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LEIS

LEI Nº 3.793 DE 7 DE JULHO DE 2020

Dispõe  sobre  a  responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática  de  atos  contra  a  administração
pública municipal, e dá outras providências.

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

Faço  saber que  o  Poder  Legislativo  Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe
os  inc.  II  e  V  do  art.  69  da  Lei  Orgânica
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização
objetiva  administrativa  e  civil  de  pessoas
jurídicas  pela  prática  de  atos  contra  a
administração  pública  municipal  de  Carlos
Barbosa,  conforme  dispõe  a  Lei  Federal  nº
12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às
sociedades empresárias e às sociedades simples,
personificadas  ou  não,  independentemente da
forma  de  organização  ou  modelo  societário
adotado,  bem  como  a  quaisquer  fundações,
associações  de  entidades  ou  pessoas,  ou
sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial
ou  representação  no  território  brasileiro,
constituídas  de  fato  ou  de  direito,  ainda  que
temporariamente.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  2º  As  pessoas  jurídicas  serão
responsabilizadas  objetivamente,  nos  âmbitos
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos
nesta  Lei  praticados  em  seu  interesse  ou
benefício, exclusivo ou não.

Art.  3º  A  responsabilização  da  pessoa  jurídica
não exclui a responsabilidade individual de seus
dirigentes  ou  administradores  ou  de  qualquer
pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do
ato ilícito.

§  1º  A  pessoa  jurídica  será  responsabilizada
independentemente  da  responsabilização
individual  das  pessoas  naturais  referidas  no
caput.

§ 2º Os dirigentes ou administradores somente
serão  responsabilizados  por  atos  ilícitos  na
medida da sua culpabilidade.

Art.  4º  Subsiste  a  responsabilidade  da  pessoa
jurídica  na  hipótese  de  alteração  contratual,
transformação,  incorporação,  fusão  ou  cisão
societária.

§ 1º Nas hipóteses de fusão e incorporação, a
responsabilidade  da  sucessora  será  restrita  à
obrigação de pagamento de multa e reparação
integral  do  dano  causado,  até  o  limite  do
patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis
as  demais  sanções  previstas  nesta  Lei
decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da
data da fusão ou incorporação, exceto no caso
de  simulação  ou  evidente  intuito  de  fraude,
devidamente comprovados.

§ 2º As sociedades controladoras,  controladas,
coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato,
as  consorciadas  serão  solidariamente
responsáveis  pela  prática  dos  atos  previstos
nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à
obrigação de pagamento de multa e reparação
integral do dano causado.

CAPÍTULO II
DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MUNICIPAL

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração
pública municipal de Carlos Barbosa, para os fins
desta  Lei,  todos  aqueles  praticados  pelas
pessoas  jurídicas  mencionadas  no  parágrafo
único  do  art.  1º,  que  atentem  contra  o
patrimônio público municipal, contra princípios
da administração pública, assim definidos:

I  -  prometer,  oferecer  ou  dar,  direta  ou
indiretamente,  vantagem  indevida  a  agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II  -  comprovadamente,  financiar,  custear,
patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta
pessoa  física  ou  jurídica  para  ocultar  ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade
dos beneficiários dos atos praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

a)  frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,
combinação  ou  qualquer  outro  expediente,  o
caráter competitivo de procedimento licitatório
público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de
qualquer  ato  de  procedimento  licitatório
público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio
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de  fraude  ou  oferecimento  de  vantagem  de
qualquer tipo;

d)  fraudar  licitação  pública  ou  contrato  dela
decorrente;

e)  criar,  de  modo  fraudulento  ou  irregular,
pessoa  jurídica  para  participar  de  licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;

f)  obter  vantagem  ou  benefício  indevido,  de
modo  fraudulento,  de  modificações  ou
prorrogações  de  contratos  celebrados  com  a
administração pública, sem autorização em lei,
no ato convocatório da licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-
financeiro  dos  contratos  celebrados  com  a
administração pública.

V  -  dificultar  atividade  de  investigação  ou
fiscalização  de  órgãos,  entidades  ou  agentes
públicos,  ou  intervir  em sua atuação,  inclusive
no  âmbito  das  agências  reguladoras  e  dos
órgãos  de  fiscalização  do  sistema  financeiro
nacional.

§  1º  Considera-se  administração  pública
municipal  todos  os  órgãos  da  administração
direta  e  indireta  existentes  no  Município  de
Carlos Barbosa.

§ 2º Para os efeitos desta Lei,  equiparam-se à
administração pública municipal as fundações e
autarquias.

§  3º  Considera-se  agente  público  municipal,
para  os  fins  desta  Lei,  quem,  ainda  que
transitoriamente  ou  sem  remuneração,  exerça
cargo,  emprego ou  função  pública  em órgãos,
entidades estatais  bem como pessoas  jurídicas
controladas,  direta  ou  indiretamente,  pelo
poder público municipal.

CAPÍTULO III
DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas
às  pessoas  jurídicas  consideradas  responsáveis
pelos  atos  lesivos  previstos  nesta  Lei  as
seguintes sanções:

I  -  multa,  no  valor  de  0,1%  (um  décimo  por
cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento
bruto  do  último  exercício  anterior  ao  da
instauração  do  processo  administrativo,
excluídos os tributos, a qual nunca será inferior
à  vantagem  auferida,  quando  for  possível  sua
estimação; e

II  -  publicação  extraordinária  da  decisão
condenatória.

§  1º  As  sanções  serão  aplicadas
fundamentadamente,  isolada  ou
cumulativamente,  de  acordo  com  as
peculiaridades  do  caso  concreto  e  com  a
gravidade e natureza das infrações.

§  2º  A  aplicação  das  sanções  previstas  neste
artigo  será  precedida  da  manifestação  jurídica
elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão
de assessoria jurídica,  ou equivalente, do ente
público.

§  3º  A  aplicação  das  sanções  previstas  neste
artigo  não  exclui,  em  qualquer  hipótese,  a
obrigação  da  reparação  integral  do  dano
causado.

§ 4º Na hipótese do inciso I do caput, caso não
seja  possível  utilizar  o  critério  do  valor  do
faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa
será  de  R$  6.000,00  (seis  mil  reais)  a  R$
60.000,00 (sessenta mil reais).

§  5º  A  publicação  extraordinária  da  decisão
condenatória ocorrerá na forma de extrato de
sentença,  a  expensas  da  pessoa  jurídica,  em
meios de comunicação de grande circulação na
área  da  prática  da  infração  e  de  atuação  da
pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação
de circulação estadual, bem como por meio de
afixação  de  edital,  pelo  prazo  mínimo  de  30
(trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no
local de exercício da atividade, de modo visível
ao  público,  e  no  sítio  eletrônico  na  rede
mundial de computadores.

Art.  7º  Serão  levados  em  consideração  na
aplicação das sanções:

I - a gravidade da infração;

II  -  a  vantagem  auferida  ou  pretendida  pelo
infrator;

III - a consumação ou não da infração;

IV - o grau de lesão ou perigo de lesão;

V - o efeito negativo produzido pela infração;

VI - a situação econômica do infrator;

VII  -  a  cooperação  da  pessoa  jurídica  para  a
apuração das infrações;

VIII  -  a  existência  de  mecanismos  e
procedimentos  internos  de  integridade,
auditoria  e  incentivo  à  denúncia  de
irregularidades e a aplicação efetiva de códigos
de  ética  e  de  conduta  no  âmbito  da  pessoa
jurídica;

IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa
jurídica com o órgão público lesado.

CAPÍTULO IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE

RESPONSABILIZAÇÃO

Art. 8º A instauração e julgamento de processo
administrativo  para  apuração  da
responsabilidade  de  pessoa  jurídica  cabe  à
autoridade  máxima  de  cada  Secretaria
Municipal  ou  entidade  da  administração
indireta do município,  que agirá de ofício ou
mediante provocação.

Parágrafo único. No âmbito do Poder Executivo
Municipal,  a  ‘Comissão  Permanente  de
Sindicâncias  e  Processos  Administrativos’  terá
competência para auxiliar na investigação dos
processos administrativos de responsabilização
de pessoas jurídicas, sempre que requerida.

Art.  9º  O  processo  administrativo  para
apuração  da  responsabilidade  de  pessoa
jurídica  será  conduzido  por  comissão
designada  pelo  prefeito  e  composta  por  03
(três) servidores estáveis.

§ 1º O ente público, por meio do seu órgão de
representação  judicial,  ou  equivalente,  a
pedido da comissão a que se refere o  caput,
poderá  requerer  as  medidas  judiciais
necessárias  para  a  investigação  e  o
processamento  das  infrações,  inclusive  de
busca e apreensão.

§ 2º A comissão poderá, cautelarmente, propor
à  autoridade  instauradora  que  suspenda  os
efeitos  do  ato  ou  processo  objeto  da
investigação.

§ 3º A comissão deverá concluir o processo no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da
publicação  do  ato  que  a  instituir  e,  ao  final,
apresentar relatórios sobre os fatos apurados e
eventual  responsabilidade  da  pessoa  jurídica,
sugerindo  de  forma  motivada  as  sanções  a
serem aplicadas.

§  4º  O  prazo  previsto  no  §  3º  poderá  ser
prorrogado,  por  uma  única  vez,  mediante  ato
fundamentado à autoridade instauradora.

Art.  10.  No  processo  administrativo  para
apuração de responsabilidade, será concedido à
pessoa  jurídica  prazo  de  20  (vinte)  dias  para
defesa, contados a partir da intimação.

Art.  11.  O  processo  administrativo,  com  o
relatório  da  comissão,  será  remetido  à
autoridade  instauradora,  na  forma do  art.  8º,
para julgamento.

§ 1º Em não concordando com o relatório  da
comissão, cabe à pessoa jurídica investigada, no
prazo de até 30 (trinta) dias após parecer final,
solicitar,  uma  única  vez,  revisão  do  processo,
quando:

I -  a decisão for contrária ao texto de lei ou à
evidência dos autos; 

II  -  a  decisão  se  fundar  em  depoimentos,
exames ou documentos falsos ou viciados;

III - forem aduzidas novas provas, suscetíveis de
atestar  a  inocência  do  interessado  ou  de
autorizar diminuição da pena. 

§  2º  A  simples  alegação  de  injustiça  da
penalidade não constituirá fundamento para a
revisão do processo. 

§  3º  Não  atendendo  os  requisitos  constantes
nos incisos  do § 1º,  será negado o pedido de
revisão do processo.

Art.  12.  A  instauração  de  processo
administrativo específico de reparação integral
do dano não prejudica a aplicação imediata das
sanções estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo  único.  Concluído  o  processo  e  não
havendo  pagamento,  o  crédito  apurado  será
inscrito em dívida ativa da fazenda pública.

Art.  13.  A  personalidade  jurídica  poderá  ser
desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
prática dos  atos  ilícitos  previstos  nesta  Lei  ou
para  provocar  confusão  patrimonial,  sendo
estendidos  todos  os  efeitos  das  sanções
aplicadas  à  pessoa  jurídica  aos  seus
administradores  e  sócios  com  poderes  de
administração,  observados  o  contraditório  e  a
ampla defesa.

Art. 14. A comissão designada para apuração da
responsabilidade  de  pessoa  jurídica,  após  a
conclusão do procedimento administrativo, dará
conhecimento  ao  Controle  Interno  e  ao
Ministério  Público  de  sua  existência,  para
apuração de eventuais delitos.

CAPÍTULO V
DO ACORDO DE LENIÊNCIA



http://www.mprs.mp.br/atendimento/envio-de-documentos/)3 Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

Art. 15. A autoridade máxima de cada órgão ou
entidade  pública  poderá  celebrar  acordo  de
leniência com as pessoas jurídicas responsáveis
pela  prática  dos  atos  previstos  nesta  Lei  que
colaborem efetivamente com as investigações e
o  processo  administrativo,  sendo  que  dessa
colaboração resulte:

I  -  a  identificação  dos  demais  envolvidos  na
infração, quando couber; e

II  -  a  obtenção  célere  de  informações  e
documentos  que  comprovem  o  ilícito  sob
apuração.

§  1º  O acordo  de  que  trata  o  caput somente
poderá  ser  celebrado  se  preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

I  -  a  pessoa  jurídica  seja  a  primeira  a  se
manifestar  sobre  seu  interesse  em  cooperar
para a apuração do ato ilícito;

II -  a pessoa jurídica cesse completamente seu
envolvimento na infração investigada a partir da
data de propositura do acordo;

III - a pessoa jurídica admita sua participação no
ilícito e coopere plena e permanentemente com
as  investigações  e  o  processo  administrativo,
comparecendo, sob suas expensas, sempre que
solicitada, a todos os atos processuais, até seu
encerramento;

IV  -  a  pessoa  jurídica  se  comprometa  a
implementar  ou  a  melhorar  os  mecanismos
internos de integridade,  auditoria,  incentivo às
denúncias  de  irregularidades  e  à  aplicação
efetiva de código de ética e de conduta. 

§  2º  A  celebração  do  acordo  de  leniência
isentará a pessoa jurídica das sanções previstas
no inc.  II  do  art.  6º  e  no  inc.  IV  do art.  19  e
reduzirá  em  até  2/3  (dois  terços)  o  valor  da
multa aplicável.

§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa
jurídica da obrigação de reparar integralmente o
dano causado.

§  4º  O  acordo  de  leniência  estipulará  as
condições  necessárias  para  assegurar  a
efetividade da colaboração e o resultado útil do
processo.

§  5º  Os  efeitos  do  acordo  de  leniência  serão
estendidos às pessoas jurídicas que integram o
mesmo grupo econômico, de fato e de direito,
desde  que  firmem  o  acordo  em  conjunto,
respeitadas as condições nele estabelecidas.

§ 6º A proposta de acordo de leniência somente
se  tornará  pública  após  a  efetivação  do
respectivo  acordo,  salvo  no  interesse  das
investigações e do processo administrativo.

§  7º  Não  importará  em  reconhecimento  da
prática do ato ilícito investigado a proposta de
acordo de leniência rejeitada.

§ 8º Em caso de descumprimento do acordo de
leniência,  a  pessoa jurídica ficará impedida de
celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos
contados  do conhecimento pela  administração
pública do referido descumprimento.

§  9º  A  celebração  do  acordo  de  leniência
interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos
previstos nesta Lei.

§  10.  A  Procuradoria  Municipal  é  o  órgão

competente para supervisionar e autorizar  os
acordos  de  leniência  no  âmbito  do  Poder
Executivo  Municipal,  bem  como  no  caso  de
atos lesivos praticados contra a administração
pública indireta.

§ 11. O acordo de leniência depois de assinado
será encaminhado ao Ministério Público e ao
respectivo  Tribunal  de  Contas,  que  poderão,
nos  termos  do  inciso  II  do  art.  71  da
Constituição  Federal,  instaurar  procedimento
administrativo  contra  a  pessoa  jurídica
celebrante,  para  apurar  prejuízo  ao  erário,
quando  entender  que  o  valor  constante  do
acordo não atende o disposto no § 3º.

Art.  16.  A  administração  pública  poderá
também  celebrar  acordo  de  leniência  com  a
pessoa  jurídica  responsável  pela  prática  de
ilícitos  previstos  na  Lei  nº  8.666,  de  21  de
junho  de  1993,  com  vistas  à  isenção  ou
atenuação  das  sanções  administrativas
estabelecidas em seus arts. 86 a 88.

Art.  17.  Os  processos  administrativos
referentes a licitações e contratos em curso em
outros órgãos ou entidades que versem sobre
o  mesmo  objeto  do  acordo  de  leniência
deverão,  com  a  celebração  deste,  ser
sobrestados e, posteriormente, arquivados, em
caso de cumprimento integral do acordo pela
pessoa jurídica. 

Art.  18.  Os  documentos  porventura  juntados
durante o processo para elaboração do acordo
de leniência deverão ser  devolvidos  à  pessoa
jurídica  quando  não ocorrer  a  celebração  do
acordo,  não permanecendo  cópias  em poder
dos órgãos celebrantes. 

CAPÍTULO VI
DA RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL

Art.  19.  Na  esfera  administrativa,  a
responsabilidade da pessoa jurídica não afasta
a  possibilidade  de  sua  responsabilização  na
esfera judicial.

Art. 20. Em razão da prática de atos previstos
no art. 5º desta Lei, o Município, por meio da
respectiva  Advocacia  Pública  ou  órgãos  de
representação  judicial,  ou  equivalentes,  e  o
Ministério  Público,  poderão  ajuizar  ação  com
vistas  à  aplicação  das  seguintes  sanções  às
pessoas jurídicas infratoras:

I  -  perdimento  dos  bens,  direitos  ou  valores
que representem vantagem ou proveito direta
ou  indiretamente  obtidos  da  infração,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro
de boa-fé;

II  -  suspensão  ou  interdição  parcial  de  suas
atividades;

III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;

IV - proibição de receber incentivos, subsídios,
subvenções,  doações  ou  empréstimos  de
órgãos ou entidades públicas e de instituições
financeiras públicas ou controladas pelo poder
público,  pelo  prazo  mínimo  de  1  (um)  e
máximo de 5 (cinco) anos.

§  1º  A  dissolução  compulsória  da  pessoa
jurídica  será  determinada  quando
comprovado:

I - ter sido a personalidade jurídica utilizada de
forma  habitual  para  facilitar  ou  promover  a
prática de atos ilícitos; ou

II  -  ter  sido  constituída  para  ocultar  ou
dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos
beneficiários dos atos praticados.

§ 2º As sanções poderão ser aplicadas de forma
isolada ou cumulativa.

§ 3º O Ministério Público ou a Advocacia Pública
ou  órgão  de  representação  judicial  do
município,  ou  equivalente,  poderá  requerer  a
indisponibilidade  de  bens,  direitos  ou  valores
necessários à garantia do pagamento da multa
ou  da  reparação  integral  do  dano  causado,
conforme  previsto  no  art.  7º,  ressalvado  o
direito do terceiro de boa-fé.

Art.  21.  Nas  ações  ajuizadas  pelo  Ministério
Público,  poderão  ser  aplicadas  as  sanções
previstas  no  art.  6º,  sem  prejuízo  daquelas
previstas neste Capítulo, desde que constatada a
omissão  das  autoridades  competentes  para
promover a responsabilização administrativa.

Art. 22. Nas ações de responsabilização judicial,
será adotado o rito previsto na Lei nº 7.347, de
24 de julho de 1985.

Parágrafo  único.  A  condenação  torna  certa  a
obrigação  de  reparar,  integralmente,  o  dano
causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em
posterior  liquidação,  se  não  constar
expressamente da sentença.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  23.  Fica  criado  no  âmbito  do  Poder
Executivo  Municipal  o  Cadastro  Municipal  de
Empresas  Punidas  -  CMEP,  que reunirá  e  dará
publicidade  às  sanções  aplicadas  pelos  órgãos
ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário de todas as esferas de governo com
base nesta Lei.

§ 1º Os órgãos e entidades referidos no  caput
deverão  informar  e  manter  atualizados,  no
CMEP,  os  dados  relativos  às  sanções  por  eles
aplicadas.

§ 2º O CMEP conterá, entre outras, as seguintes
informações acerca das sanções aplicadas:

I - razão social e número de inscrição da pessoa
jurídica  ou  entidade  no  Cadastro  Nacional  da
Pessoa Jurídica - CNPJ;

II - tipo de sanção; e

III - data de aplicação e data final da vigência do
efeito  limitador  ou  impeditivo  da  sanção,
quando for o caso.

§  3º  As  autoridades  competentes,  para
celebrarem acordos de leniência previstos nesta
Lei,  também  deverão  prestar  e  manter
atualizadas  no  CMEP,  após  a  efetivação  do
respectivo  acordo,  as  informações  acerca  do
acordo  de  leniência  celebrado,  salvo  se  esse
procedimento  vier  a  causar  prejuízo  às
investigações e ao processo administrativo.

§  4º  Caso  a  pessoa  jurídica  não  cumpra  os
termos  do  acordo  de  leniência,  além  das
informações  previstas  no  §  3º,  deverá  ser
incluída  no  CMEP  referência  ao  respectivo
descumprimento.

§  5º  Os  registros  das  sanções  e  acordos  de
leniência serão excluídos depois de decorrido o
prazo  previamente  estabelecido  no  ato
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sancionador  ou  do  cumprimento  integral  do
acordo de leniência e da reparação do eventual
dano causado, mediante solicitação do órgão ou
entidade sancionadora.

Art.  24.  A  multa  e  o  perdimento  de  bens,
direitos  ou  valores  aplicados  com fundamento
nesta  Lei  serão  destinados  preferencialmente
aos órgãos ou entidades públicas lesadas.

Art.  25.  Prescrevem  em  5  (cinco)  anos  as
infrações previstas nesta Lei,  contados da data
da ciência da infração ou,  no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.

Parágrafo  único.  Na  esfera  administrativa  ou
judicial,  a  prescrição  será  interrompida  com  a
instauração de processo que tenha por objeto a
apuração da infração. 

Art. 26. A pessoa jurídica será representada no
processo  administrativo  na  forma  do  seu
estatuto ou contrato social.

§  1º As sociedades sem personalidade jurídica
serão representadas pela pessoa a quem couber
a administração de seus bens.

§  2º  A  pessoa  jurídica  estrangeira  será
representada  pelo  gerente,  representante  ou
administrador de sua filial, agência ou sucursal
aberta ou instalada no Brasil.

Art.  27.  A  autoridade  municipal  competente
que,  tendo  conhecimento  das  infrações
previstas nesta Lei, não adotar providências para
a  apuração  dos  fatos  será  responsabilizada
penal, civil e administrativamente nos termos da
legislação específica aplicável.

Art. 28. A aplicação das sanções previstas nesta
Lei não afeta os processos de responsabilização
e aplicação de penalidades decorrentes de:

I  -  ato  de  improbidade  administrativa  nos
termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; e

II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de
21  de  junho  de  1993,  ou  outras  normas  de
licitações e contratos da administração pública,
inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de
Contratações Públicas -  RDC instituído pela Lei
nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

Art. 29. Esta Lei poderá ser regulamentada por
Decreto, no que couber.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro
de 2021.

Carlos Barbosa, 7 de julho de 2020.
61º de Emancipação.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

LEI Nº 3.794 DE 7 DE JULHO DE 2020

Inclui  ação no Plano Plurianual  vigente no
quadriênio  2018-2021,  Lei  Municipal  nº
3.433, de 15 de agosto de 2017; inclui ação
na Lei  de Diretrizes Orçamentárias vigente
no  exercício  financeiro  de  2020,  Lei
Municipal  nº  3.706,  de  10 de outubro de
2019  e  autoriza  a  abertura  de  crédito
adicional  especial  e  suplementar  na  Lei
Orçamentária  vigente  no  exercício

financeiro de 2020, Lei Municipal nº 3.732,
de 10 de dezembro de 2019, e dá outras
providências.

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

Faço saber que  o Poder Legislativo Municipal
aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe
os  inc.  II  e  V  do  art.  69  da  Lei  Orgânica
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  Fica  incluída,  no  Plano  Plurianual
vigente  no  quadriênio  2018-2021,  Lei
Municipal nº 3.433, de 15 de agosto de 2017,
no  programa,  órgão  e  unidade  seguintes,  a
ação  3306  (obrigações  tributárias  e
contributivas  –  Pasep  relativo  aos  meses  de
setembro  a  dezembro  de  2019),  conforme
especificado abaixo:

Programa: 141 – Operações especiais
Órgão: 14 -  IPRAM – Instituto de Previdência
Municipal
Unidade: 1 - IPRAM – Instituto de Previdência
Municipal
Ação do PPA: 3306 – Obrigações tributárias e
contributivas  –  Pasep  relativo  aos  meses  de
setembro a dezembro de 2019

Art.  2º  Fica  incluída,  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias  vigente  no exercício  financeiro
de  2020,  Lei  Municipal  nº  3.706,  de  10  de
outubro  de  2019,  a  ação  3306  (obrigações
tributárias e contributivas – Pasep relativo aos
meses  de  setembro  a  dezembro  de  2019),
conforme especificado abaixo:

Órgão: 14 -  IPRAM – Instituto de Previdência
Municipal
Unidade: 1 - IPRAM – Instituto de Previdência
Municipal
Função: 28 - Encargos especiais
Subfunção: 846 - Outros encargos especiais
Programa: 141 – Operações especiais
Ação:  3306  -  Obrigações  tributárias  e
contributivas  –  Pasep  relativo  aos  meses  de
setembro a dezembro de 2019

Art.  3º  Fica  autorizada a  abertura  de  crédito
adicional  especial  na  Lei  Orçamentária  Anual
vigente no exercício financeiro de 2020, Lei nº
3.732,  de  10  de  dezembro  de  2019,  no
montante de R$ 44.427,64 (quarenta e quatro
mil,  quatrocentos  e  vinte  e  sete  reais  e
sessenta e quatro centavos) na rubrica abaixo
elencada, do Instituto de Previdência Municipal
– IPRAM:

De
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9
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3
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4
0
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Art. 4º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com o superavit financeiro, resultante
da  diferença  entre  o  ativo  e  o  passivo
financeiro  registrado em 31  de  dezembro de
2019.

Art. 5º Na hipótese de insuficiência do crédito
aberto  no  artigo  3º,  em  data  futura,  fica  o
Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito
adicional  suplementar  na rubrica especificada
no artigo 3º  da  presente lei,  utilizando,  para
sua  cobertura,  o  superavit  financeiro
especificado no artigo 4º desta lei. 

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

Carlos Barbosa, 7 de julho de 2020.
61º de Emancipação.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

DECRETOS

DECRETO Nº 3.578, DE 26 DE JUNHO 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$  558.970,00
(quinhentos e cinquenta e oito mil e novecentos
e setenta reais) nas seguintes rubricas:

Desp
.

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

Categori
a

Recurs
o

Descrição Valor

3006 03.01.04.122.
0030.2301

3.3.3.90
.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 1.250
,00

3013 03.01.04.122.
0030.2301

3.4.4.90
.52

1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

1.500
,00

3034 03.01.04.122.
0030.2301

3.4.4.90
.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.300
,00

4003 04.01.04.123.
0040.2401

3.3.3.90
.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 500,0
0

5271 05.02.12.365.
0051.2515

3.3.1.90
.11

31 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
- P. CIVIL

255.0
00,00

6218 06.02.18.541.
0071.2875

3.3.3.90
.40

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

7.500
,00

6280 06.02.18.541.
0071.2116

3.3.3.90
.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 1.080
,00

7008 07.01.20.606.
0070.2801

3.3.3.90
.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 20.00
0,00

7040 07.01.20.606.
0072.2872

3.3.3.90
.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 39.00
0,00

  720
2

07.02.04.122.
0068.2901

3.3.1.90
.16

1 OUTRAS DESPESAS 
VARIÁVEIS - P. CIVIL

1.000
,00

  801
0

08.01.15.452.
0080.2821

3.3.3.90
.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 21.00
0,00

9011 09.01.10.301.
0090.2901

3.3.1.90
.11

4011 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
- P. CIVIL

30.00
0,00

9041 09.01.10.301.
0090.2901

3.3.1.90
.11

4090 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
- P. CIVIL

15.74
0,00

9266 09.02.10.302.
0091.2918

3.3.3.90
.39

4230 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

87.50
0,00

  940
2

09.04.10.305.
0093.2901

3.3.1.90
.16

40 OUTRAS DESPESAS 
VARIÁVEIS - P. CIVIL

2.000
,00

  950
0

09.05.10.122.
0096.2901

3.3.1.90
.05

40 OUTROS BENEF. PREVID. 
SERVIDOR/MILITAR

25.00
0,00

  978
8

09.07.10.301.
0095.1920

3.3.3.90
.39

3250 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

10.00
0,00

1001
9

10.01.11.333.
0106.2105

3.3.3.90
.39

1 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA

1.700
,00

1002
8

10.01.08.244.
0100.2101

3.3.3.90
.40

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

7.500
,00

1034
5

10.03.08.244.
0101.2901

3.3.1.90
.11

2130 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
- P. CIVIL

16.00
0,00

1038
0

10.03.08.244.
0102.2901

3.3.1.90
.11

2145 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
- P. CIVIL

12.40
0,00

TOTAL 558.9
70,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte com excesso de arrecadação dos
recursos  4011/  E-IAB  no  montante  de  R$
30.000,00  (trinta  mil  reais),  4090/  E-ESTR.
SAUDE FAMILIA no montante de R$ 15.740,00
(quinze mil, setecentos e quarenta reais), 4230/
E-APOIO  R.  HOSPITALAR  no  montante  de  R$
87.500,00  (oitenta  e  sete  mil  e  quinhentos
reais),  2130/  MCIDADANIA/FNAS  PSEMC  no
montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais),
2145/ MCIDADANIA/FNAS PSB no montante de
R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) e
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parte com a redução das seguintes rubricas:

Des
p.

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

Categ
oria

Recu
rso

Descrição Valor

300
3

03.01.04.122.
0030.2301

3.3.3.
90.46

1 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6.050,0
0

400
5

04.01.04.123.
0040.2401

3.3.3.
90.35

1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00

530
0

05.03.12.361.
0053.2901

3.3.1.
90.11

31 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P. 
CIVIL

255.00
0,00

623
3

06.02.18.541.
0079.2806

3.3.3.
90.39

1 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8.580,0
0

701
4

07.01.20.606.
0070.2801

3.3.3.
90.39

1 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.000,
00

705
0

07.01.20.782.
0072.2704

3.3.3.
90.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 39.000,
00

720
3

07.02.04.122.
0068.2901

3.3.1.
90.94

1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
TRABALHISTAS

1.000,0
0

804
1

08.01.26.782.
0083.2709

3.3.3.
90.39

1 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

21.000,
00

940
1

09.04.10.305.
0093.2901

3.3.1.
90.11

40 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P. 
CIVIL

2.000,0
0

950
1

09.05.10.122.
0096.2901

3.3.1.
90.11

40 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P. 
CIVIL

25.000,
00

978
6

09.07.10.301.
0095.1920

3.3.3.
90.32

3250MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
P/DISTR. GRATUITA

10.000,
00

102
86

10.02.08.241.
0100.2117

3.3.3.
90.39

1 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

299,00

102
31

10.02.08.241.
0102.1030

3.3.3.
90.39

1 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7.845,0
0

102
10

10.02.08.244.
0101.2102

3.3.3.
90.39

1 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

646,00

102
90

10.02.08.244.
0102.1024

3.3.3.
90.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 410,00

TOTAL 397.33
0,00

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

Carlos Barbosa, 26 de junho de 2020.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário da Fazenda

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

EDITAIS

EDITAL Nº 24, DE 6 DE JULHO DE 2020.

Torna  pública  a  Contribuição  de  Melhoria
decorrente de obra de pavimentação em blocos
de  concreto  intertravados  na  Avenida  Padre
Pedro Piccoli, em Arcoverde.

O Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul,  no uso  de suas
atribuições  legais  e,  conforme  disposto  na  Lei
Municipal nº Lei nº 3.748, de 11 de fevereiro de
2020,

TORNA PÚBLICA,  através do presente Edital,  a
cobrança  de  Contribuição  de  Melhoria,
decorrente da obra de pavimentação em blocos
de  concreto  intertravados  na  Avenida  Padre
Pedro Piccoli, em Arcoverde.

I  -  DELIMITAÇÃO  DA  ÁREA  DIRETAMENTE
BENEFICIADA:
Ficam sujeitos  à incidência da Contribuição de
Melhoria apenas os imóveis que possuam frente
para  a  rua  a  ser  pavimentada  e  diretamente
beneficiados pela obra, com as características e
rol de proprietários, conforme o ANEXO I.

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
Vide anexo II.

III - ORÇAMENTO ESTIMADO PARA A OBRA:
Vide anexo III.

IV - DETERMINAÇÃO DO VALOR TOTAL A PAGAR,
A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, POR
PROPRIETÁRIO:
Atendendo o disposto no inciso IV, do art. 3º, da

Lei nº 3.748, de 11 de fevereiro de 2020, são
relacionados no ANEXO I, de acordo com cada
proprietário  de  imóvel,  as  parcelas  do  custo
total  da  obra  que  serão  lançadas,  calculadas
proporcionalmente  a  área  diretamente
beneficiada de cada contribuinte.

O  custo  da  obra  correspondente  a  10,30%,
referente  à  participação  dos  proprietários
beneficiados é de R$ 81.709,82.

O  valor  das  prestações  será  convertido  em
URM  em  vigor  na  data  do  lançamento,  cuja
expressão  monetária  será  observada  na  data
do pagamento.

O  valor  da  contribuição  de  melhoria,
correspondente  a  cada  imóvel  não  pago  no
vencimento  ajustado,  ficará  sujeito  a
pagamento  de  multa,  juros  e  correção,  na
forma da lei.

Pelo presente Edital é aberto aos contribuintes
relacionados no item anterior,  o  prazo de 30
(trinta) dias para impugnação de qualquer dos
elementos nele constantes, a contar da data de
sua publicação, cabendo ao impugnante o ônus
da prova, na forma de lei.

Carlos Barbosa, 6 de julho de 2020.

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

ANTONIO GELMINI,
Secretário Municipal de Projetos Públicos e

Meio Ambiente

EDITAL Nº 25, DE 7 DE JULHO 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 dos meses de abril e junho, conforme
segue:

ABRIL

Classificação Inscrição nº

1º 77

2º 76

3º 74

4º 75

JUNHO

Classificação Inscrição nº

1º 79

2º 81

3º 80

4º 78

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, 7 de julho de 2020.

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

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2020

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 20 de julho de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Aquisição de pneus novos para uso em
veículos e máquinas da municipalidade
 
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 051 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2020

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 21 de julho de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Aquisição  de  material  elétrico  para
decoração natalina
 
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 052 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

ATAS

ATA I DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 011/2020

Ata  de  licitação,  modalidade  Concorrência
Pública,  número  onze,  do  ano  de  dois  mil  e
vinte, realizada às 09 horas, do dia 07 de julho
de  dois  mil  e  vinte,  na  Sala  de  Licitações  da
Prefeitura  Municipal,  sita  na  Rua  Assis  Brasil,
número  onze,  em  Carlos  Barbosa,  que  tem
como  objeto  a  contratação  de  empresa
especializada  para  a  execução  do  serviço  de
coleta  de  resíduos  sólidos  orgânicos  em  zona
urbana e coleta de resíduos sólidos recicláveis
em  zona  urbana  e  rural,  provenientes  da
geração  doméstica  e  similar  a  doméstica  de
resíduos,  do  município  de  Carlos  Barbosa.
Presentes  os  membros da Comissão Julgadora
de  Licitações,  nomeados  pela  Portaria
224/2020:  Fernanda  Becker  Johann,  Gilmara
Rossi e Rodrigo Stradiotti. Atendido o disposto
na  Lei  nº  8.666/93,  verificou-se  a  ampla
publicidade,  e  a  Comissão  decidiu  por  dar
continuidade  ao  processo  licitatório.
Participaram  as  empresas:  NAVEGANTES
LIMPEZA URBANA LTDA, inscrita no CNPJ de nº
04.875.523/0001-32,  neste  ato,  representada
pela (o) Sr. Francisco Misturini, portador do RG
nº 6026908902; RODRIGO JUNGES E CIA LTDA,
inscrita  no  CNPJ  de  nº  03.309.930/0001-10,
neste ato, representada pelo Sr. Rodrigo Junges,
portador do RG nº 1085440319; NOVO MUNDO
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  COLETA  DE
RESÍDUOS  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  nº

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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93.616.688/0001-10,  neste  ato,  representada
pelo Sr. Josué Eliseu Rizzotto, portador do RG nº
1061146501; KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL
EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 27.409.076/0001-
21,  neste  ato,  representada  pelo  Sr.  Felipe
Kowal,  portador  do  RG  nº  9040362304.
Inicialmente,  foram  abertos  os  envelopes  de
número  “um”  e  analisados  os  documentos
referentes  ao  item  “habilitação”.  A  empresa
RODRIGO JUNGES E CIA LTDA não apresentou o
documento referente ao item 06.01.04,  alínea
“a”  -  Cadastro  Técnico  Federal,  restando,
portanto,  inabilitada.  A  participante  KOWAL
ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI ME apresentou
o documento do item “06.01.03”,  alínea “d” -
Prova  de  regularidade  junto  ao  Fundo  de
Garantia por tempo de serviço (FGTS),  fora do
prazo  de  validade.  As  participantes
NAVEGANTES  LIMPEZA  URBANA  LTDA  e
RODRIGO JUNGES E CIA LTDA apontaram que a
empresa  NOVO  MUNDO  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  DE  COLETA  DE  RESÍDUOS  LTDA
apresentou documento em discordância com o
item “06.01.02”, alínea “a”, pois não foi emitido
pela  sede  da  licitante,  restando,  desta  forma,
inabilitanda.  Ainda,  a  NAVEGANTES  LIMPEZA
URBANA  LTDA  alegou  que  falta  autenticidade
nas  identidades  apresentadas  pelas  empresas
NOVO  MUNDO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
COLETA  DE  RESÍDUOS  LTDA  e  KOWAL
ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI ME. A empresa
NOVO  MUNDO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
COLETA DE RESÍDUOS LTDA referiu que, quanto
ao  item  “06.01.02”,  alínea  “b”,  a  licitante
RODRIGO JUNGES E  CIA LTDA não apresentou
documento inerente ao Demonstrativo de Fluxo
de  Caixa  com  autenticação.  Com  relação  à
empresa NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA,
alegou que, na “Declaração de Enquadramento
para  ME  e  EPP”,  bem  como  no
“Credenciamento”,  não  há  autenticação  de
firma  reconhecida  em  Cartório.  As  empresas
NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA e KOWAL
ENGENHARIA  AMBIENTAL  EIRELI  ME  foram
consideradas  habilitadas.  Foram  apresentadas
declarações  de  microempresa/  empresa  de
pequeno  porte  das  empresas  KOWAL
ENGENHARIA  AMBIENTAL  EIRELI  ME,
NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA e NOVO
MUNDO  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  COLETA
DE RESÍDUOS LTDA. Abre-se prazo para recurso.
Foram  lacrados  os  envelopes  de  proposta  e
rubricado  o  lacre  pelos  presentes.  Nada  mais
havendo  a  constar,  foi  encerrada  a  presente
sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pelos
presentes.

ATA I DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 012/2020

Ata  de  licitação,  modalidade  Concorrência
Pública,  número  doze,  do  ano  de  dois  mil  e
vinte,  realizada  às  nove  horas,  do  dia  oito  de
julho 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 construção de muro de contenção na
Rua Bento  Gonçalves,  bairro  Vila  Nova,  Carlos
Barbosa/RS,  com  colocação  de  mão  de  obra,
materiais  e  equipamentos  necessários.
Presentes  os  membros  da  Comissão  Julgadora
de Licitações nomeados pela Portaria 224/2020:
Sandra Cohsul, Fabrícia Roberta Taufer Moura e
Viviane  Neis,  matrícula  1330.  Atendido  o
disposto na Lei nº 8.666/93, verificou-se a ampla
publicidade,  e  a  Comissão  decidiu  por  dar
continuidade  ao  processo  licitatório.
Participaram  as  empresas  JANE  ROSATTI
CONSTRUTORA,  inscrita  no  CNPJ  de  nº
14.046.651/0001-27,  neste  ato  representada

pela  Sra.  Jane  Rosatti,  portadora  do  CPF  nº
913.816.650-04,  apresentou  declaração  de
Microempresa; PAVITESA CONSTRUÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ nº 06.538.554/0001-23, neste
ato representada pelo  Sr.  Norberto  Nicoletto,
portador  do  CPF  nº  276.865.580-53,
apresentou  declaração  de  Microempresa;
CONSTRUTORA  BOM  PRINCÍPIO  LTDA-ME,
inscrita  no  CNPJ  de  nº  12.085.614/0001-00,
sem representação, apresentou declaração de
Empresa  de  Pequeno  Porte;  SOLARIS
CONSTRUTORA  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  de  nº
34.410.383/0001-98,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Paulo  Vignatti,  portador  do  CPF  nº
210.947.560-91,  apresentou  declaração  de
Microempresa;  VECON  COSTRUÇÕES  LTDA,
inscrita  no  CNPJ  de  nº  12.438.565/00014-34,
sem  representação  e  CONSTRUTORA
RENOVAÇÃO  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  nº
03.240.325/0001-08,  sem  representação,
apresentou  declaração  de  Microempresa.
Inicialmente,  foram  abertos  os  envelopes  de
número  “um”  e  analisados  os  documentos
referentes  ao  item  “habilitação”.  A  empresa
PAVITESA CONSTRUÇÕES LTDA foi considerada
inabilitada por não atender ao item 06.01.02 –
Qualificação  Econômico-financeira,  alínea  “b”,
por  não  apresentar  o  índice  Solvência
Geral(SG); A empresa SOLARIS CONSTRUTORA
LTDA,  foi  considerada  inabilitada  por  não
atender  ao  item  06.01.01  –  Habilitação
Juridica, alínea “d” e a empresa JANE ROSATTI
–  CONSTRUTORA,  foi  considerada  inabilitada
por  não  atender  ao  item  06.01.04  –
Capacitação  Técnica,  alínea  “a”.  As  demais
empresas  foram  consideradas  habilitadas.
Abre-se prazo para recurso. Foram lacrados os
envelopes  de  proposta  e  rubricado  o  lacre
pelos presentes. Nada mais havendo a constar,
foi  encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi
lavrada e assinada pelos presentes.

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 091/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: K & N Lanches Ltda Me
OBJETO: O objeto do presente é a contratação
de  empresa  para  fornecimento  de  até  110
refeições  mensais  aos  servidores  Plantonistas
do Centro Municipal de Saúde, para os sete (7)
dias  da  semana,  havendo  necessidade,
mediante  solicitação  expressa  da  Secretaria
responsável,  a  empresa  fornecerá  refeições
extras  nos  horários  a  serem  definidos.  Os
alimentos  deverão  ser  de  boa  qualidade,
fornecidos  de  forma  separada,  ou  seja,  em
recipientes diferentes e ou em recipientes que
contenham  divisórias  (formando  um  Kit
refeição),  para  que  os  alimentos  não  se
misturem, prejudicando o sabor dos mesmos.
Neste  caso  serão  servidos  os  Kits  conforme
solicitado pelos plantonistas.
Os  plantonistas  do  horário,  entrarão  em
contato  com  a  contratada  para  informar  a
quantidade de refeições a serem servidas.
Os alimentos  a  serem entregues  deverão ser
preparados com no máximo duas (2) horas de
antecedência  a  entrega  dos  mesmos.  O
fornecimento  deverá  ser  feito  da  seguinte
forma:
a)  de  segunda  à  sexta-feira  as  refeições
(marmitex) deverão ser entregues das 19:00 às
20:00 horas;
b) nos sábados, domingos e feriados deverá ser
entregue das 11h30 até às 12:00, no período
da  manhã,  e  das  19:00  às  20:00  horas  no
período da noite. A contratada deverá fazer a
entrega no Centro Municipal de Saúde, situado

na Rua Rui  Barbosa,  nº 90,  nesta cidade,  sem
ônus para o Município, ou em outro endereço a
ser indicado pela Secretaria Municipal da Saúde,
caso tenha alguma alteração de endereço; Para
a  entrega  das  refeições,  o  fornecedor  deverá
aguardar o servidor plantonista para receber a
refeição  e  assinar  planilha  de  recebimento.  A
assinatura é individual e nos dias em que tiver
02 plantonistas ou mais (enfermeira e médicos)
o fornecedor deverá coletar assinatura de todos,
não sendo aceita o recebimento de apenas um
servidor  plantonista.  Cada  uma  das  refeições
deve conter no mínimo 800 gramas, composta
pelos seguintes alimentos:
a) Dois (2) tipos de carboidratos (arroz, massa,
batata, aipim, polenta, purê, etc...), com o peso
médio  de  200  a  250  gramas  cada,  ou  seja,
aproximadamente 8 colheres de sopa no total;
b) Uma (1) porção de proteína animal (carne de
gado, frango ou peixe), em quantidade de 240 a
250 gramas, ou seja,  4  colheres de sopa ou 1
bife grande;
c) Um (1) tipo de legumes cozidos ou refogados
(chuchu, cenoura, brócolis, couve, abóbora
etc...), com o peso médio de 80 gramas, ou seja,
aproximadamente 3 a 4 colheres de sopa.
d)Leguminosas  (feijão,  lentilha,  ervilha,  etc):  1
concha grande equivale a 150 gramas, 1 concha
média equivale a 100 gramas.
e) Dois (2) tipos de hortaliças cruas ou cozidas;
f)  Uma  (1)  unidade  de  fruta  média  de
aproximadamente 150 gramas, variar conforme
a época/safra;
g) Suco (preferencialmente natural), quantidade
mínima de 350ml.
Obs: a salada deve ser sem tempero. O tempero
deve  ser  fornecido  em  forma  de  sachê.  A
contratada  deverá  indicar  1  (uma)  pessoa
responsável  pelo  serviço,  fornecendo  números
de  telefone  para  contato,  com  missão  de
garantir  o  bom andamento dos  mesmos  e  ou
corrigir as falhas detectadas;
Para o transporte das refeições:
a)  O  veículo  deve  ser  limpo,  sem  odores
indesejáveis, livre de vetores e pragas urbanas,
dotado  de  cobertura  e  proteção  lateral
impermeáveis, íntegras. As refeições devem ser
empilhadas  de  forma  a  não  comprometer  a
qualidade higiênico-sanitária.
b) O veículo não deve transportar as refeições
junto  com outras  cargas  que  comprometam a
qualidade higiênico-sanitária do alimento.
A  Contratada  deve  providenciar  a  imediata
correção  das  deficiências,  falhas  ou
irregularidades  constatadas  pela  Contratante
referente à forma de fornecimento do objeto
licitado  e  ao  cumprimento  das  demais
obrigações assumidas. A Secretaria Municipal da
Saúde, indicará um responsável que exercerá a
fiscalização  permanente  sobre  a  qualidade  do
produto  fornecido,  atentando  principalmente
para as normas e procedimentos de segurança
dos profissionais  envolvidos  nesta contratação,
apontando todas as irregularidades verificadas,
sem  prejuízo  da  obrigação  da  Contratada  de
gerenciar, através de seu preposto, a execução
prestada  por  seus  subordinados,  dentro  do
critério  de  periodicidade  que  entender  como
necessário  ao  cumprimento  de  suas
responsabilidades.

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

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, de 01 de
agosto de 2020 até 31 de julho de 2021.

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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VALOR: Até R$ 2.420,00 (dois mil, quatrocentos
e vinte reais) mensais.

Carlos Barbosa, 6 de julho de 2020.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

K & N LANCHES LTDA ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 092/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Construtora Renovação Ltda
OBJETO: O objeto do presente é 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. Os serviços deverão
ser  executados  conforme  Projeto,  Orçamento,
Cronograma e  Memorial  Descritivo,  constantes
no  anexo  VI  do  Edital.  A  licitante  vencedora
deverá  fornecer  o  equipamento  Playground
(item 3.1 da planilha
orçamentária)  de  acordo  com  as  Normas
Técnicas ABNT 1607/2012 – Certificado Instituto
de  Certificação  de  Playground  e  memorial
descritivo do edital.

O  contrato  pode  ser  visualizado  na  íntegra
através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato 
Digitando o nº 092 no campo “nº do contrato” e
selecionando  a  modalidade  “Tomada  de
Preços”.

VIGÊNCIA: 60  (sessenta)  dias  a  partir  da
emissão da Ordem de Serviço.
VALOR:  R$ 168.670,82 (cento e sessenta e oito
mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e dois
centavos).

Carlos Barbosa, 8 de julho de 2020.

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e

Juventude

CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 093/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
OBJETO: Constitui  objeto  do  presente
instrumento  a  contratação  de  empresa  para
execução  de  reforço  do  pavimento  e
complementação  de  drenagem  pluvial  na  Rua
Vereador  Ubaldo  Baldasso,  Carlos  Barbosa/RS,
com  colocação  de  mão  de  obra,  materiais  e
equipamentos necessários. As obras deverão ser
executadas  conforme  Projeto,  Planilha
Orçamentária,  Cronograma  Físico-Financeiro  e

Memorial  Descritivo,  constantes  no  anexo  VI
do Edital.

O  contrato  pode  ser  visualizado  na  íntegra
através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/
multi24/sistemas/transparencia/index?
secao=contrato 
Digitando o nº 093 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Concorrência”.

VIGÊNCIA: 60  (sessenta)  dias  a  partir  da
emissão da Ordem de Serviço.
VALOR:  R$  86.811,57  (oitenta  e  seis  mil,
oitocentos  e  onze  reais  e  cinquenta  e  sete
centavos).

Carlos Barbosa, 8 de julho de 2020.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e

Meio Ambiente

SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
179/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Ética  –  Centro  Educacional  e
Orientação Profissional Ltda – Me
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 04 de julho
de 2020 a 03 de julho 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 mensalmente.
Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos  Preços,  passando  a  vigorar  a  seguinte
redação:
"No vencimento do contrato os preços poderão
ser  reajustados,  e  se  for  o  caso,  em  livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
de desempenho da inflação do período".
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 004

Carlos Barbosa, 2 de julho de 2020.

 JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
CPF: 424.961.950-87

Secretário Municipal da Fazenda

ÉTICA – CENTRO EDUCACIONAL E ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL LTDA – ME

Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
111/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Instituto  Nacional  de
Qualificação e Capacitação – INQC
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12
(doze) meses, ou seja, a partir de 01 de agosto
de 2020 até 31 de julho de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do  presente  instrumento.  Em  função  da
prorrogação  de  prazo  do  contrato,  será
reajustado  o  valor,  pago  mensalmente,
negociado  entre  as  partes  em  4,00%.  Desta
forma, o novo valor a ser pago será de R$ 7,59
(sete  reais  e  cinquenta  e  nove  centavos)  por
estagiário contratado.
Fica alterada a Cláusula  Quarta  –  Do Reajuste
dos  Preços,  passando  a  vigorar  a  seguinte
redação: “No vencimento do contrato os preços
poderão  ser  reajustados,  e  se  for  o  caso,  em
livre  negociação entre  as  partes  e  limitado ao
índice de desempenho da inflação do período”.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 005

Carlos Barbosa, 29 de junho de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
CPF: 572.910.710-20

Secretária Municipal da Administração

INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E
CAPACITAÇÃO - INQC

Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
102/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Seiva Monitoramento Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12
(doze) meses, ou seja, a partir de 19 de julho de
2020  até  18  de  julho  de  2021,  na  forma  da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Em função da prorrogação de prazo do contrato,
será reajustado o valor, pago mensalmente, pelo
índice  negociado  entre  as  partes  de  2,50%.
Desta  forma,  o  novo  valor  a  ser  pago
corresponderá  a  R$  2.409,27  (dois  mil,
quatrocentos  e  nove  reais  e  vinte  e  sete
centavos) mensais.
Fica alterada a Cláusula  Quarta  –  Do Reajuste
dos  Preços,  passando  a  vigorar  a  seguinte
redação:
"No vencimento do contrato os preços poderão
ser  reajustados,  e  se  for  o  caso,  em  livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
de desempenho da inflação do período".
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 6 de julho de 2020.

FELIPE BORSOI
CPF: 001.001.710-01

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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Secretário Municipal da Agricultura

SEIVA MONITORAMENTO LTDA
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
086/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Simoni Bioecologieas Eireli
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  60
(sessenta) dias, ou seja, de 05 de julho de 2020
até  02  de  setembro  de  2020,  na  forma  da
justificativa anexa,  que faz parte integrante do
presente instrumento.
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 3 de julho de 2020.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e

Meio Ambiente

SIMONI BIOECOLOGIEAS EIRELI
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
170/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço – Objeto 01, ficando acordada a adição de
R$ 8.907,97 (oito mil, novecentos e sete reais e
noventa  e  sete  centavos),  sendo  R$  7.315,42
(sete mil, trezentos e quinze reais e quarenta e
dois  centavos)  referentes  a  material  e  R$
1.592,55 (um mil, quinhentos e noventa e dois
reais e cinquenta e cinco centavos) referente 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: 010

Carlos Barbosa, 6 de julho de 2020.

ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44

Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
174/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Laboratório Santa Cecília Ltda -
Epp
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 16 de julho
de 2020 até 15 de julho de 2021, na forma da
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 6 de julho de 2020.

LETICIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84

Secretária Municipal da Saúde

LABORATÓRIO SANTA CECÍLIA LTDA - EPP
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
175/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Laboratório de Análises Clínicas
Regis A. M. Noal Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 16 de julho
de 2020 até 15 de julho de 2021, na forma da
justificativa em anexo que faz parte integrante
do presente instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 6 de julho de 2020.

LETICIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84

Secretária Municipal da Saúde

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS REGIS A.
M. NOAL LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
230/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: A Batista & Cia Monitoramento
Ltda
OBJETO: Fica aditado na Cláusula Primeira – Da
Finalidade  e  Objeto,  Lote  01  –  o  item  01
“Serviço  de  videomonitoramento  24  horas  e
zeladoria/recepção  no  Centro  Municipal  de
Saúde  (incluindo  Farmácia  e  Centro
Radiológico)” em até 114 horas mensais para o
serviço de zeladoria,  informação e orientação

com disponibilidade de profissional, em horários
a  serem  definidos  pelo  Contratante,
previamente  comunicados  ao  contratado,
podendo incluir horários diurnos e/ou noturnos,
em sábados, domingos e/ou feriados na forma
da  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante do presente instrumento.
Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  Do  Preço,
aditando-se o valor de até R$ 1.242,60 (um mil,
duzentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  sessenta
centavos)  mensais.  Totalizando  assim,  para  o
lote 01,  o valor  de até R$ 9.942,60 (nove mil,
novecentos e quarenta e dois reais e sessenta
centavos)  mensal na  forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Fica incluída na Cláusula Terceira – Do Recurso
Financeiro, a seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Despesa: 9575/95252 Recurso: 4500
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 6 de julho de 2020.

LETICIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84

Secretária Municipal da Saúde

A BATISTA & CIA MONITORAMENTO LTDA
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
032/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Posto  do  Guerra  Com.  de
Combustíveis Ltda
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, a contar de 07 de
julho de 2020, visto que há oferta de valores no
mercado local, conforme registro fotográfico:

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN
D

VALOR
UNIT.

1 GASOLINA COMUM P/ VEÍCULOS DA SEDE
DO MUNICÍPIO LT R$

4,14

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

3,23

3
ÓLEO DIESEL P/CAMINHÕES E MAQUINAS
OPERATRIZES  E  AMBULÂNCIA,
COMBUSTÍVEL DO TIPO S10, PARA A SEDE
DO MUNICÍPIO 

LT R$
3,32

As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 6 de julho de 2020.

FELIPE BORSOI
CPF: 001.001.710-01

Secretário Municipal da Agricultura

POSTO DO GUERRA COM. DE COMBUSTÍVEIS
LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
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EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
032/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Posto  do  Guerra  Com.  de
Combustíveis Ltda
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, a contar de 09 de
julho de 2020, visto que há oferta de valores no
mercado local, conforme registro fotográfico:

IT
E
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN
D

VALOR
UNIT.

1 GASOLINA COMUM P/  VEÍCULOS  DA SEDE
DO MUNICÍPIO LT R$

4,19

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

3,19

3
ÓLEO  DIESEL  P/CAMINHÕES  E  MAQUINAS
OPERATRIZES  E  AMBULÂNCIA,
COMBUSTÍVEL DO  TIPO S10,  PARA A SEDE
DO MUNICÍPIO 

LT R$
3,29

As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 8 de julho de 2020.

FELIPE BORSOI
CPF: 001.001.710-01

Secretário Municipal da Agricultura

POSTO DO GUERRA COM. DE COMBUSTÍVEIS
LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
033/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Associação  Dr.  Bartholomeu
Tacchini - Hospital São Roque
OBJETO: Fica alterado o caput do Item 10 - Dos
Recursos Financeiros Extraordinários, CLÁUSULA
PRIMEIRA - DO OBJETO, passando a vigorar com
a seguinte redação:
Para  fins  deste contrato,  ficam compreendidos
os  Recursos  Financeiros  Extraordinários  como
sendo  aqueles  de  origem federal  ou  estadual,
caracterizados  pela  existência  de  portarias  ou
outros  instrumentos  legais  específicos
definidores do recurso,  bem como doações de
pessoas  físicas  e/ou  jurídicas,  recebidos
mediante  transferência  fundo  a  fundo  ou
depósito  em  conta  do  Fundo  Municipal  de
Saúde,  contendo  regulamentos  exclusivos  e  a
previsão explícita da destinação à CONTRATADA,
em  parcela  única  ou  em  número  limitado  de
parcelas,  sem  previsão  de  continuidade,  não
sendo provenientes de transferências regulares
para financiamento do SUS.
Fica  incluído,  na  CLÁUSULA  PRIMEIRA  -  DO
OBJETO,  Item  10  -  Dos  Recursos  Financeiros
Extraordinários,  Inciso  I  -  Recursos  Financeiros
Extradordinários  -  RFE,  o  item  RFE  5,  com  a
seguinte redação:
Descrição: Doação para o município - COVID -19
- PJ - TRF4
Objetivo:  Enfrentamento  da  Emergência  de
Saúde  Pública  de  Importância  Internacional
Decorrente do Coronavírus
Instrumentos  legais:  Despacho/Decisão  do
Processo Administrativo - Destinação de Valores
Nº  5003848-76.2020.4.04.7107/RS  -  Poder
Judiciário - Justiça Federal - Seção Judiciária do
Rio Grande do Sul - 5ª Vara Federal de Caxias do
Sul.  Possibilidades  de  aplicação:  4  maca

hospitalar  com grade -  R$ 1.545,00 cada (R$
6.180,00),  6  conj.
esfigmomanômetro/estetoscópio  -  R$  276,00
cada  (R$  1.656,00),  4  unidades  desinfetante
multibac  5  litros  -  R$  580  (R$  2.320,00).
Prestação  de  contas:  a  entidade  deverá
apresentar  as  notas  fiscais  dos  materiais
adquiridos,  à  Sec.  Mun.  da  Saúde  e  à  5ª
Coordenadoria Regional de Caxias do Sul até a
data de 12 de outubro de 2020.
Fonte: Doação de Pessoa Jurídica

Valor: R$ 10.000,00
Recurso: 0900 - COVID-19
Dotação orçamentária: 9795/97095
Conta  bancária  exclusiva:  Banco  Banrisul,  Ag.
0130  -  Bento  Gonçalves,  Conta  Corrente
06.184248.5-9
As  demais  cláusulas  e  condições  do contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 26 de junho de 2020.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde 

ASSOCIAÇÃO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI -
HOSPITAL SÃO ROQUE

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
073/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: KSA  Arquitetura  e  Engenharia
Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço  –  ficando  acordada  a  adição  de  R$
55.282,08 (cinquenta  e  cinco  mil,  duzentos  e
oitenta e dois reais e oito centavos), sendo R$
39.751,31  (trinta  e  nove  mil,  setecentos  e
cinquenta e um reais e trinta e um centavos)
referentes  a  material  e  R$  15.530,77  (quinze
mil, quinhentos e trinta reais e setenta e sete
centavos)  referente  a  mão  de  obra.  Fica
acordada  ainda  a  supressão  no  valor  de  R$
15.557,05 (quinze mil, quinhentos e cinquenta
e  sete  reais  e  cinco  centavos)  sendo  R$
5.636,25 (cinco mil,  seiscentos  e trinta e seis
reais  e  vinte  e  cinco  centavos)  referente  a
material e R$ 9.920,80 (nove mil, novecentos e
vinte reais e oitenta centavos) referente a mão
de obra. Totalizando assim um aditivo no valor
de R$ 39.725,03 (trinta e nove mil, setecentos
e vinte e cinco reais e três centavos) sendo R$
34.115,06 (trinta e quatro mil, cento e quinze
reais e seis centavos) referente a material e R$
5.609,97 (cinco mil, seiscentos e nove reais e
noventa e sete centavos) referente 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: 002

Carlos Barbosa, 7 de julho de 2020.

FERNANDO DEMARCHI
CPF: 420.995.360-15

Secretário Municipal de Planejamento, Serviços

e Vias Urbanas

KSA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 494/2020 

CESSA,  com efeito retroativo a 1º de julho de
2020,  o  pagamento  de  adicional  de
insalubridade de 30% (grau máximo) ao servidor
ANGELO  AUGUSTO  RIZZO,  matrícula  nº  1.139,
Motorista, tendo em vista que o mesmo deixou
de  executar  atividades  insalubres,  conforme
prevê o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal nº
2.782 de 01 de junho de 2012. 

Carlos Barbosa, 2 de julho de 2020.

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

PORTARIA Nº 495/2020 

ALTERA, com efeito retroativo a 1º de julho de
2020,  o  percentual  de  adicional  de
insalubridade  pago  ao  servidor  ANDRE  LUIS
SCHNEIDER  KOCH,  operador  de  máquinas,
matrícula nº 1.600, para o grau médio de 20%
(vinte por cento) sobre o padrão 08, classe A, do
quadro de cargos e salários da Lei Municipal nº
685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 2 de julho de 2020.

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

PORTARIA Nº 496/2020 

HOMOLOGA,  com  efeito  retroativo  a  20  de
fevereiro  de  2020,  a  conclusão  do  estágio
probatório,  declarando  estável  no  serviço
público a servidora PRISCILA WERNER, matrícula
nº 1.886, investida no cargo efetivo de Professor
de  Inglês  em  20/02/2017,  e  avaliada  entre
fevereiro de 2017 a fevereiro de 2020, conforme
o disposto na Lei Municipal nº 3.179, de 08 de
junho de 2015,  e  Decreto nº 2.920,  de  14 de
julho de 2015, nos termos do art. 41, § 4º, da
Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 6 de julho de 2020.

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

PORTARIA Nº 497/2020 

HOMOLOGA,   com  efeito  retroativo  a  11  de
maio  de  2020,  a  conclusão  do  estágio
probatório,  declarando  estável  no  serviço
público a servidora BRUNA DAMIANI, matrícula
nº  1.903, investida no cargo efetivo de  Agente
Administrativo em 11/05/2017, e avaliada entre
maio  de  2017  a  maio  de  2020,  conforme  o
disposto  na  Lei  Municipal  nº  3.179,  de  08  de
junho de 2015,  e  Decreto nº 2.920,  de  14 de
julho de 2015, nos termos do art. 41, § 4º, da
Constituição Federal.
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Carlos Barbosa, 6 de julho de 2020.

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

PORTARIA Nº 498/2020 

CONCEDE, com efeito retroativo a 03 de julho de
2020,  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,  aos  seguintes
professores:

Professor *Ma
t.

Disciplina Escola **D.
A.

Marciely Pouso Novais 2.21
5

Séries
Inicias

E.M.E.F.T.I.
Santa Luzia

50%

Andressa Nicoletti dos
Santos

2.21
6

Séries
Iniciais 

E.M.E.F.
Salvador Bordini

70%

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

Carlos Barbosa, 6 de julho de 2020.

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

PORTARIA Nº 499/2020 

CONVOCA  a  candidata  JULIA  PRADELLA,
integrante da relação final de classificação do VI
Processo  Seletivo  de  Estagiários  para  o
Município  de  Carlos  Barbosa/RS  (Edital  nº
04/2019  –  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, 07 e 08 de
julho de 2020, a fim de manifestar interesse em
vaga de estágio na área de Ensino Superior em
Arquitetura e Urbanismo.

Carlos Barbosa, 6 de julho de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 500/2020 

CONCEDE  prêmio  assiduidade  à  servidora
CARIZE  DA SILVA COSTA,  Enfermeiro,  matrícula
nº  1650,  tendo  sido  investida  em  cargo  de
provimento efetivo, em 13 de outubro de 2014,
em  virtude  de  ter  completado  o  período
aquisitivo para  o  prêmio assiduidade,  sendo o
período aquisitivo de 14 de outubro de 2014 a
14 de outubro de 2019, nos termos do art. 91 da
Lei  Municipal  nº  682/90,  tendo  optado  a
servidora  por  03  (três)  meses  em licença,  nos
períodos  de  07  de  julho  de  2020  a  06  de
setembro de 2020 e de 04 de janeiro de 2021 a
03 de fevereiro de 2021,  conforme o processo
administrativo n.º 2376/2020.

Carlos Barbosa, 7 de julho de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 501/2020 

ENQUADRA, com efeito retroativo a 02 de julho
de  2020,  o  servidor  ANGELO AUGUSTO RIZZO,
matrícula 1.139, motorista, como beneficiário de
adicional de insalubridade em grau máximo, no
percentual  de  30%  (trinta  por  cento)  sobre  o
padrão  08,  classe  A,  do  quadro  de  cargos  e
salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho

de 1990. Período de enquadramento: 02 e 03
de julho de 2020 e 06 a 10 de julho de 2020.

Carlos Barbosa, 7 de julho de 2020.

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

PORTARIA Nº 502/2020 

NOMEIA, em substituição, como membros para
comporem o Conselho Municipal Antidrogas –
COMAD, conforme segue:
Representantes do Conselho Tutelar:
Titular:  Andreia  Facchini  em  substituição  a
Edivan Carniel;
Suplente:  Maitê  Miranda  Steffani  em
substituição  a  Leonice  de  Lourdes  de  Vargas
Maia.

Carlos Barbosa, 7 de julho de 2020.

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

PORTARIA Nº 503/2020 

DESINCOMPATIBILIZA,  a  contar  desta  data,
membro  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos
da  Criança  e  do  Adolescente,  a  seguir
relacionado: 
Representante  da  Secretaria  de  Assistência
Social e Habitação
Suplente: Miriam Cini de Campos.

Carlos Barbosa, 7 de julho de 2020.

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

PORTARIA Nº 504/2020 

DESINCOMPATIBILIZA,  a  contar  desta  data,
membro do Conselho Municipal de Segurança
Pública, a seguir relacionado: 
Representante  da  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  Turístico,  Indústria  e
Comércio
Titular: Registela Ana Bassotto.

Carlos Barbosa, 8 de julho de 2020.

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

PORTARIA Nº 505/2020 

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar de  15 de julho de 2020,  o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar  n.º  2.746/2020,
instaurada  pela  Portaria  n.º  397,  de  12  de
junho de 2020, em função do grande número
de processos que tramitam junto a Comissão
Sindicante e inúmeros trâmites processuais de
diferentes espécies.

Carlos Barbosa, 8 de julho de 2020.

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

PORTARIA Nº 506/2020 

PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar  do  dia  15  de  junho  de  2020,  o  prazo
para  conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Investigatória  2747/2020,
instaurada pela Portaria nº 398, de 12 de junho

de  2020,  em  função  do  grande  número  de
processos  que  tramitam  junto  a  Comissão
Sindicante,  bem  como  inúmeros  trâmites
processuais de diferentes espécies. 

Carlos Barbosa, 8 de julho de 2020.

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

PORTARIA Nº 507/2020 

PRORROGA,  por  30  (trinta)  dias  consecutivos,
nos  termos  do  art.  165  da  Lei  Municipal  nº
682/1990, a contar do dia 13 de julho de 2020,
o  prazo  para  conclusão  dos  trabalhos  do
Processo  Administrativo  Disciplinar  482/2020,
instaurado pela Portaria nº 94, de 31 de janeiro
de  2020,  em  função  do  grande  número  de
processos  que  tramitam  junto  a  Comissão
Sindicante  e  inúmeros  trâmites  processuais
inerentes  às  diferentes  espécies,  considerando
ainda  a  suspensão  dos  prazos  processuais  em
razão da disseminação do COVID-19, conforme
decretos nº3527, 3536 e 3549/2020.

Carlos Barbosa, 8 de julho de 2020.

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

PORTARIA Nº 508/2020 

DESIGNA,  a  partir  desta  data, servidores
representantes  do  Executivo  Municipal  de
Carlos  Barbosa  para  o  acompanhamento  da
execução dos Contratos Administrativos abaixo
relacionados:

CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

Nº Contrato Representante Cargo

200/2018 Fernanda Grolli Assessora
Administrativa

033/2019 Adriano Rauschkolb Assessor Técnico

200/2019 Arthur Caffarate Zuanazzi Supervisor de Projetos

206/2019 Arthur Caffarate Zuanazzi Supervisor de Projetos 

229/2019 Arthur Caffarate Zuanazzi Supervisor de Projetos

248/2019 Adriano Rauschkolb Assessor Técnico

021/2020 Arthur Caffarate Zuanazzi Supervisor de Projetos

080/2020 Arthur Caffarate Zuanazzi Supervisor de Projetos

111/2016 Letícia Lando de Almeida Agente Administrativa

Fabiana Zarpelon Eltz Agente Administrativa

Joseane Longo Técnica Legislativa

Ficam  revogadas  todas  as  disposições  em
contrário.

Carlos Barbosa, 9 de julho de 2020.

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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 05/2020 

A Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de
Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições legais,

CONCEDE  férias  regulamentares,  à  servidora
JOSEANE LONGO, Técnico Legislativo, da Câmara
de Vereadores, matrícula nº 104, de 22 de julho
de  2020  a  31  de  julho de  2020,  referente  ao
período aquisitivo de 20 de janeiro de 2019 a 19
de janeiro de 2020.

PODER LEGISLATIVO
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Carlos Barbosa, 07 de julho de 2020.

LUCILENE MARCHI,
Presidente da Câmara de Vereadores. 

PORTARIA Nº 06/2020 

A Presidente da Câmara de Vereadores de Carlos
Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas atribuições legais,

CONCEDE  férias  regulamentares,  a  servidora
PAULA  ZANETTI  BONACINA,  assessor  jurídico,
matrícula nº 061, de 27 de julho a 31 de julho de
2020, referente ao período aquisitivo de 06 de
janeiro de 2019 a 05 de janeiro de 2020.

Carlos Barbosa, 07 de julho de 2020.

LUCILENE MARCHI,
Presidente da Câmara de Vereadores. 

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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