combustíveis,
em  todo  território  do  Município,  poderão
funcionar  de  segunda a domingo,  das  6h  às
20h.”

Art. 4º Fica revogado o § 2º do art. 15 do Decreto
Municipal nº 3.549, de 20 de abril de 2020, passando
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 15...

§ 1º ...

“§ 2º Fica limitado o número de usuários no
interior do estabelecimento a uma  pessoa a
cada 10m².”

Art. 5º Fica alterado o art. 23 do Decreto Municipal
nº 3.549, de 20 de abril de 2020, passando a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  23.  Os  clubes  sociais  e  recreativos  e
salões comunitários, os quais funcionarão até
às  19  horas,  além  de  observar  as  medidas
previstas nos artigos 3º, 4º e 5º desde Decreto,
no  que  aplicável,  deverão  promover
contingenciamento de público, que não poderá
exceder  a 30 (trinta)  pessoas,  com distância
mínima  de  2  metros  entre  cada  uma  e  boa
ventilação do ambiente;  vedada a prática de
jogos de  cartas,  sinuca,  bochas  ou qualquer
outro  tipo  de  recreação  que  implique
aglomeração de pessoas.”

Art. 6º Fica alterado o art. 24 do Decreto Municipal
nº 3.549, de 20 de abril de 2020, passando a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  24.  Fica  autorizada  a  realização  de
missas, cultos e demais celebrações religiosas,
devendo os responsáveis pelo evento observar
o  contingenciamento  de  público,  que  não
poderá  exceder  a  30  (trinta  pessoas),  bem
como  assegurar  distanciamento  interpessoal
mínimo  de  2  metros,  disponibilizar  aos
participantes  álcool  gel  70%  (setenta  por
cento)  ou  outro  método  de  assepsia  e
higienização, garantir adequada ventilação do
ambiente e uso obrigatório de máscara.”

Art. 7º Fica alterado o  caput do art.  30 do Decreto
Municipal nº 3.549, de 20 de abril de 2020, passando
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 30. Enquanto não definida a questão por
meio de decreto do Governador do Estado do
Rio Grande do Sul,  permanecerão suspensas
as atividades das escolas municipais infantis,
de  ensino  fundamental,  especial  e  médio,
escolas  particulares  infantis,  de  ensino
fundamental  e  médio,  autoescolas,  escolas
profissionalizantes,  escolas  de  idiomas,  e
instituições  que  mantenham  cursos  de
formação e treinamento.”

Art. 8º Fica alterado o  caput do art.  32 do Decreto
Municipal nº 3.549, de 20 de abril de 2020, passando
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. Enquanto não definida a questão por
meio de decreto do Governador do Estado do
Rio  Grande  do  Sul,  ficará  suspensa  a
participação  de  servidores  públicos  e
estagiários  em  eventos  ou  em  viagens

interestaduais ou internacionais.”

Art. 9º. Fica alterado o art. 41 do Decreto Municipal
nº 3.549, de 20 de abril de 2020, passando a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  41.  Fica  proibida  a  aglomeração  de
pessoas  nas  vias  públicas  destinadas  à
circulação de pedestres, mantida a proibição
de colocação de mesas e cadeiras em vias e
passeios  por  parte  dos  estabelecimentos
comerciais.”

Art. 10. Fica incluído parágrafo único no art. 45 do
Decreto Municipal nº 3.549, de 20 de abril de 2020,
passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 45...

“Parágrafo  único.  O  descumprimento  das
medidas previstas neste Decreto  acarretará
ao  proprietário  do  estabelecimento  a
imputação de multa correpondente a 1 URM
( uma Unidade de Referência Municipal) e, a
2  URM's  (duas  Unidades  de  Referência
Municipal),  em  caso  de  reincidência,  sem
prejuízo da aplicação de medida preventiva
ou de penalidade mais severa  se a infração,
por  sua  gravidade,  autorizar,  desde  logo,
suspensão  ou  cassação  de  alavrá  de
funcionamento.”

Art.  11.  Fica  incluído  art.  46-A  no  Decreto
Municipal  nº  3.549,  de  20  de  abril  de  2020,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  46-A.  O  enquadramento  dos
estabelecimentos  comerciais  para  fim  de
fiscalização  e  cumprimento  do  presente
Decreto  se  dará  pela  observação  da
atividade principal da empresa.”

Art.  12.  Fica  alterado  o  art.  47  do  Decreto
Municipal  nº  3.549,  de  20  de  abril  de  2020,
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  47.  Fica  mantida  a  declaração  do
estado  de  calamidade  pública  reiterada
pelo Decreto  Municipal  n  3.549,  de  20 de
abril  de  2020,  com todas  as  medidas  nele
previstas,  ressalvadas  as  alterações
promovidas por este Decreto. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de 1º
de maio de 2020.

Carlos Barbosa, 30 de abril de 2020.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

ATAS

ATA II DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 004/2020

Ata  II  de  licitação,  modalidade  Concorrência
Pública, número quatro, do ano de dois mil e vinte,
realizada às dezesseis horas, do dia vinte e três de
abril 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
pavimentação em bloco de concreto intertravado na
Comunidade  de  Linha  Neis,  no  Município  de

Carlos  Barbosa/RS,  em  uma  extensão  de  240
metros. A  Comissão  de  Licitações,  neste  ato
representada  pelas  servidoras  Fernanda  Becker
Johann,  Viviane  Neis  e  Reginara  Cristina  Aléssio,
informa que recebeu recurso interposto pela licitante
Pavimentadora e Terraplenagem Lopes Eirelli Me e
mantem a decisão inicial, tendo por base o parecer
jurídico e  decisão da autoridade superior  quanto a
inabilitação  da  licitante  supracitada,  outrossim
informa que a licitante Construtora Renovação não
interpôs recurso. Ficam habilitadas a prosseguir no
certame as  licitantes   CW Obras  e  Pavimentações
LTDA – EPP e Renova Terraplenagem LTDA – ME.
Ficam desde já intimadas, caso queiram comparecer,
os interessados para às 14 horas do dia 27 de abril de
2020, na Sala de Licitações da prefeitura Municipal
sessão  pública  para  abertura  do  envelope  02  –
Proposta  Financeira.Nada  mais  havendo  a  constar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada e
assinada pela Comissão de Licitações.

ATA III DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 004/2020

Ata  III  de  licitação,  modalidade  Concorrência
Pública, número quatro, do ano de dois mil e vinte,
realizada às  quatorze horas  do dia  vinte  e  sete  de
abril  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
pavimentação em bloco de concreto intertravado na
Comunidade de Linha Neis, no Município de Carlos
Barbosa/RS,  em  uma  extensão  de  240  metros.
Presentes  os  membros  da  Comissão  Julgadora  de
Licitações: Fernanda Becker Johann, Gilmara Rossi
e  Viviane  Neis  (matrícula  nº  1.330).  Atendido  o
disposto  na  Lei  nº  8.666/93,  verificou-se  a  ampla
publicidade,  e  a  Comissão  decidiu  por  dar
continuidade  ao  processo  licitatório,  realizando  a
abertura do envelope de número "dois" – proposta
financeira.  Foi  classificada  em  primeiro  lugar  a
licitante CW Obras e Pavimentações LTDA – EPP,
com  o  valor  global  de  R$  190.000,00  (cento  e
noventa  mil  reais).  para  o  objeto  do  edital.  Em
segundo  lugar,  a  empresa  Renova  Terraplenagem
LTDA – ME, com o valor total de R$  214.775,76
(duzentos  e  quatorze  mil,  setecentos  e  setenta  e
cinco reais e setenta e seis centavos) Abre-se prazo
para  recurso.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a presente  sessão,  cuja  ata foi  lavrada e
assinada pela Comissão de Licitações.

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

Ata III de licitação, modalidade Tomada de Preços,
número dois, do ano de dois mil e vinte, realizada às
quatorze horas do dia vinte e três de abril  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:  Fernanda  Becker  Johann,
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Gilmara  Rossi  e  Viviane  Neis  –  matrícula  1330.
Diante  da  apresentação  do  recurso  contra  a
desclassificação  da  licitante  CONSTRUTORA
RENOVAÇÃO  LTDA,  CNPJ  03.244.325/0001-08,
bem como em razão do parecer jurídico e respectivo
acolhimento  do  referido  pelo  Prefeito  Municipal,
esta  Comissão  decide  por  rever  seus  atos,  pelos
seguintes  fundamentos:  apesar  de  entender  que
observou  com exatidão  os  princípios  elencados  na
Lei 8.666/93, principalmente o da legalidade e o da
vinculação  ao  instrumento  convocatório,  entende
pela  classificação,  em  1º  (primeiro)  lugar,  da
empresa  recorrente  –  CONSTRUTORA
RENOVAÇÃO LTDA -, com o valor total global de
R$  249.471,96  (duzentos  e  quarenta  e  nove  mil,
quatrocentos e setenta e um reais e noventa e seis
centavos,  porquanto  demonstrou,  ao  juntar  nova
planilha,  o  equívoco  formal,  corrigindo  a  lacuna
referente  à  descrição  do  subitem 10.3,  da  planilha
orçamentária, assim como retificando a unidade de
medida para metros cúbicos. Desta forma, a licitante
INTER CONSTRUTORA,  CNPJ  23.016.049/0001-
38, restou classificada em 2º (segundo) lugar, com o
valor  total  global  de  R$  250.324,47  (duzentos  e
cinquenta  mil,  trezentos  e  vinte  e  quatro  reais  e
quarenta e sete centavos).  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.

ATA II DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
038/2020

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e
vinte,  às  catorze  horas,  reuniram-se  a  Equipe  da
Prefeitura  e  representantes  técnicos  da  empresa
detentora  da  melhor  oferta  para  análise  e
demonstração  de  compatibilidade  do  sistema
ofertado  com  o  termo  de  referência  do  edital
supracitado que tem por objeto a  CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS
DE  CONVERSÃO,  IMPLANTAÇÃO,
TREINAMENTO,  FORNECIMENTO  E
MANUTENÇÃO  DE  SISTEMAS  DE
INFORMÁTICA(SOFTWARES)  –  SOLUÇÃO
INTEGRADA  DE  GESTÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL. Participou da sessão os Srs (as) Maria
Elisabete Manara, Camila de Bortoli, Juarez Otoniel
Aaffermann  e  Rodrigo  Fronza,  técnicos
representantes  da  empresa  TECNOSWEB  –
TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA e os servidores
José  Carlos  Custódio,  Janete  Belleboni  Taufer  e
Fabiana  Zarpelon  Eltz  representantes  da
municipalidade. Foi analisado os sistemas propostos,
sendo dispensada a apresentação dos que estão sendo
utilizados, em virtude do tempo fica agendado para
às  14  horas  do  dia  29  de  abril  de  2020  para
apresentação dos módulos Ged (item 18) e item 20
(Business  inteligente),  os  demais  módulos
apresentados  são  compatíveis  com  o  serviço
solicitado.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada e
assinada pelos presentes.

ATA III DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
038/2020

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e
vinte,  às  catorze  horas,  reuniram-se  a  Equipe  da

Prefeitura  e  representantes  técnicos  da  empresa
detentora  da  melhor  oferta  para  análise  e
demonstração  de  compatibilidade  do  sistema
ofertado  com  o  termo  de  referência  do  edital
supracitado que tem por objeto a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS
DE  CONVERSÃO,  IMPLANTAÇÃO,
TREINAMENTO,  FORNECIMENTO  E
MANUTENÇÃO  DE  SISTEMAS  DE
INFORMÁTICA(SOFTWARES)  –  SOLUÇÃO
INTEGRADA  DE  GESTÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL.  A  Comissão  de  avaliação  do
Município  formada  pelos  servidores  José  Carlos
Custódio, Janete Belleboni Taufer, Miriam Cini de
Campos e Neli Thums realizou sessão via internet/
videoconferência juntamente com os representantes
da  empresa  TECNOSWEB –  TECNOLOGIA DE
GESTÃO LTDA, o Srs. Edinei,  Cristian e Danei.
Foi realizada a apresentação e analisado o sistema
dos  módulos  Ged (item 18)  e  item 20 (Business
inteligente),  e  chegou-se  a  conclusão  que  os
módulos  apresentados  são  compatíveis  com  o
serviço  solicitado.  Nada  mais  havendo  a  constar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada
e assinada pelos presentes.

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
208/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: PJS Geologia Ltda Epp
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de  04 de maio de
2020 até 02 de julho de 2020 ou até o encerramento
do processo licitatório, na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 010

Carlos Barbosa, 27 de abril de 2020

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio

Ambiente

PJS GEOLOGIA LTDA EPP
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
003/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Provedor Redesul Ltda Epp
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 02 de maio de 2020 até

01 de  maio 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 3,00%. Desta forma o
novo valor a ser pago será de R$ 247,66 (duzentos e
quarenta  e  sete  reais  e  sessenta  e  seis  centavos)
mensais. As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2020

LUCILENE MARCHI
Presidente da Câmara de Vereadores

PROVEDOR REDESUL LTDA 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 ADITIVO CONTRATUAL Nº
058/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: S & S Eventos Ltda Me
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, ou seja, a partir de 03 de maio de 2020 até 02
de maio de 2021, na forma da justificativa em anexo,
que  faz  parte  integrante  do  presente  instrumento.
Fica  acordada  a  negociação  entre  as  partes,  o
pagamento de 50% do valor para os meses de maio e
junho,  ou  seja,  R$  4.075,60  (quatro  mil,  setenta  e
cinco  reais  e  sessenta  centavos)  mensal  e  a
manutenção  do  valor  pago  mensalmente  para  o
restante do período. As demais cláusulas e condições
do contrato original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 27 de abril de 2020

VANESSA CAMPANA
Secretária Municipal de Desenv. Turístico, Indústria

e Comércio

 S & S EVENTOS LTDA ME
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
084/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Marcos Andre Reichert e Cia Ltda
– Me
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
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contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12  (doze)
meses, a partir de 22 de maio de 2020 até 21 de maio
de  2021,  conforme justificativa  em anexo,  que  faz
parte integrante do presente instrumento.  Em função
da  prorrogação  do  prazo,  será  reajustado  o  valor
pago,  em  negociação  entre  as  partes,  em  4,00%.
Desta forma, o novo valor a ser pago corresponderá a
R$  648,70  (seiscentos  e  quarenta  e  oito  reais  e
setenta  centavos)  mensais.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 004

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2020

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - ME
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
066/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Serra  Service  Serviços  De
Urbanização Ltda
OBJETO:  Fica alterada  a  Cláusula  Segunda –  Do
Preço,  ficando  acordado  em  negociação  entre  as
partes, o reajuste de 4,00%, desta forma o novo valor
a  ser  pago  corresponderá  a  R$  1.561,56  (um  mil,
quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis
centavos) mensais. Este reajuste terá início a partir de
01 de maio de 2020 a 05 de abril de 2021. Assim, a
renovação anterior sem reajuste, fica vigente apenas
para o mês de abril de 2020, passando o contrato a
ser  reajustado  em  4%  para  o  restante  do  período,
conforme justificativa anexa que faz parte integrante
do  presente  instrumento.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 27 de abril de 2020

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

SERRA SERVICE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
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
084/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Marcos  Andre  Reichert  e  Cia
Ltda – Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12 (doze)
meses,  a partir  de 06 de maio de 2020 até 05 de
maio de 2021, conforme justificativa em anexo, que
faz parte  integrante  do presente  instrumento.  Fica
acordada,  em  negociação  entre  as  partes,  a
manutenção do valor pago mensalmente do presente
contrato. As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2020

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - ME
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
090/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Banco do Estado do Rio Grande
Do Sul S.A
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado entre  as  partes  por  12 (doze)
meses, ou seja, a partir de 14 de maio de 2020 até
13  de  maio  de  2021,  na  forma  da  justificativa
anexa,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. Fica acordado, em negociação entre as
partes, a manutenção do valor pago.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 24 de abril de 2020

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL S.A

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
168/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Navegantes  –  Limpeza  Urbana
Ltda Me
OBJETO:  Fica aditado na Cláusula Primeira – Da
Finalidade e Objeto, a quantidade de 80 contentores
de  resíduos,  fabricados  em  polietileno  de  alta
densidade (PHDE), equipado com dispositivos para
coleta  mecanizada,  sendo  40  (quarenta)  na  cor
amarela para resíduos recicláveis e 40 (quarenta) na
cor  verde  para  resíduos  orgânicos,  na  forma  da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento. Em  função  da  alteração  da
Cláusula Primeira, fica alterada a Cláusula Segunda
–  Do  Preço,  aditando-se  o  valor  de  16.000,00
(dezesseis  mil  reais)  mensais,  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, 29 de abril de 2020

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio

Ambiente

NAVEGANTES – LIMPEZA URBANA 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 ADITIVO CONTRATUAL Nº
209/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Renova Terraplanagem Ltda Me
OBJETO:  Fica alterada a  Cláusula  Segunda – Do
preço,  ficando  acordada  a  adição  de  R$  5.978,46
(cinco  mil,  novecentos  e  setenta  e  oito  reais  e
quarenta e seis centavos sendo R$ 3.840,43 (três mil,
oitocentos  e  quarenta  reais  e  quarenta  e  três
centavos) referentes a material e R$ 2.138,03 (dois
mil,  cento  e  trinta  e  oito  reais  e  três  centavos)
referentes a mão de obra, na forma da justificativa e
planilha anexa, que faz parte integrante do presente
instrumento. As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 29 de abril de 2020

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal dos Esportes, Lazer e

Juventude

RENOVA TERRAPLANAGEM LTDA ME
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
029/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Comércio de Combustíveis Carlos
Barbosa
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, a contar de 25 de abril
de 2020, visto que há oferta de valores no mercado
local, conforme registro fotográfico:

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UND VALOR
UNIT.

1
GASOLINA  COMUM  P/  VEÍCULOS
DA SEDE DO MUNICÍPIO 

LT R$ 3,95

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

LT R$ 3,00

3

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

LT R$ 3,06

As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 004

Carlos Barbosa, 24 de abril de 2020

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO 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
030/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Abastecedora  de  Combustíveis
Bragagnolo Ltda
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Terceira  –  da
forma e prazo de pagamento, considerando a política
de reajustes de preços praticados pela Petrobras, 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:

I
T
E
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL U
N
D

VALOR
UNIT.

1
GASOLINA COMUM  P/  VEÍCULOS  DA SEDE
DO MUNICÍPIO 

L
T

R$ 3,95

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

L
T

R$ 2,94

3

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

L
T

R$ 2,97

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 maio de 2020 até dia 31 de
maio 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, 29 de abril de 2020

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS
BRAGAGNOLO LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 072/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Mil  –  Assessoria  e  Consultoria
Contábil E Empresarial Ltda – Me
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço,  ficando  acordado,  em  negociação  entre  as
partes,  a  redução  em  50%  do  valor  pago
mensalmente, no período de 01 de abril de 2020 a
31 de maio de 2020, ficando o valor de R$ 2.263,24
(dois mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e
quatro  centavos)  mensal,  conforme  justificativa
anexa,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2020

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

MIL – ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ME

Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 179/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Ética  –  Centro  Educacional  e
Orientação Profissional Ltda – Me
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço,  ficando  acordado,  em  negociação  entre  as
partes,  a  redução  em  50%  do  valor  pago
mensalmente, no período de 01 de abril de 2020 a
31 de maio de 2020, ficando o valor de R$ 2.525,98

(dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa
e  oito  centavos)  mensal,  conforme  justificativa
anexa,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. As  demais  cláusulas  do  contrato
permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 28 de abril de 2020

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

ÉTICA – CENTRO EDUCACIONAL E
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL LTDA – ME

Contratada

Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 109/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Serra  Serviços  Terceirizados  de
Limpeza e Portaria Eireli
OBJETO:  Fica alterada a  Cláusula  Primeira  – Da
Finalidade e Objeto:
“As  tarefas  deverão  ser  executadas  no  período
compreendido  entre  as  08  horas  e  as  17:30  horas,
com  intervalo  das  12  horas  as  13:30  horas,  de
segundas a sextas-feiras”, no período de 20 de abril
de  2020  a  20  de  agosto  de  2020,  conforme
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente instrumento.
Em função da alteração da Cláusula  Primeira,  fica
alterada a Cláusula Segunda – Do Preço, passando a
vigorar o valor de R$ 1.895,28 (um mil, oitocentos e
noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) mensais
para  o  período  supra,  conforme  justificativa  em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
As demais cláusulas e condições do contrato original
permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 23 de abril de 2020

VANESSA CAMPANA
Secretária Municipal do Desenvolvimento Turístico,

Indústria e Comércio

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor-Presidente da Fundação de Cultura e Arte de

Carlos Barbosa – PROARTE

SERRA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE
LIMPEZA E PORTARIA EIRELI

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
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EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 001/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: De Marchi Áudio e Vídeo Ltda
OBJETO: Fica suprimido na Cláusula Primeira – Da
Finalidade  e  Objeto,  o  item  04  –  SERVIÇO  DE
SONORIZAÇÃO – CORPUS CHRISTI, na forma da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  Em  função  da  alteração  na
Cláusula Primeira, fica alterada a Cláusula Segunda –
Do Preço, ficando suprimido o valor de R$ 2.310,00
(dois  mil,  trezentos  e  dez  reais),  na  forma  da
justificativa  em anexo,  que  faz  parte  integrante  do
presente  instrumento.  As  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 27 de abril de 2020

CARLO DAYAN SANTAROSA
Diretor-Presidente da Fundação de Cultura e Arte de

Carlos Barbosa – PROARTE

DE MARCHI ÁUDIO E VÍDEO LTDA
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 299/2020 

RETIFICA as Portarias nºs 254 e 257/2020, de 03 de
abril  de 2020, que exoneram as servidoras  JENECI
MOCELLIN,  matrícula  nº  953,  do  cargo  em
comissão  de  Secretário  Municipal  de
Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio e a
servidora  JESSICA DALCIN ANDRIOLI, matrícula
nº  1.462,  do  cargo  em  comissão  de  Secretário
Municipal  da  Assistência  Social  e  Habitação,
respectivamente,  sendo  o  enquadramento  correto  o
artigo 36, inciso I da Lei Municipal nº 682, de 05 de
junho de 1990, e não como constou, tendo em vista
que a exoneração foi a pedido das servidoras.

Carlos Barbosa, 22 de abril de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

PORTARIA Nº 300/2020 

CESSA, com efeito retroativo a 01 de abril de 2020,
o  pagamento  de  gratificação  pelo  exercício  de
atividade  de  natureza  especial  de  Manutenção  de
Prédios da Secretaria da Saúde e suas Unidades de
Saúde,  ao  servidor  VINICIUS FLECK SILVEIRA,
Fiscal Sanitarista e de Meio Ambiente, matrícula n.º
1.456.

Carlos Barbosa, 27 de abril de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

PORTARIA Nº 301/2020 

CONCEDE, com efeito retroativo a 01 de abril de
2020, à servidora JANETE SPADER, ocupante do
cargo de provimento efetivo de Fiscal Sanitarista e
de  Meio  Ambiente,  matrícula  nº  420,  lotada  na
Secretaria  Municipal  da  Saúde,  gratificação  pelo
exercício  de  atividade  de  natureza  especial  de
Manutenção de  Prédios  da  Secretaria  da  Saúde  e
suas  Unidades  de  Saúde,  nos  termos  da  Lei
Municipal  nº  685,  de  26  de  junho  de  1990.
Acumulará  a  sua  remuneração  uma  gratificação
mensal  de  R$  1.291,44  (hum  mil,  duzentos  e
noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).

Carlos Barbosa, 27 de abril de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

PORTARIA Nº 302/2020 

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 10 de março
de  2020,  a conclusão  do  estágio  probatório,
declarando  estável  no  serviço  público  o  servidor
MARCOS  FONTANA  CERUTTI,  matrícula  nº
1.100,  investido  no  cargo  efetivo  de  Professor  de
História em 22/02/2012, e avaliado entre fevereiro
de 2012 a março de 2020, conforme o disposto na
Lei Municipal nº 2.001, de 21 de setembro de 2006,
e Decreto nº 2.078, de 21 de setembro de 2006, nos
termos do art. 41, § 4º, da Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 29 de abril de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

PORTARIA Nº 303/2020 

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

CONSIDERANDO o atendimento, pelo Município,
das  exigências  previstas  no  §  4  º  do  art.  5º  do
Decreto do Executivo Estadual n. 55.154, de 1º de
abril de 2020, respaldadas em evidência científica e
análises  sobre  as  informações  estratégicas  em
saúde; e

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 3.549,
de 20 de abril de 2020, que reitera a declaração de
estado  de  calamidade  pública  no  Município  de
Carlos  Barbosa,  para  fins  de  prevenção  e
enfrentamento  da  pandemia  do  novo  Coronavírus
(COVID-19),  e  dá  outras  providências,  reiterado
pelo Decreto Municipal nº 3.554 de 30 de abril de
2020,

DETERMINA:

Art.  1º  Para  a  realização  das  atividades  pelos
servidores,  deverá  ocorrer  o  distanciamento
interpessoal  de,  no  mínimo,  dois  metros,  sendo
possível  ao  Secretário  de  cada  pasta  diminuir  o
número de mesas ou estações de trabalho, de forma
a  aumentar  a  separação  entre  os  colegas,

diminuindo  o  número  de  pessoas  no  local  e
garantindo o distanciamento referido.

§  1º  Os  servidores  dos  setores  administrativos  das
escolas municipais deverão exercer sua carga horária
normalmente.

§ 2º É obrigatório o uso de máscara, fornecida pelo
Município, a todos os servidores que desempenham
funções  e  trabalhos  externos,  bem  como  aos  que
realizam atendimento ao público.

§  3º  Aos  cidadãos  que  buscam  atendimento  nas
repartições  públicas  municipais  será  exigido  o  uso
obrigatório de máscara.

Art.  2º  Ficam  suspensas  reuniões  e  eventos  em
prédios  públicos  no  âmbito  da  Administração
Pública.

Parágrafo único. A suspensão referida no caput deste
artigo  não  se  aplica  a  situações  de  relevância  e
urgência,  assim definidas por ato do Prefeito,  ou a
eventos  e  reuniões  referentes  às  ações  contra  a
COVID-19.

Art. 3º Fica prorrogada até dia 31 de maio de 2020 a
suspensão  das  atividades  das  Escolas  Municipais
Infantis e de Ensino Fundamental.

§  1º  O  calendário  escolar  da  Rede  Municipal  de
Ensino não sofrerá prejuízo nos 200 (duzentos) dias
letivos,  e  a  compensação  dos  dias  suspensos  será
definida posteriormente.

§ 2º Permanece suspenso o pagamento do Adicional
de  Difícil  Acesso  aos  profissionais  lotados  na
Secretaria  da  Educação  durante  o  período  de
suspensão, ou seja, até a data de 31 de maio de 2020,
com exceção daqueles referidos no § 1º do art. 1º.

Art.  4º  Fica  suspensa  a  utilização  do  ponto
biométrico  em  todos  os  órgãos  da  Administração
Pública,  devendo  ser  substituído  pelo  registro  no
relógio ponto através de crachá de identificação.

Art. 5º Fica suspensa, até dia 31 de maio de 2020, a
participação  de  servidores  ou  de  empregados
públicos em eventos ou em viagens interestaduais ou
internacionais.

Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de que
trata  o  caput  deste  artigo  deverão  ser  avaliadas  e
autorizadas pelo Prefeito e/ou Secretário Municipal
da Saúde.

Art. 6º Fica determinado que todos os profissionais
da área da saúde poderão ser convocados em caráter
de urgência para atendimento a toda população.

Art. 7º Fica autorizado o pagamento de horas extras
no âmbito da Administração Pública  Municipal,  se
necessárias,  e  com  a  devida  autorização  do
Secretário.

Art.  8º  Todos  os  servidores  públicos  poderão  ser
convocados para atividades de combate a pandemia
do  Coronavírus  (COVID-19),  mediante  ato  do
Gabinete do Prefeito.

Art. 9º Os Secretários Municipais deverão, no âmbito
de suas competências:

I  –  determinar  o  afastamento,  imediatamente,  em
quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze dias, das
atividades em que haja contato com outros servidores
ou com o público, de todos os agentes, servidores e
empregados  públicos,  membros  de  conselho,
estagiários e colaboradores que apresentem sintomas
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de contaminação pelo Coronavírus.

Art.  10.  Os  Secretários  Municipais,  para  fins  de
prevenção  da  transmissão  do  Coronavírus,  deverão
adotar as providências necessárias para, no âmbito de
suas competências:

I  –  estabelecer  que  os  funcionários  desempenhem
suas  atribuições  em  domicílio,  em  regime
excepcional de teletrabalho, na medida do possível e
sem  prejuízo  ao  serviço,  sendo  obrigatório  a
empregados:

a) com idade igual ou superior a 60 anos;

b) gestantes;

c)  portadores  de  doenças  respiratórias  ou
imunodepressoras;

d)  portadores  de  doenças  que,  por  recomendação
médica específica, devam ficar afastados do trabalho
durante  o  período  em  que  perdurar  a  situação  de
calamidade pública definida neste decreto.

Art.  11.  Permanecem  cessados  os  pagamentos  de
insalubridade  e  periculosidade  aos  servidores
enquadrados  no  art.  10,  bem  como  aos  que,  de
alguma forma, estejam afastados de suas atividades.

Art.  12.  Os  gestores  dos  contratos  de prestação  de
serviço  deverão  notificar  as  empresas  contratadas
para  que,  sob  pena  de responsabilização  contratual
em caso de omissão, conscientizem seus funcionários
quanto  aos  riscos  e  prevenção  da  COVID-19,  e,
ainda,  quanto  à  necessidade  de  reportarem  a
ocorrência dos sintomas.

Art. 13. Os servidores municipais lotados nas escolas
de  Educação Infantil  e  Ensino  Fundamental,  assim
como os  elencados no art.  10,  poderão utilizar  dos
créditos da subvenção alimentícia durante o período
definido no caput do art. 3º, exceto os afastados pelos
motivos  descritos  no  art.  3º  da  Lei  Municipal
1.682/2003.

Art. 14. O Servidor que tiver filho com idade escolar
entre berçário até o 9º ano do Ensino Fundamental
poderá  se  ausentar  do  serviço  para  cuidá-lo  em
decorrência da suspensão das aulas durante o período
de  04  a  31  de  maio  de  2020,  desde  que  haja  a
compensação das horas até o dia 31 de dezembro de
2020.

§ 1º Não sendo possível a compensação integral das
horas no período referido no caput, será realizado o
devido  desconto  das  horas  faltantes  em  folha  de
pagamento.

§  2º  Ao  solicitar  o  afastamento,  o  servidor  deverá
assinar Termo de Ciência a respeito da compensação
e/ou desconto previsto no § 1º.

Art. 15. Será facultada ao servidor a possibilidade de
antecipar suas férias em 10 (dez), 20 (vinte) ou 30
(trinta) dias, sendo observado, para tanto, o período
aquisitivo até 31 de dezembro de 2020.

Parágrafo único. Aos servidores lotados na Secretaria
da Saúde, a antecipação de férias fica condicionada à
autorização expressa da Secretária da Saúde.

Art.  16.  O  servidor  que  tiver  direito  ao  gozo  de
licença-prêmio poderá requerê-la, desde que esta não
seja revertida em pecúnia, condicionado o pedido à
autorização do Secretário da pasta.

Art. 17. A alteração dos termos e prazos contidos na
presente Portaria serão, com antecedência, informada

aos servidores.

Art. 18. Fica revogada a Portaria 291/2020.

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de 1º
de maio de 2020.

Carlos Barbosa, 30 de abril de 2020.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

Diário  Oficial  Assinado  Eletronicamente  com
Certificado  Padrão  ICP-Brasil.  O  Município  de
Carlos Barbosa dá garantia da autenticidade des-
te  documento,  desde  que  visualizado através  do
site www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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