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DECRETOS

300 03.01.04.122.003 3.3.1.90.
2
0.2901
16
400 04.01.04.123.004 3.3.3.90.
6
0.2401
39

1
1

530 05.03.12.361.005 3.3.3.90. 20
8
8.2502
39

DECRETO Nº 3.580, DE 3 DE JULHO 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;

550 05.05.12.361.005 3.3.3.90. 2270
7
8.2502
39
926 09.02.10.302.009 3.3.3.90. 40
5
1.2918
39
928 09.02.10.302.009 3.3.3.90. 40
3
1.2921
39

OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - P. CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
OUTRAS DESPESAS DE
PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO

1.500
,00
2.300
,00
126.7
00,00
6.400
,00
30.00
0,00
21.00
0,00

957 09.05.10.122.009 3.3.1.90. 4500
1
6.1920
34
957 09.05.10.122.009 3.3.3.90. 4500
2
6.1920
30
130 13.01.06.181.013 3.3.3.90. 1 SERVIÇOS DE
09
2.2660
35
CONSULTORIA
TOTAL

3.500
,00
1.620
,00
1.000
,00
195.9
45,00

DECRETA:
Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de
Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento sua publicação.
de 2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro de
2019, no montante de R$ 432.002,14
Carlos Barbosa, 3 de julho de 2020.
(quatrocentos e trinta e dois mil, dois reais e
quatorze centavos) nas seguintes rubricas:
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito
do
Município
de Carlos Barbosa, RS
Des Or. Un. F. Sf. Categori RecursDescrição
Valor
p.
Proq. P/A
a
o
551 05.05.12.361.005 3.3.3.90. 2230 OUTROS SERVIÇOS DE
2
8.2502
39
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
603 06.01.26.782.006 3.4.4.90. 2830 OBRAS E INSTALAÇÕES
4
4.1607
51
300 03.01.04.122.003 3.3.3.90. 1 MATERIAL DE CONSUMO
6
0.2301
30
401 04.01.04.123.004 3.3.3.90. 1 OUTROS SERVIÇOS DE
3
0.2004
39
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
521 05.02.12.365.005 3.3.3.90. 20 OUTROS SERVIÇOS DE
5
8.2504
39
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
550 05.05.12.365.005 3.3.3.90. 2270 OUTROS SERVIÇOS DE
1
8.2504
39
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
906 09.01.10.301.009 3.3.3.90. 4500 MATERIAL DE CONSUMO
0
0.2902
30
925 09.02.10.302.009 3.3.3.90. 40 MATERIAL, BEM OU
0
1.2920
32
SERVIÇO P/DISTR.
GRATUITA
957 09.05.10.122.009 3.3.3.90. 4500 OUTROS SERVIÇOS DE
5
6.1920
39
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130 13.01.06.181.013 3.3.3.90. 1 MATERIAL DE CONSUMO
07
2.2660
30
TOTAL

13.20
0,00
222.8
57,14
3.425
,00
2.300
,00
126.7
00,00
6.400
,00
30.00
0,00
21.00
0,00
5.120
,00
1.000
,00
432.0
02,14

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte com o excesso de arrecadação do
recurso
2830/MIN.CID-INFR.URBANA
no
montante de R$ 222.857,14 (duzentos e vinte e
dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e
catorze centavos), superávit financeiro do
recurso
financeiro
2230/FNDE/SALAR.EDUCACAO no montante de
R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) e parte
com a redução das seguintes rubricas:
Des Or. Un. F. Sf. Categori RecursDescrição
p.
Proq. P/A
a
o
300 03.01.04.122.003 3.3.3.90. 1 OUTROS SERVIÇOS DE
9
0.2301
39
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
301 03.01.04.122.003 3.4.4.90. 1 EQUIPAMENTOS E
3
0.2301
52
MATERIAL PERMANENTE

Valor
425,0
0
1.500
,00

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário da Fazenda
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
DECRETO Nº 3.581, DE 9 DE JULHO DE 2020
Abre crédito adicional especial no orçamento
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 que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, em seu artigo 69, VII, pela
Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e
pela Lei Municipal nº 3.794, de 7 de julho de
2020,
DECRETA:
Art. 1.º Abre crédito adicional especial no
Orçamento de 2020, Lei Municipal nº 3.732, 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 seguinte rubrica:
Des Órgão – unidade – função Categ Recu
Descrição
pesa – subfunção – programa - oria rso
atividade
140 14 – 01 – 28 – 846 – 0000 3.3.9 400 Obrigações
29
- 3306
0.47
tributárias e
contributivas

Valor
44.427
,64

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto com superávit financeiro, resultante da
diferença entre e ativo e o passivo financeiro
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registrado em 31 de dezembro de 2019.

CAPÍTULO I

Art. 3.º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Carlos Barbosa, 9 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
NILCE DALMAS BRANCHI
Presidente do Ipram.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
DECRETO Nº 3.583, DE 10 DE JULHO DE 2020
Homologa as Resoluções nº 01 e nº 02, de 25
de junho de 2020 do Conselho Municipal de
Educação.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII, e
conforme os inc. II, III e V do art. 2º da Lei
Municipal nº 3.658, de 6 de junho de 2019,
DECRETA:
Art. 1º Ficam homologadas as Resoluções nº 01
e nº 02, de 25 de junho de 2020, aprovadas pelo
Conselho Municipal de Educação, que passam a
ser parte integrante do presente Decreto.
§ 1º A Resolução nº 01 estabelece prazo às
escolas pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino para o pedido de credenciamento de
estabelecimento de ensino, autorização para
funcionamento de cursos e procedimentos
correlatos.
§ 2º A Resolução nº 02 fixa diretrizes gerais para
organização e funcionamento do ensino
fundamental na Rede Municipal de Ensino de
Carlos Barbosa.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Carlos Barbosa, 10 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
DECRETO Nº 3.584, DE 15 DE JULHO DE 2020
Regulamenta a Lei Municipal nº 3.793, de 7
de julho de 2020, que 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 que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta a
responsabilização objetiva administrativa de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública municipal, de que trata a
Lei Municipal nº 3.793, de 7 de julho de 2020.

produção de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensáveis pela comissão, a
DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
pessoa jurídica poderá apresentar alegações
finais no prazo de 10 (dez) dias, contado da data
Art. 2º A apuração da responsabilidade do deferimento ou da intimação de juntada das
administrativa de pessoa jurídica que possa provas pela comissão.
resultar na aplicação das sanções previstas no
art. 6º da Lei Municipal nº 3.793, de 2020, será § 3º Serão recusadas, mediante decisão
efetuada por meio de Processo Administrativo fundamentada, provas propostas pela pessoa
de Responsabilização - PAR.
jurídica que sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
Art. 3º A competência para a instauração e
para o julgamento do PAR é da autoridade § 4º Caso a pessoa jurídica apresente em sua
máxima de cada Secretaria Municipal ou defesa informações e documentos referentes à
entidade da administração indireta do existência e ao funcionamento de programa de
município.
integridade, a comissão processante deverá
examiná-lo segundo os parâmetros indicados no
Parágrafo único. A competência de que trata o Capítulo IV, para a dosimetria das sanções a
caput será exercida de ofício ou mediante serem aplicadas.
provocação, sendo vedada a delegação.
Art. 6º A comissão a que se refere o art. 5º
Art. 4º A autoridade competente para exercerá suas atividades com independência e
instauração do PAR, ao tomar ciência da imparcialidade, assegurado o sigilo, sempre que
possível ocorrência de ato lesivo à necessário à elucidação do fato e à preservação
administração pública municipal, em sede de da imagem dos envolvidos, ou quando exigido
juízo de admissibilidade e mediante despacho pelo interesse da administração pública,
fundamentado, decidirá:
garantido o direito à ampla defesa e ao
contraditório.
I - pela abertura de investigação preliminar;
Art. 7º As intimações serão feitas por meio
eletrônico, via postal ou por qualquer outro
II - pela instauração de PAR; ou
meio que assegure a certeza de ciência da
pessoa jurídica acusada, cujo prazo para
III - pelo arquivamento da matéria.
apresentação de defesa será contado a partir da
data da cientificação oficial, observado o
§ 1º A investigação de que trata o inciso I do disposto no Capítulo XVI da Lei nº 9.784, de 29
caput terá caráter sigiloso e não punitivo e será de janeiro de 1999.
destinada à apuração de indícios de autoria e
materialidade de atos lesivos à administração § 1º Caso não tenha êxito a intimação de que
pública municipal.
trata o caput, será feita nova intimação por meio
de edital publicado na imprensa oficial, em
§ 2º A investigação preliminar será conduzida jornal de grande circulação no município em
por comissão composta por 03 (três) servidores que a pessoa jurídica tenha sede, e no sítio
efetivos.
eletrônico do órgão ou entidade pública
responsável pela apuração do PAR, contando-se
§ 3º Em entidades da administração pública o prazo para apresentação da defesa a partir da
municipal cujos quadros funcionais não sejam última data de publicação do edital.
formados por servidores estatutários, a
comissão a que se refere o § 2º será composta § 2º Em se tratando de pessoa jurídica que não
por dois ou mais empregados públicos.
possua sede, filial ou representação no País e
sendo desconhecida sua representação no
§ 4º O prazo para conclusão da investigação exterior, frustrada a intimação nos termos do
preliminar não excederá 30 (trinta) dias e caput, será feita nova intimação por meio de
poderá ser prorrogado por igual período, por edital publicado na imprensa oficial e no sítio
uma única vez, mediante ato fundamentado à eletrônico do órgão ou entidade público
autoridade instauradora.
responsável pela apuração do PAR, contando-se
o prazo para apresentação da defesa a partir da
§ 5º Ao final da investigação preliminar, serão última data de publicação do edital.
enviadas à autoridade competente as peças de
informação obtidas, acompanhadas de Art. 8º A pessoa jurídica poderá acompanhar o
relatório conclusivo acerca da existência de PAR por meio de seus representantes legais ou
indícios de autoria e materialidade de atos procuradores, sendo-lhes assegurado amplo
lesivos à administração pública municipal, para acesso aos autos.
decisão sobre a instauração do PAR.
Parágrafo único. É vedada a retirada dos autos
Art. 5º No ato de instauração do PAR, a da repartição pública, sendo autorizada a
autoridade designará comissão, composta por obtenção de cópias mediante requerimento e
03 (três) servidores estáveis, que avaliará fatos pagamento, conforme Código Tributário
e circunstâncias conhecidos e intimará a Municipal.
pessoa jurídica para, no prazo de 20 (vinte)
dias, apresentar defesa escrita e especificar Art. 9º O prazo para a conclusão do PAR não
eventuais provas que pretende produzir.
excederá 60 (sessenta) dias, admitida
prorrogação, por uma única vez, por meio de
§ 1º Em entidades da administração pública solicitação do presidente da comissão à
municipal cujos quadros funcionais não sejam autoridade instauradora, que decidirá de forma
formados por servidores estatutários, a fundamentada.
comissão a que se refere o caput será
composta por dois ou mais empregados § 1º O prazo previsto no caput será contado da
públicos, preferencialmente com no mínimo data de publicação do ato de instauração do
três anos de tempo de serviço na entidade.
PAR.
§ 2º Na hipótese de deferimento de pedido de

§ 2º A comissão, para o devido e regular
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exercício de suas funções, poderá:
I - propor à autoridade instauradora a suspensão
cautelar dos efeitos do ato ou do processo
objeto da investigação;
II - solicitar a atuação de especialistas com
notório conhecimento, de órgãos e entidades
públicos ou de outras organizações, para auxiliar
na análise da matéria sob exame; e
III - solicitar ao órgão de representação judicial
ou equivalente dos órgãos ou entidades lesados
que requeira as medidas necessárias para a
investigação e o processamento das infrações,
inclusive de busca e apreensão.
§ 3º Concluídos os trabalhos de apuração e
análise, a comissão elaborará relatório a
respeito dos fatos apurados e da eventual
responsabilidade administrativa da pessoa
jurídica, no qual sugerirá, de forma motivada, as
sanções a serem aplicadas, a dosimetria da
multa ou o arquivamento do processo.
§ 4º O relatório final do PAR será encaminhado à
autoridade competente para julgamento, o qual
será precedido de manifestação jurídica,
elaborada pelo órgão de assessoria jurídica
competente.
§ 5º Caso seja verificada a ocorrência de
eventuais ilícitos a serem apurados em outras
instâncias, o relatório da comissão será
encaminhado, pela autoridade julgadora:
I - ao Ministério Público;
II - à Procuradoria Municipal, no caso de órgãos
da administração pública direta, autarquias e
fundações públicas federais; ou
III - ao órgão de representação judicial ou
equivalente no caso de órgãos ou entidades da
administração pública não abrangidos pelo
inciso II.
§ 6º Na hipótese de decisão contrária ao
relatório da comissão, esta deverá ser
fundamentada com base nas provas produzidas
no PAR.
Art. 10. A decisão administrativa proferida pela
autoridade julgadora ao final do PAR será
publicada no Diário Oficial do Município e no
sítio eletrônico do órgão ou entidade público
responsável pela instauração do PAR.
Art. 11. Da decisão administrativa sancionadora
cabe pedido de reconsideração com efeito
suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias, contado
da data de publicação da decisão.
§ 1º A pessoa jurídica contra a qual foram
impostas sanções no PAR e que não apresentar
pedido de reconsideração deverá cumpri-las no
prazo de 30 (trinta) dias, contado do fim do
prazo para interposição do pedido de
reconsideração.
§ 2º A autoridade julgadora terá o prazo de 30
(trinta) dias para decidir sobre a matéria alegada
no pedido de reconsideração e publicar nova
decisão.
§ 3º Mantida a decisão administrativa
sancionadora, será concedido à pessoa jurídica
novo prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento
das sanções que lhe foram impostas, contado da
data de publicação da nova decisão.

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

Art. 12. Os atos previstos como infrações
administrativas à Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, ou a outras normas de licitações e
contratos da administração pública que
também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei Municipal nº 3.793, de 2020, serão
apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos
autos,
aplicando-se
o
rito
procedimental previsto neste Capítulo.

administrativa sancionadora.
Art. 15. Caso os atos lesivos apurados envolvam
infrações administrativas à Lei nº 8.666, de
1993, ou a outras normas de licitações e
contratos da administração pública e tenha
ocorrido a apuração conjunta prevista no art.
12, a pessoa jurídica também estará sujeita a
sanções administrativas que tenham como
efeito restrição ao direito de participar em
licitações ou de celebrar contratos com a
administração pública, a serem aplicadas no
PAR.
Seção II
Da Multa

§ 1º Concluída a apuração de que trata o caput
e havendo autoridades distintas competentes
para julgamento, o processo será encaminhado
primeiramente àquela de nível mais elevado,
para que julgue no âmbito de sua
competência, tendo precedência o julgamento
pelo Secretário Municipal competente.
Art. 16. O cálculo da multa se inicia com a soma
dos valores correspondentes aos seguintes
§ 2º Para fins do disposto no caput, o chefe da percentuais do faturamento bruto da pessoa
unidade responsável no órgão ou entidade pela jurídica do último exercício anterior ao da
gestão de licitações e contratos deve instauração do PAR, excluídos os tributos:
comunicar à autoridade prevista no art. 3º
sobre eventuais fatos que configurem atos I - um por cento a dois e meio por cento
lesivos previstos no art. 5º da Lei Municipal nº havendo continuidade dos atos lesivos no
3.793, de 2020.
tempo;
Art. 13. A Procuradoria Municipal possui, no II - um por cento a dois e meio por cento para
âmbito do Poder Executivo municipal, tolerância ou ciência de pessoas do corpo
competência:
diretivo ou gerencial da pessoa jurídica;
I - concorrente para instaurar e julgar PAR; e

III - um por cento a quatro por cento no caso de
interrupção no fornecimento de serviço público
II - exclusiva para avocar os processos ou na execução de obra contratada;
instaurados para exame de sua regularidade ou
para corrigir-lhes o andamento, inclusive IV - um por cento para a situação econômica do
promovendo a aplicação da penalidade infrator com base na apresentação de índice de
administrativa cabível.
Solvência Geral - SG e de Liquidez Geral - LG
superiores a um e de lucro líquido no último
§ 1º A Procuradoria Municipal poderá exercer, exercício anterior ao da ocorrência do ato lesivo;
a qualquer tempo, a competência prevista no
caput, se presentes quaisquer das seguintes V - cinco por cento no caso de reincidência,
circunstâncias:
assim definida a ocorrência de nova infração,
idêntica ou não à anterior, tipificada como ato
I - caracterização de omissão da autoridade lesivo pelo art. 5º da Lei Municipal nº 3.793, de
originariamente competente;
2020, em menos de cinco anos, contados da
publicação do julgamento da infração anterior; e
II - inexistência de condições objetivas para sua
realização no órgão ou entidade de origem;
VI - no caso de os contratos mantidos ou
pretendidos com o órgão ou entidade lesado,
III - complexidade, repercussão e relevância da serão considerados, na data da prática do ato
matéria;
lesivo, os seguintes percentuais:
IV - valor dos contratos mantidos pela pessoa a) um por cento em contratos até de R$
jurídica com o órgão ou entidade atingida; ou
100.000,00 (cem mil reais);
V - apuração que envolva atos e fatos b) dois por cento em contratos acima de R$
relacionados a mais de um órgão ou entidade 100.000,01 (cem mil e um centavo de real) até
da administração pública municipal.
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
§ 2º Ficam os órgãos e entidades da
administração pública obrigados a encaminhar
à Procuradoria Municipal todos os documentos
e informações que lhes forem solicitados,
incluídos os autos originais dos processos que
eventualmente estejam em curso.
CAPÍTULO II
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DOS
ENCAMINHAMENTOS JUDICIAIS

c) três por cento em contratos acima de R$
200.000,01 (duzentos mil e um centavo de real)
até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
d) quatro por cento em contratos acima de R$
300.000,01 (trezentos mil e um centavo de real)
até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e
e) cinco por cento em contratos acima de R$
500.000,01 (quinhentos mil e um centavo de
real).

Seção I
Disposições Gerais

Art. 17. Do resultado da soma dos fatores do
art. 16 serão subtraídos os valores
correspondentes aos seguintes percentuais do
Art. 14. As pessoas jurídicas estão sujeitas às faturamento bruto da pessoa jurídica do último
seguintes sanções administrativas, nos termos exercício anterior ao da instauração do PAR,
do art. 6º da Lei Municipal nº 3.793, de 2020:
excluídos os tributos:
I - multa; e
II - publicação extraordinária da decisão

I - um por cento no caso de não consumação da
infração;
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II - um e meio por cento no caso de
comprovação de ressarcimento pela pessoa
jurídica dos danos a que tenha dado causa;
III - um por cento a um e meio por cento para o
grau de colaboração da pessoa jurídica com a
investigação ou a apuração do ato lesivo,
independentemente do acordo de leniência;
IV - dois por cento no caso de comunicação
espontânea pela pessoa jurídica antes da
instauração do PAR acerca da ocorrência do ato
lesivo; e

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966; e
II - registros contábeis produzidos
publicados pela pessoa jurídica acusada.

sancionada.
ou

Art. 21. Caso não seja possível utilizar o critério
do valor do faturamento bruto da pessoa
jurídica no ano anterior ao da instauração ao
PAR, os percentuais dos fatores indicados nos
art. 16 e art. 17 incidirão:

Seção IV
Da Cobrança da Multa Aplicada

Art. 24. A multa aplicada ao final do PAR será
integralmente recolhida pela pessoa jurídica
sancionada no prazo de 30 (trinta) dias,
observado o disposto nos §§ 1º e 3º do art. 11.

Parágrafo único. Os valores de que trata o caput
poderão ser apurados, entre outras formas, por
meio de:

§ 1º Feito o recolhimento, a pessoa jurídica
sancionada apresentará ao órgão ou entidade
I - sobre o valor do faturamento bruto da que aplicou a sanção documento que ateste o
pessoa jurídica, excluídos os tributos, no ano pagamento integral do valor da multa imposta.
em que ocorreu o ato lesivo, no caso de a
pessoa jurídica não ter tido faturamento no § 2º Decorrido o prazo previsto no caput sem
ano anterior ao da instauração ao PAR;
que a multa tenha sido recolhida ou não tendo
ocorrido a comprovação de seu pagamento
II - sobre o montante total de recursos integral, o órgão ou entidade que a aplicou
recebidos pela pessoa jurídica sem fins encaminhará o débito para inscrição em Dívida
lucrativos no ano em que ocorreu o ato lesivo; Municipal ou das autarquias e fundações
ou
públicas municipal
III - nas demais hipóteses, sobre o faturamento .
anual estimável da pessoa jurídica, levando em
Seção V
consideração quaisquer informações sobre a
Dos Encaminhamentos Judiciais
sua situação econômica ou o estado de seus
negócios, tais como patrimônio, capital social, Art. 25. As medidas judiciais, como a cobrança
número de empregados, contratos, dentre da multa administrativa aplicada no PAR, a
outras.
promoção da publicação extraordinária, a
persecução das sanções referidas nos incisos I a
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no IV do caput do art. 20 da Lei Municipal nº 3.793,
caput, o valor da multa será limitado entre R$ de 2020, a reparação integral dos danos e
6.000,00 (seis mil reais) e R$ 60.000,00 prejuízos, além de eventual atuação judicial
(sessenta mil de reais).
para a finalidade de instrução ou garantia do
processo judicial ou preservação do acordo de
Art. 22. Com a assinatura do acordo de leniência, serão solicitadas ao órgão de
leniência, a multa aplicável será reduzida representação judicial ou equivalente dos
conforme a fração nele pactuada, observado o órgãos ou entidades lesados.
limite previsto no § 2º do art. 15 da Lei
Municipal nº 3.793, de 2020.
Art. 26. No âmbito da administração pública
municipal direta e indireta, a atuação judicial
§ 1º O valor da multa previsto no caput poderá será exercida pela Procuradoria Municipal, com
ser inferior ao limite mínimo previsto no art. 6º exceção da cobrança da multa administrativa
da Lei Municipal nº 3.793, de 2020.
aplicada no PAR, que será promovida pela
Secretaria Municipal da Fazenda.
§ 2º No caso de a autoridade signatária
declarar o descumprimento do acordo de
CAPÍTULO III
leniência por falta imputável à pessoa jurídica
DO ACORDO DE LENIÊNCIA
colaboradora, o valor integral encontrado antes
da redução de que trata o caput será cobrado Art. 27. O acordo de leniência será celebrado
na forma da Seção IV, descontando-se as com as pessoas jurídicas responsáveis pela
frações da multa eventualmente já pagas.
prática dos atos lesivos previstos na Lei
Municipal nº 3.793, de 2020, e dos ilícitos
Seção III
administrativos previstos na Lei nº 8.666, de
Da Publicação Extraordinária da Decisão
1993, e em outras normas de licitações e
Administrativa Sancionadora
contratos, com vistas à isenção ou à atenuação
das respectivas sanções, desde que colaborem
Art. 23. A pessoa jurídica sancionada efetivamente com as investigações e o processo
administrativamente pela prática de atos administrativo,
devendo
resultar
dessa
lesivos contra a administração pública, nos colaboração:
termos da Lei Municipal nº 3.793, de 2020,
publicará
a
decisão
administrativa I - a identificação dos demais envolvidos na
sancionadora na forma de extrato de sentença, infração administrativa, quando couber; e
cumulativamente:
II - a obtenção célere de informações e
I - em meio de comunicação de grande documentos que comprovem a infração sob
circulação na área da prática da infração e de apuração.
atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em
publicação de circulação estadual;
Art. 28. Compete à Procuradoria Municipal
celebrar acordos de leniência no âmbito do
II - em edital afixado no próprio Poder Executivo municipal.
estabelecimento ou no local de exercício da
atividade, em localidade que permita a Art. 29. A pessoa jurídica que pretenda celebrar
visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de acordo de leniência deverá:
30 (trinta) dias; e
I - ser a primeira a manifestar interesse em
III - em seu sítio eletrônico, pelo prazo de 30 cooperar para a apuração de ato lesivo
(trinta) dias e em destaque na página principal específico, quando tal circunstância for
do referido sítio.
relevante;

I - compartilhamento de informações tributárias,
na forma do inciso II do § 1º do art. 198 da Lei

Parágrafo único. A publicação a que se refere o II - ter cessado completamente seu
caput será feita a expensas da pessoa jurídica envolvimento no ato lesivo a partir da data da

V - um por cento a quatro por cento para
comprovação de a pessoa jurídica possuir e
aplicar um programa de integridade, conforme
os parâmetros estabelecidos no Capítulo IV.
Art. 18. Na ausência de todos os fatores
previstos nos art. 16 e art. 17 ou de resultado
das operações de soma e subtração ser igual ou
menor a zero, o valor da multa corresponderá,
conforme o caso, a:
I - um décimo por cento do faturamento bruto
do último exercício anterior ao da instauração
do PAR, excluídos os tributos; ou
II - R$ 6.000,00 (seis mil reais), na hipótese do
art. 21.
Art. 19. A existência e quantificação dos fatores
previstos nos art. 16 e art. 17, deverá ser
apurada no PAR e evidenciada no relatório final
da comissão, o qual também conterá a
estimativa, sempre que possível, dos valores da
vantagem auferida e da pretendida.
§ 1º Em qualquer hipótese, o valor final da
multa terá como limite:
I - mínimo, o maior valor entre o da vantagem
auferida e o previsto no art. 18; e
II - máximo, o menor valor entre:
a) vinte por cento do faturamento bruto do
último exercício anterior ao da instauração do
PAR, excluídos os tributos; ou
b) três vezes o valor da vantagem pretendida ou
auferida.
§ 2º O valor da vantagem auferida ou
pretendida equivale aos ganhos obtidos ou
pretendidos pela pessoa jurídica que não
ocorreriam sem a prática do ato lesivo, somado,
quando for o caso, ao valor correspondente a
qualquer vantagem indevida prometida ou dada
a agente público ou a terceiros a ele
relacionados.
§ 3º Para fins do cálculo do valor de que trata o
§ 2º, serão deduzidos custos e despesas
legítimos comprovadamente executados ou que
seriam devidos ou despendidos caso o ato lesivo
não tivesse ocorrido.
Art. 20. Ato da Procuradoria Municipal fixará
metodologia para a apuração do faturamento
bruto e dos tributos a serem excluídos para fins
de cálculo da multa a que se refere o art. 6º da
Lei Municipal nº 3.793, de 2020.
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propositura do acordo;
III - admitir sua participação na infração
administrativa;
IV - cooperar plena e permanentemente com as
investigações e o processo administrativo e
comparecer, sob suas expensas e sempre que
solicitada, aos atos processuais, até o seu
encerramento; e
V - fornecer informações, documentos e
elementos que comprovem a infração
administrativa.
§ 1º O acordo de leniência de que trata o caput
será proposto pela pessoa jurídica, por seus
representantes, na forma de seu estatuto ou
contrato social, ou por meio de procurador com
poderes específicos para tal ato, observado o
disposto no art. 26 da Lei Municipal nº 3.793, de
2020.
§ 2º A proposta do acordo de leniência poderá
ser feita até a conclusão do relatório a ser
elaborado no PAR.
Art. 30. A proposta de celebração de acordo de
leniência poderá ser feita de forma oral ou
escrita, oportunidade em que a pessoa jurídica
proponente declarará expressamente que foi
orientada a respeito de seus direitos, garantias e
deveres legais e de que o não atendimento às
determinações e solicitações da Procuradoria
Municipal durante a etapa de negociação
importará a desistência da proposta.
§ 1º A proposta apresentada receberá
tratamento sigiloso e o acesso ao seu conteúdo
será restrito aos servidores especificamente
designados para participar da negociação do
acordo de leniência, ressalvada a possibilidade
de a proponente autorizar a divulgação ou
compartilhamento da existência da proposta ou
de seu conteúdo, desde que haja anuência da
Procuradoria Municipal.
§ 2º Poderá ser firmado memorando de
entendimentos entre a pessoa jurídica
proponente e a Procuradoria Municipal para
formalizar a proposta e definir os parâmetros do
acordo de leniência.
§ 3º Uma vez proposto o acordo de leniência, a
Procuradoria Municipal poderá requisitar os
autos de processos administrativos em curso em
outros órgãos ou entidades da administração
pública municipal relacionados aos fatos objeto
do acordo.
Art. 31. A negociação a respeito da proposta do
acordo de leniência deverá ser concluída no
prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de
apresentação da proposta.
Parágrafo único. A critério da Procuradoria
Municipal, poderá ser prorrogado o prazo
estabelecido no caput, caso presentes
circunstâncias que o exijam.
Art. 32. Não importará em reconhecimento da
prática do ato lesivo investigado a proposta de
acordo de leniência rejeitada, da qual não se
fará qualquer divulgação, ressalvado o disposto
no § 1º do art. 30.
Art. 33. A pessoa jurídica proponente poderá
desistir da proposta de acordo de leniência a
qualquer momento que anteceda a assinatura
do referido acordo.
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Art. 34. Caso o acordo não venha a ser
celebrado, os documentos apresentados
durante a negociação serão devolvidos, sem
retenção de cópias, à pessoa jurídica
proponente e será vedado seu uso para fins de
responsabilização,
exceto
quando
a
administração
pública
municipal
tiver
conhecimento deles independentemente da
apresentação da proposta do acordo de
leniência.

Parágrafo único. Os efeitos do acordo de
leniência serão estendidos às pessoas jurídicas
que integrarem o mesmo grupo econômico, de
fato e de direito, desde que tenham firmado o
acordo em conjunto, respeitadas as condições
nele estabelecidas.
CAPÍTULO IV
DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Art. 40. Para fins do disposto neste Decreto,
programa de integridade consiste, no âmbito de
uma pessoa jurídica, no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de
irregularidades e na aplicação efetiva de códigos
de ética e de conduta, políticas e diretrizes com
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
Art. 36. O acordo de leniência conterá, entre irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
outras disposições, cláusulas que versem administração pública.
sobre:
Parágrafo Único. O programa de integridade
I - o compromisso de cumprimento dos deve ser estruturado, aplicado e atualizado de
requisitos previstos nos incisos II a V do caput acordo com as características e riscos atuais das
do art. 29;
atividades de cada pessoa jurídica, a qual por
sua vez deve garantir o constante
II - a perda dos benefícios pactuados, em caso aprimoramento e adaptação do referido
de descumprimento do acordo;
programa, visando garantir sua efetividade.
Art. 35. O acordo de leniência estipulará as
condições para assegurar a efetividade da
colaboração e o resultado útil do processo, do
qual constarão cláusulas e obrigações que,
diante das circunstâncias do caso concreto,
reputem-se necessárias.

III - a natureza de título executivo extrajudicial
do instrumento do acordo, nos termos dos
incisos II, III e IV do caput do art. 784 da Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015; e

Art. 41. Para fins do disposto no § 4º do art. 5º,
o programa de integridade será avaliado, quanto
a sua existência e aplicação, de acordo com os
seguintes parâmetros:

IV - a adoção, aplicação ou aperfeiçoamento de I - comprometimento da alta direção da pessoa
programa de integridade, conforme os jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado
parâmetros estabelecidos no Capítulo IV.
pelo apoio visível e inequívoco ao programa;
Art. 37. A Procuradoria Municipal poderá
conduzir e julgar os processos administrativos
que apurem infrações administrativas previstas
na Lei Municipal nº 3.793, de 2020, na Lei nº
8.666, de 1993, e em outras normas de
licitações e contratos, cujos fatos tenham sido
noticiados por meio do acordo de leniência.

II - padrões de conduta, código de ética,
políticas e procedimentos de integridade,
aplicáveis a todos os empregados e
administradores, independentemente de cargo
ou função exercidos;

III - padrões de conduta, código de ética e
políticas de integridade estendidas, quando
Art. 38. Até a celebração do acordo de necessário, a terceiros, tais como, fornecedores,
leniência pela Procuradoria Municipal, a prestadores de serviço, agentes intermediários e
identidade da pessoa jurídica signatária do associados;
acordo não será divulgada ao público,
ressalvado o disposto no § 1º do art. 30.
IV - treinamentos periódicos sobre o programa
de integridade;
Parágrafo único. A Procuradoria Municipal
manterá restrito o acesso aos documentos e V - análise periódica de riscos para realizar
informações comercialmente sensíveis da adaptações necessárias ao programa de
pessoa jurídica signatária do acordo de integridade;
leniência.
VI - registros contábeis que reflitam de forma
Art. 39. Uma vez cumprido o acordo de completa e precisa as transações da pessoa
leniência pela pessoa jurídica colaboradora, jurídica;
serão declarados em favor da pessoa jurídica
signatária, nos termos previamente firmados VII - controles internos que assegurem a pronta
no acordo, um ou mais dos seguintes efeitos:
elaboração e confiabilidade de relatórios e
demonstrações financeiros da pessoa jurídica;
I - isenção da publicação extraordinária da
decisão administrativa sancionadora;
VIII - procedimentos específicos para prevenir
fraudes e ilícitos no âmbito de processos
II - isenção da proibição de receber incentivos, licitatórios, na execução de contratos
subsídios,
subvenções,
doações
ou administrativos ou em qualquer interação com o
empréstimos de órgãos ou entidades públicos setor público, ainda que intermediada por
e de instituições financeiras públicas ou terceiros, tal como pagamento de tributos,
controladas pelo Poder Público;
sujeição a fiscalizações, ou obtenção de
autorizações, licenças, permissões e certidões;
III - redução do valor final da multa aplicável,
observado o disposto no art. 22; ou
IX - independência, estrutura e autoridade da
instância interna responsável pela aplicação do
IV - isenção ou atenuação das sanções programa de integridade e fiscalização de seu
administrativas previstas nos art. 86 a art. 88 cumprimento;
da Lei nº 8.666, de 1993, ou de outras normas
de licitações e contratos.
X - canais de denúncia de irregularidades,
abertos
e
amplamente
divulgados
a
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funcionários e terceiros, e de mecanismos
destinados à proteção de denunciantes de boafé;

administração pública municipal resultantes de
I - às sanções impostas com fundamento na Lei ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou
Municipal nº 3.793, de 2020; e
sem a participação de agente público.

XI - medidas disciplinares em caso de violação
do programa de integridade;

II - ao descumprimento de acordo de leniência Art. 47. Caberá ao Secretário Municipal da
celebrado com fundamento na Lei Municipal Administração
expedir
orientações
e
nº 3.793, de 2020.
procedimentos
complementares
para
a
execução deste Decreto, quando necessário.
Parágrafo único. As informações sobre os
acordos de leniência celebrados com Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de
fundamento na Lei Municipal nº 3.793, de 1º de janeiro de 2021.
2020, serão registradas no CMEP após a
celebração do acordo, exceto se causar prejuízo
Carlos Barbosa, 15 de julho de 2020.
às investigações ou ao processo administrativo.
Art. 43. Constarão do CMEP, sem prejuízo de
EVANDRO ZIBETTI,
outros a serem estabelecidos pela Procuradoria
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
Municipal, dados e informações referentes a:
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
I - nome ou razão social da pessoa física ou
Secretária Municipal da Administração
jurídica sancionada;
DECRETO Nº 3.585, DE 15 DE JULHO DE 2020
II - número de inscrição da pessoa jurídica no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou
Institui e estabelece o Regulamento do
da pessoa física no Cadastro de Pessoas Físicas
Festival da Canção 2020 de Carlos Barbosa e
- CPF;
dá outras providências.
III - tipo de sanção;
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
IV - fundamentação legal da sanção;
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
V - número do processo no qual foi Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII,
fundamentada a sanção;
DECRETA:
1º Fica instituído e regulamentado pelo
VI - data de início de vigência do efeito Art.
presente
Decreto o Festival da Canção 2020 de
limitador ou impeditivo da sanção ou data de Carlos Barbosa,
o qual será realizado no dia 10
aplicação da sanção;
de outubro de 2020, a partir das 19 horas no
VII - data final do efeito limitador ou impeditivo CTG Trilha Serrana.
da sanção, quando couber;
§ 1º O Festival é de âmbito microrregional, de
VIII - nome do órgão ou entidade sancionador; caráter amador e com estilo de canto livre.
e
§ 2º Excepcionalmente, em razão da pandemia
ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19) o
IX - valor da multa, quando couber.
Festival da Canção 2020 de Carlos Barbosa
das plataformas digitas adequadas e
Art. 44. A exclusão dos dados e informações utilizar-se-á
disponíveis
para sua realização, sempre
constantes do CMEP se dará:
respeitando as prerrogativas legais quanto a
I - com fim do prazo do efeito limitador ou prevenção e ao enfrentamento da COVID-19.
impeditivo da sanção; ou
§ 3º A responsabilidade da organização geral do
será da Fundação de Cultura e Arte de
II - mediante requerimento da pessoa jurídica evento
Carlos
Barbosa
– PROARTE.
interessada, após cumpridos os seguintes
requisitos, quando aplicáveis:
CAPÍTULO I
DOS
OBJETIVOS
a) publicação da decisão de reabilitação da
pessoa jurídica sancionada, nas hipóteses dos Art. 2º São objetivos do Festival:
incisos II e VI do caput do art. 41;

XII - procedimentos que assegurem a pronta
interrupção de irregularidades ou infrações
detectadas e a tempestiva remediação dos
danos gerados;
XIII - diligências apropriadas para contratação e,
conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais
como, fornecedores, prestadores de serviço,
agentes intermediários e associados;
XIV - verificação, durante os processos de
fusões, aquisições e reestruturações societárias,
do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou
da existência de vulnerabilidades nas pessoas
jurídicas envolvidas;
XV - monitoramento contínuo do programa de
integridade visando seu aperfeiçoamento na
prevenção, detecção e combate à ocorrência dos
atos lesivos previstos no art. 5º da Lei Municipal
nº 3.793, de 2020.
§ 1º Na avaliação dos parâmetros de que trata
este artigo, serão considerados o porte e
especificidades da pessoa jurídica, tais como:
I - a quantidade de funcionários, empregados e
colaboradores;
II - a complexidade da hierarquia interna e a
quantidade de departamentos, diretorias ou
setores;
III - a utilização de agentes intermediários como
consultores ou representantes comerciais;
IV - o setor do mercado em que atua;
V - os municípios em que atua, direta ou
indiretamente;
VI - o grau de interação com o setor público e a
importância de autorizações, licenças e
permissões governamentais em suas operações;
VII - a quantidade e a localização das pessoas
jurídicas que integram o grupo econômico; e
VIII - o fato de ser qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 2º A efetividade do programa de integridade
em relação ao ato lesivo objeto de apuração
será considerada para fins da avaliação de que
trata o caput.
§ 3º Na avaliação de microempresas e empresas
de pequeno porte, serão reduzidas as
formalidades dos parâmetros previstos neste
artigo, não se exigindo, especificamente, os
incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e XV do caput.
§ 4º Caberá à Procuradoria Municipal expedir
orientações,
normas
e
procedimentos
complementares referentes à avaliação do
programa de integridade de que trata este
Capítulo, quando necessário.
CAPÍTULO V
E DO CADASTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS
PUNIDAS
Art. 42. O Cadastro Municipal de Empresas
Punidas - CMEP conterá informações referentes:

b) cumprimento integral
leniência;

do acordo

c) reparação do dano causado; ou

de I - fomentar e divulgar a diversidade musical;
II - estimular e potencializar os talentos dos
artistas locais; e

d) quitação da multa aplicada.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

III - aprimorar e desenvolver a cultura musical,
promovendo um intercâmbio artístico-cultural
entre os participantes.
CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES

Art. 45. Os órgãos e as entidades da
administração pública, no exercício de suas
competências regulatórias, disporão sobre os
efeitos da Lei Municipal nº 3.793, de 2020, no
âmbito das atividades reguladas, inclusive no
caso de proposta e celebração de acordo de
leniência.

Art. 3º As inscrições são gratuitas e serão
recebidas no período de 27 de julho até 26 de
agosto de 2020, devendo ser enviadas
diretamente à Fundação de Cultura e Arte –
Proarte,
para
o
e-mail
festivaldacancao.proarte@gmail.com.

Art. 46. O processamento do PAR não interfere
no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à

§ 1º O regulamento e as fichas de inscrição do
Festival, encontram-se disponíveis no link
http://www.carlosbarbosa.com.br/festivaldacan
cao2020.
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§ 2º Respeitando a avaliação do Comitê de
Gerenciamento das Bandeiras do modelo de
Distanciamento Controlado do Estado do Rio
Grande do Sul, o prazo de inscrições poderá ser
prorrogado, conforme a evolução da contenção
e a consequente redução da disseminação da
COVID-19.
§ 3º O prazo de inscrições, em caso de
prorrogação,
acontecerá
no
período
compreendido entre os dias 31 de agosto e 14
de setembro de 2020.
Art. 4º A Ficha de Inscrição deverá estar
preenchida corretamente e junto ao arquivo da
inscrição deverá ser anexada cópia dos
documentos
pessoais
dos
candidatos
(identidade e CPF), comprovante de residência
(conta de água, luz ou telefone) e uma cópia da
letra da música que será interpretada com a
tonalidade adequada ao timbre vocal do
candidato. Ainda, deverá ser encaminhado à
Fundação, o arquivo digital da música a ser
interpretada.
§ 1º Os candidatos deverão residir
comprovadamente no município de Carlos
Barbosa e cidades vizinhas ao município,
caracterizando a seguinte microrregião: Bento
Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, Coronel Pilar,
Boa Vista do Sul, Barão, Salvador do Sul e São
Pedro da Serra.
§ 2º Caso o comprovante de residência não
esteja em nome do titular da inscrição, deverá
ser fornecida uma cópia do contrato de aluguel
ou declaração assinada pelo proprietário do
imóvel.
§ 3º Menores de 18 (dezoito) anos deverão
anexar declaração de autorização de
participação
assinada
pelos
pais
ou
responsáveis.
§ 4º Para obterem antedimento diferenciado,
conforme previsto no Decreto Municipal nº
3.560, de 12 de maio de 2020, os candidatos
com idade igual e/ou superior a 60 anos e/ou
aqueles integrantes de grupos de risco, deverão
anexar à inscrição autodeclaração fazendo
menção a situação.
Art. 5º Os candidatos deverão se inscrever,
obrigatoriamente, com 01 (uma) música, a ser
interpretada em fase única do Festival, não
sendo aceitas inscrições com músicas com
tempo superior a 5 (cinco) minutos e não sendo
permitido trocar as músicas, uma vez efetuada a
inscrição.
§ 1º A música escolhida para participação no
Festival deverá ser exclusivamente de artistas
nacionais e deverá ser interpretada em língua
portuguesa, não sendo aceitas versões nacionais
de músicas estrangeiras.
§ 2º As inscrições poderão ser realizadas,
apenas, de forma individual considerando a
situação especial gerada pela pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19).
Art. 6º Não poderão participar do Festival,
intérpretes que exerçam esta prática
profissionalmente.
Art. 7º Ainda, não poderão se inscrever no
Festival o 1º colocado da Categoria Livre e o 1º
colocado da Categoria Juvenil do Festival da
Canção 2019 de Carlos Barbosa.

Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa

CAPÍTULO III
DAS CATEGORIAS

Art. 14. Todos os participantes do Festival
receberão certificado de participação e os 03
Art. 8º O Festival terá duas categorias, a saber: (três) primeiros colocados de cada categoria
receberão premiação equivalente, conforme sua
I - juvenil, com idade de 10 até 15 anos na data colocação.
do Festival; e
Art. 15. Os equipamentos de sonorização,
II - livre, com idade a partir dos 16 anos na data iluminação e banda para acompanhamento dos
do Festival.
candidatos nos ensaios e no dia do evento, bem
como o local para os ensaios, serão
Art. 9º Poderão participar do Festival os disponibilizados pela Fundação, observando as
primeiros 20 (vinte) candidatos inscritos, prerrogativas contidas no Decreto Municipal nº
devendo a Fundação observar a seguinte 3.560, de 2020.
ordem:
Parágrafo único. Cada candidato terá direito a
I - os 08 (oito) primeiros inscritos da Categoria 03 (três) ensaios individuais, conforme acordo
Juvenil; e
previamente estabelecido pela organização do
evento.
II - os 12 (doze) primeiros inscritos da Categoria
CAPÍTULO VI
Livre.
DOS CASOS OMISSOS E DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo único. Os moradores de Carlos Art. 16. Os casos omissos neste Decreto, o qual
Barbosa tem reservadas inscrições de até 04 regulamenta o Festival da Canção 2020, serão
(quatro) vagas na Livre e 02 (duas) na Juvenil.
deliberados pela Fundação, dando ampla
publicidade.
CAPÍTULO IV
DA SELEÇÃO E JULGAMENTO
Art. 17. A realização da inscrição expressa a
aceitação de forma irrestrita às regras do
Art. 10. A Comissão Julgadora será composta presente Regulamento.
por um júri técnico formado por até 05 (cinco)
profissionais da área da música, especialistas, Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data da
críticos de arte, literatos, produtores musicais e sua publicação.
culturais e pessoas ligadas à arte e à cultura
musical em geral, a serem designados pela
Carlos Barbosa, 15 de julho de 2020.
organização do evento.
EVANDRO ZIBETTI,
Art. 11. As apresentações do Festival serão
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
realizadas em ordem alfabética, cujo tempo
máximo de duração de cada apresentação será
CARLO DAYAN SANTAROSA,
de 05 (cinco) minutos.
Diretor – Presidente da PROARTE.
Parágrafo único. Será observada a prerrogativa
prevista no § 4º do art. 4º deste Decreto, desde
que devidamente solicitado.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

Art. 12. O candidato será avaliado conforme a
sua categoria de inscrição, de acordo com os
seguintes critérios e pontuação:

EDITAIS

I - expressão vocal – 1 até 5 pontos;
II - interpretação – 1 até 5 pontos;
III - afinação – 1 até 5 pontos;
IV - desembaraço – 1 até 3 pontos;
V - ritmo – 1 até 5 pontos.

EDITAL Nº 27, DE 10 DE JULHO DE 2020.
Homologa 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 particulares.
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,

Parágrafo único. O tempo de cada
apresentação, bem como a fidelidade a letra de
cada uma das músicas serão critérios
observados em caso de empate entre os
candidatos.

HOMOLOGA 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 através
de compra em Escolas de Educação Infantil
Art. 13. Serão proclamados vencedores do particulares, de acordo com os Editais nº 05, de
Festival os intérpretes que atingirem a maior 27 de janeiro de 2020, e nº 25, de 07 de julho
pontuação nos quesitos previstos no art. 12, de 2020, referente aos inscritos nos meses de
abril e junho, conforme segue:
conforme segue:
I - os 03 (três) intérpretes que obtiverem o
maior número de pontos na Categoria Juvenil;
e
II - os 03 (três) intérpretes que obtiverem o
maior número de pontos na Categoria Livre.
CAPÍTULO V
DA PREPARAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS
CANDIDATOS

ABRIL
Classificação

Inscrição nº

1º

77

2º

76

3º

74

4º

75
JUNHO

Classificação

Inscrição nº

1º

79
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2º

81

3º

80

4º

78

Carlos Barbosa, 10 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 053/2020
TIPO: Menor Preço Global
DATA: 27 de julho de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa
realização de exames de tomografia

para

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 053 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.
TOMADA DE PREÇOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
TIPO: Técnica e Preço
DATA: 17 de agosto de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços técnicos especializados na
área contábil e de gestão pública
O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 005 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Tomada de
preços”.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
015/2020
TIPO: Menor preço global
DATA: 14 de agosto de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para
execução de pavimentação asfáltica na rua
Padre Arlindo Marcon
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 015 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Concorrência
Pública”.
ATAS
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
047/2020
Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e
vinte, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
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224/2020, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação,
objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE conforme
descrito no item 01 do Edital, processando-se
essa licitação nos termos da Lei Federal n.º
10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de
2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal
nº 8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006. Participaram do certame as
empresas:
ZEROUM
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
E
SUPRIMENTOS
DE
INFORMÁTICA EIRELI, neste ato representada
pelo Sr. Marcelo Marin, RG nº 2057994093;
OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, neste ato
representada pela Sra. Aline Raquel del Pino
Scursel , RG nº 9063237177; SIRLEI T.
HERMANN
MÓVES
LTDA,
neste
ato
representada pela Sra. Hedina Gonçalves
KneWitz, RG nº 107I9750061; SHOPTOM
COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA ME,
neste ato representada pelo Sr. Everton de
Souza, RG nº 1065492421; CALMED
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME, neste
ato representada pelo Sr. Fabio Duarte Pereira,
RG nº 5081934101; ESCOLARES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, neste ato
representada pelo Sr. Roges Renan Muller, RG
nº 3108439518; GUILHERME XAVIER PIVA
EIRELI EPP, neste ato representada pelo Sr.
Cristiano de Oliveira Dias, RG nº 1108844811;
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA,
neste ato representada pelo Sr. Fabio Duarte
Pereira, RG nº 5081934101; DE MARCHI ÁUDIO
E VÍDEO LTDA, neste ato representada pela Sra.
Michele Giovanella, RG nº 5066668021;
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, neste
ato representada pelo Sr. Daniel Costa de Lara,
RG nº 1051722641; RONALDO SILVEIRA DE
AZEVEDO JUNIOR ME, neste ato representada
pelo Sr. Wagner Borba de Azevedo, RG nº
7089099217; LUMIAR HEALTH BULDERS EQTOS
HOSPITALARES LTDA, neste ato representada
pela Sra. Isadora Faraco Correa, RG nº
5070551311; CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA
LTDA
ME,
neste
ato
representada pelo Sr. Fabiano Muller , RG nº
4090251374; ROSSI PRODUTOS HOSPITALATES
LTDA EPP, neste ato representada pelo Sr.
Irineu Rossi, RG nº 1032281568; MATEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS EIRELI, neste ato representada pelo
Sr. Álvaro Reis Torres, RG nº 3018878144;
DESIGN – RICARDENSE – INDÚSTRIA DE
MÓVEIS LTDA, neste ato representada pelo Sr.
Carlos Eduardo Dalla Lasta, RG nº 4073589832;
MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, neste ato
representada pelo Sr. Vinícius Vizzotto, RG nº
3184389;
LUIS
ANTÔNIO
MOREIRA
MAURANTE, neste ato representada pelo Sr.
Luis Antônio Moreira Maurante, RG nº
1041500529; SCHOOL SHOP MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA EPP, neste ato
representada pelo Sr. William Vivan Scheures,
RG nº 2097056523; A.T. NEDEL & CIA LTDA,
neste ato representada pelo Sr.
Mateus
Oliveira de Quevedo, RG nº 2080986091;
DALVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, neste
ato representada pelo Sr. Rick Schonhalz
Veloso, RG nº 2075712196. Em comum acordo
com todos os licitantes participantes, nada será
rubricado, somente ao final a ata e os lances.
Conferidos os documentos apresentados para
tanto, as empresas participantes restam
credenciadas. Foram recebidos os envelopes n.
01 e 02, proposta de preços e habilitação.
Aberto o envelope da proposta de preços, e
tendo concluído que apresenta condições
positivas de classificação, eis que os preços
ofertados situaram-se dentre aqueles vigentes

no mercado para idênticas condições de
fornecimento, segundo a pesquisa informativa
que se realizou, a Pregoeira decidiu pela
abertura do momento de lances conforme
planilha anexa. Durante a fase de lances
ausentaram-se do certame os seguintes
representes das empresas ZEROUM COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA EIRELI, SIRLEI T. HERMANN
MÓVES LTDA, SHOPTOM COMÉRCIO DE
ELETROELETRÔNICOS LTDA ME, ESCOLARES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, DE
MARCHI ÁUDIO E VÍDEO LTDA, CENTERMIX
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME,
DESIGN – RICARDENSE – INDÚSTRIA DE MÓVEIS
LTDA, MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, LUIS
ANTÔNIO MOREIRA MAURANTE, SCHOOL SHOP
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, A.T. NEDEL
& CIA LTDA, DALVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ME. A pregoeira decidiu suspender a sessão
após os lances do item 16, para intervalo,
retomando o certame às treze horas e trinta
minutos. Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para
micro e pequenas empresas previsto na Lei
Complementar 123/2006, foram declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item
01 - OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, com o
preço final (ou negociado) de R$ 26.000,00;
para o item 02 - OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A, com o preço final (ou negociado) de R$
25.990,00; para o item 03 - ESCOLARES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, com
o preço final (ou negociado) de R$ 373,00; para
o item 04 – SHOPTOM COMÉRCIO DE
ELETROELETRÔNICOS LTDA ME. , com o preço
final (ou negociado) de R$ 197,90; para o item
05 - MATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, com o preço
final (ou negociado) de R$ 10.000,00; para o
item 06 - LUIS ANTÔNIO MOREIRA MAURANTE,
com o preço final (ou negociado) de R$
1.700,00; para o item 07 - SCHOOL SHOP
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 258,00; para o
item 08 - SCHOOL SHOP MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 228,00; para o item 09 DESIGN – RICARDENSE – INDÚSTRIA DE MÓVEIS
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
399,00; para o item 10 - DESIGN – RICARDENSE
– INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 235,00; para o item
11 – RONALDO SILVEIRA DE AZEVEDO JUNIOR
ME, com o preço final (ou negociado) de R$
368,00; para o item 12 - MASTER
ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, com o preço final
(ou negociado) de R$ 489,78; para o item 13 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 79,00; para o
item 14 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP,
com o preço final (ou negociado) de R$ 250,00;
para o item15 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI
EPP, com o preço final (ou negociado) de R$
8.800,00; para o item 16 - DESIGN –
RICARDENSE – INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 234,00;
para o item 17 – Não houve proposta válida;
para o item 18 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI
EPP, com o preço final (ou negociado) de R$
15,90; para o item 19 – BIOTECNO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 28.000,00; para o item 20 LUIS ANTÔNIO MOREIRA MAURANTE, com o
preço final (ou negociado) de R$ 679,00; para o
item 21 - GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP,
com o preço final (ou negociado) de R$ 310,00.
Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação.
Foram habilitadas as empresas: OLSEN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A; MATEX INDÚSTRIA
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E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
EIRELI; BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP; SHOPTOM
COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA;
SCHOOL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA;
DESIGN – RICARDENSE – INDÚSTRIA DE MÓVEIS
LTDA; RONALDO SILVEIRA DE AZEVEDO JUNIOR;
LUIS
ANTONIO
MOREIRA
MAURENTE;
ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA; MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI. Foi
concedido prazo para recurso havendo
manifestação por parte das seguintes empresas:
ROSSI PRODUTOS HOSPITALATES LTDA EPP,
referente ao item 15, foi apresentado catálogo
com o número de registro da ANVISA, sendo que
a comissão não classificou a proposta por não
ter apresentado documento de registro na
ANVISA, o licitante alega que o edital não exige
apresentação junto à proposta, referente ao
item 14, licitante alega que a marca possui
registro na ANVISA e, atendendo toda a
descrição do item 14, confronta a proposta e
catálogo da empresa GUILHERME XAVIER PIVA
EIRELI EPP, que a marca ofertada não atende a
especificação do edital. LUMIAR HEALTH
BULDERS EQTOS HOSPITALARES LTDA alega,
referente ao item 15, a desclassificação pela
comissão, por não constar no registro da ANVISA
apresentado onde foi feita a pesquisa
(cabeçalho), a licitante alega que o registro
consta na proposta e no manual do produto.
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
referente ao item 19, onde a comissão aceitou
somente a proposta da empresa que constava o
certificado de calibração. O licitante alega que
devido à dúbia interpretação, o edital não
solicita que seja apresentado no momento da
proposta este certificado, podendo ser
apresentado posteriormente. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente
sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes.
Sinara Kirch – Pregoeira
Mércia J. Chies – Equipe de apoio
Daniela Weschenfelder – Equipe de apoio
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
048/2020
Aos nove dias do mês de julho de dois mil e
vinte, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
224/2020, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação,
objetivando a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA
PREMIAÇÃO DO PROGRAMA MINHA NOTA-e E
PARA OS CONTRIBUINTES QUE FIZERAM O
PAGAMENTO DO IPTU EM COTA ÚNICA
conforme descrito no item 01 do Edital,
processando-se essa licitação nos termos da Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto
Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro de 2006,
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93 e Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006. Não houve empresa
participante, motivo pelo qual resta deserta a
presente licitação. Nada mais havendo a constar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e equipe de
apoio.
Itacir Rasador – Pregoeiro
Mércia J. Chies – Equipe de apoio
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
049/2020
Aos dez dias do mês de julho de dois mil e vinte,
às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
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224/2020, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação,
objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE conforme descrito no item 01 do
Edital, processando-se essa licitação nos
termos da Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008,
de 20 de fevereiro de 2006, com aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006. Participaram do certame as empresas:
PAPELARIA AGIS LTDA, neste ato representada
pelo Sr. AUGUSTO CÉSAR MOLON, RG nº
9100007112; BIANCA RICACHESKI RAUBER,
neste ato representada pelo Sr. FÁBIO RAUBER,
RG nº 6025799666; MARIO MOISES MOLINA,
neste ato representada pelo Sr. MARIO MOISES
MOLINA, RG nº 8024909965; N.T. LUIZE-EPP
neste ato representada pelo Sr. GABRIEL SILVA
SOARES, RG nº 4082419161; TB SUPRIMENTOS
PARA INFORMÁTICA LTDA, neste ato
representada pelo Sr. EDILAR BORTONCELLO,
RG nº 6026462439.Conferidos os documentos
apresentados para tanto, a empresa
participante restou credenciada. Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de
preços e habilitação. Aberto o envelope da
proposta de preços, e tendo concluído que
apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a
pesquisa informativa que se realizou, a
Pregoeira decidiu pela abertura do momento
de lances conforme planilha anexa. Encerrada a
fase de lances, e após oportunizado o exercício
do benefício para micro e pequenas empresas
previsto na Lei Complementar 123/2006, foram
declarados vencedores os seguintes licitantes:
para o item 01 - BIANCA RICACHESKI RAUBER,
com o preço final (ou negociado) de R$ 16,60,
para o item 02 - N.T. LUIZE-EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 1,95, para o item 03
- N.T. LUIZE-EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 73,90, para o item 04 - N.T.
LUIZE-EPP, com o preço final (ou negociado) de
R$ 2,09, para o item 05 - N.T. LUIZE-EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,65, para o
item 06 - TB SUPRIMENTOS PARA
INFORMÁTICA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 0,10, para o item 07 - N.T.
LUIZE-EPP, com o preço final (ou negociado) de
R$ 0,24 para o item 08 - PAPELARIA AGIS LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 0,45,
para o item 09 - BIANCA RICACHESKI RAUBER,
com o preço final (ou negociado) de R$0,38
para o item 10 - BIANCA RICACHESKI RAUBER,
com o preço final (ou negociado) de R$ 0,38
para o item 11 - TB SUPRIMENTOS PARA
INFORMÁTICA LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1,78 para o item 12 - N.T.
LUIZE-EPP, com o preço final (ou negociado) de
R$ 1,24, para o item 13 - N.T. LUIZE-EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 0,25, para o
item 14 - N.T. LUIZE-EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 0,15, para o item15 PAPELARIA AGIS LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 2,05, para o item 16 PAPELARIA AGIS LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 7,87, para o item 17 - TB
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, com
o preço final (ou negociado) de R$ 2,00, para o
item 18 - N.T. LUIZE-EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,62, para o item 19 - N.T.
LUIZE-EPP, com o preço final (ou negociado) de
R$ 8,99, para o item 20 - N.T. LUIZE-EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 8,99, para o
item 21 - N.T. LUIZE-EPP, com o preço final (ou
negociado) de R$ 2,09, para o item 22 - N.T.
LUIZE-EPP, com o preço final (ou negociado) de
R$ 1,45, para o item 23 - N.T. LUIZE-EPP, com o

preço final (ou negociado) de R$ 2,05, para o
item 24 - PAPELARIA AGIS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 4,50, para o item 25 PAPELARIA AGIS LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 0,55. Após a fase das
propostas e lances foi aberto o envelope de
número 02, referente a habilitação. Foram
habilitadas as empresas: PAPELARIA AGIS LTDA,
BIANCA RICACHESKI RAUBER, N.T. LUIZE-EPP, TB
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. O
representante da empresa PAPELARIA AGIS
LTDA ausentou-se antes do término desta fase.
Adjudicam-se
às
empresas
vencedoras:
PAPELARIA AGIS LTDA, os objetos constantes nos
itens 08, 15, 16, 24 e 25 do edital; BIANCA
RICACHESKI RAUBER, os objetos constantes nos
itens 01, 09 e 10; N.T. LUIZE-EPP, os objetos
constantes nos itens 02, 03, 04, 05, 07, 12, 13,
14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23; TB SUPRIMENTOS
PARA INFORMÁTICA LTDA, os objetos constantes
nos itens 06, 11 e 17. Foi concedido prazo para
recurso, não havendo manifestação de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja
ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe
de apoio e licitantes. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica todo o processo para análise dos
documentos e procedimentos adotados por
mim pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.
Sinara Kirch – Pregoeira
Daniela R. Weschenfelder– Equipe de apoio
ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
050/2020
Aos treze dias do mês de julho de dois mil e
vinte, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
224/2020, com a finalidade de receber
propostas e documentos de habilitação,
objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ELÉTRICO conforme descrito no item 01 do
Edital, processando-se essa licitação nos termos
da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do
Decreto Municipal nº 2.008, de 20 de fevereiro
de 2006, com aplicação subsidiária da Lei
Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006. Participaram do
certame as empresas: LIGHT VOLT COMÉRCIO
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, neste ato
representada pelo Sr. Arnaldo Ruchel, RG nº
4018001323; CALLTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, neste ato
representada pelo Sr. Gilberto José Martini , RG
nº 1065622563; ANTUNES COMERCIAL LTDA
EPP, sem que seu representante estivesse
presente.
Conferidos
os
documentos
apresentados para tanto, as empresas
participantes restaram credenciadas. Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de
preços e habilitação. Aberto o envelope da
proposta de preços, e tendo concluído que
apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles vigentes no mercado para idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, o Pregoeiro decidiu
pela abertura do momento de lances conforme
planilha anexa. Encerrada a fase de lances, e
após oportunizado o exercício do benefício para
micro e pequenas empresas previsto na Lei
Complementar 123/2006, foram declarados
vencedores os seguintes licitantes: para o item
01 - LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 17,84; para o item 02 - LIGHT
VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
18,61; para o item 03 - LIGHT VOLT COMÉRCIO
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DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, com o preço
final (ou negociado) de R$ 20,33; para o item 04
- LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 21,60; para o item 05 - LIGHT
VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA,
com o preço final (ou negociado) de R$ 23,00;
para o item 06 - LIGHT VOLT COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, com o preço final
(ou negociado) de R$ 24,35; para o item 07 CALLTEC
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 25,68; para o item 08
- LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 3,90; para o item 09 ANTUNES COMERCIAL LTDA EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 3,22; para o item 10 CALLTEC
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 4,90; para o item 11 CALLTEC
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 7,00; para o item 12 CALLTEC
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 6,28; para o item 13 CALLTEC
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 23,00; para o item 14
- ANTUNES COMERCIAL LTDA EPP, com o preço
final (ou negociado) de R$ 2,15; para o item 15 CALLTEC
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, com o preço
final (ou negociado) de R$ 4,50; para o item 16 LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 5,40; para o item 17 - CALLTEC
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TELECOMUNICAÇÕES
LTDA ME, com o preço final (ou negociado) de
R$ 230,00; para o item 18 - CALLTEC
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TELECOMUNICAÇÕES
LTDA ME, com o preço final (ou negociado) de
R$ 56,00.
Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação.
Foram habilitadas as empresas: LIGHT VOLT
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA;
CALLTEC
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME e ANTUNES
COMERCIAL LTDA EPP. Adjudicam-se às
empresas vencedoras: LIGHT VOLT COMÉRCIO
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, o objeto
constante nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 16 do
edital;
CALLTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME o objeto
constante nos itens 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17 e 18
do edital; ANTUNES COMERCIAL LTDA EPP o
objeto constante nos itens 9 e 14 do edital. Foi
concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes.
Encaminha-se à Assessoria Jurídica todo o
processo para análise dos documentos e
procedimentos adotados por mim pregoeiro e
equipe de apoio para posterior homologação.
Itacir Rasador – Pregoeiro
Mércia J. Chies – Equipe de apoio
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
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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 Econômicofinanceira, 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 094/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Constitui objeto deste a contratação
de empresa para execução do seguinte serviço,
com colocação de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários:
Contratação de empresa para execução de
pavimentação asfáltica na Rua Cecília Meireles,
no Município de Carlos Barbosa/RS, em uma
extensão de 340 metros, com fornecimento de
mão de obra e dos materiais necessários;
A obra deverá ser executada conforme Projeto,
Planilha Orçamentária, Cronograma FísicoFinanceiro e Memorial Descritivo, constantes
no anexo VI do Edital.

multi24/sistemas/transparencia/index?
secao=contrato
Digitando o nº 094 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Concorrência”.
VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias a partir
da emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 616.900,95 (seiscentos e dezesseis
mil, novecentos reais e noventa e cinco
centavos).
Carlos Barbosa, 9 de julho de 2020.
ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente
CONCRESUL ENGENHARIA 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 095/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Simonaggio & Cia Ltda
OBJETO: Constitui objeto deste a contratação
de empresa para execução do seguinte serviço,
com colocação de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários:
Contratação de empresa para execução de
pavimentação asfáltica na Estrada da Linha
Sobra, na Comunidade de Linha Doze no
Município de Carlos Barbosa/RS, em uma
extensão de 788 metros, com fornecimento de
mão de obra e dos materiais necessários.
A obra deverá ser executada conforme Projeto,
Planilha Orçamentária, Cronograma FísicoFinanceiro 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 095 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Concorrência”.
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias a partir da
emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 822.507,13 (oitocentos e vinte e
dois mil, quinhentos e sete reais e treze
centavos).
Carlos Barbosa, 9 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
EXTRATO DO CONTRATO Nº 096/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
O contrato pode ser visualizado na íntegra CONTRATADA: Funicalhas Indústria e Comércio
de Funilaria Eireli
através do link:
OBJETO: Constitui objeto do presente
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/
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instrumento a contratação de empresa para
reforma do telhado da UBS de Arcoverde,
localizado na localidade de Arcoverde,
conforme projeto anexo.
Todos os materiais e/ou equipamentos a serem
empregados na obra deverão ser de qualidade
certificada, compatíveis com os respectivos
serviços, devendo atender as especificações
técnicas. A remoção de entulhos também ficará
a cargo da contratada.
O contrato pode ser visualizado na íntegra
através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/index?secao=contrato
Digitando o nº 096 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Dispensa”.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias a partir da assinatura.
VALOR: R$ 30.093,03 (trinta mil, noventa e três
reais e três centavos).
Carlos Barbosa, 14 de julho de 2020.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
FUNICALHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FUNILARIA EIRELI
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 097/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: E&R Casa de Repouso Ltda
OBJETO: O presente contrato tem seu
respectivo objeto a contratação de serviço de
Instituição de Longa Permanência, destinada ao
domicílio coletivo de pessoas portadoras de
necessidades especiais e também, de pessoas
com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, de acordo com o grau de dependência,
sendo estes:
- Grau de dependência I: independentes,
mesmo que requeiram uso de equipamentos de
autoajuda. A Instituição de Longa Permanência
deverá atender no seu espaço físico, idosos e
adultos portadores de necessidades especiais. O
serviço deve ser realizado conforme descrição
abaixo:
I - Acomodação em quarto coletivo (para no
máximo 4 pessoas), com banheiro coletivo, sala
coletiva de TV, sala de atendimento de
enfermagem, sala de atividades/recreação/lazer,
refeitório;
II - Área descoberta para convivência e
atividades ao ar livre;
III - Fornecimento mínimo de 06 (seis) refeições
diárias, conforme cardápio devidamente
elaborado por nutricionistas;
IV - Fornecimento de rouparia de cama e banho
devidamente higienizados;
V - Serviços de limpeza diária dos quartos,
banheiros e ambientes comuns da Instituição;
VI - Serviços de lavanderia;
VII - Atividades coordenadas por profissionais
devidamente capacitados visando a preservação
da saúde física e mental e do aperfeiçoamento
moral, intelectual, espiritual e social do idoso;
VIII - Atividades que buscam a preservação do
vínculo familiar;
IX - Alimentação especial quando houver
indicação médica, em conformidade com o
disposto no art. 50, VIII da Lei 10.741/2003.
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Não estão incluídos os seguintes
serviços:
- Fornecimento de fraldas descartáveis,
material para curativos, sondas e similares;
- Fornecimento de produtos de higiene
particular e vestuário.
A Casa deverá disponibilizar profissionais para
serviços externos como acompanhamento em
consultas
médicas,
acompanhamento
hospitalar, dentre outros similares.
Os padrões de habitação devem ser
compatíveis com as necessidades dos idosos
atendidos, bem como a alimentação regular e
higiene, indispensáveis às normas sanitárias e
com estas condizentes, conforme estabelecido
na RDC nº 283 de 2005, bem como na Lei n.º
10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Segurança de Acolhida:
- Ter acolhida suas demandas, interesses,
necessidades e possibilidades;
- Garantir formas de acesso aos direitos sociais.
(livro Tipificação Nacional.indd 27 19/1/2010
15:30:51 28 Segurança de Convívio ou Vivência
Familiar, Comunitária e Social)
- Vivenciar experiências que contribuam para o
fortalecimento de vínculos familiares;
- Vivenciar experiências de ampliação da
capacidade protetiva e de superação de
fragilidades e riscos na tarefa do cuidar;
- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das
políticas
públicas
setoriais,
conforme
necessidades.
Segurança de Desenvolvimento da Autonomia:
- Vivenciar experiências que contribuam para a
construção de projetos individuais e coletivos,
desenvolvimento da autoestima, autonomia,
inserção e sustentabilidade;
- Vivenciar experiências que possibilitem o
desenvolvimento de potencialidades e
ampliação do universo informacional e cultural;
- Vivenciar experiências que utilizem de
recursos disponíveis pela comunidade, família
e recursos lúdicos para potencializar a
autonomia e a criação de estratégias que
diminuam os agravos decorrentes da
dependência e promovam a inserção familiar e
social. A Casa deve apresentar Alvará de PPCI,
Alvará Sanitário atualizado. Deverá ser
preservada a identidade e privacidade do idoso
e do portador de necessidades especiais,
agindo sempre em consonância com os
ditames legais, éticos e de boa fé aplicáveis,
respeitando todos os direitos da pessoa idosa e
da pessoa portadora de necessidades
especiais. A Casa deverá contar uma Equipe de
Referência para Atendimento Direto composta
pelos seguintes profissionais (em conformidade
com a NOBRH-2006):
- 01 Coordenador de nível médio ou superior;
- Cuidadores de nível médio;
- 01 assistente social de nível superior;
- 01 psicopedagogo de nível superior;
- 01 profissional para desenvolvimento de
atividades socioculturais de nível superior;
- Profissional de limpeza de nível fundamental;
- Profissional de alimentação de nível
fundamental;
- Profissional de lavanderia de nível
fundamental.
Deverão ser apresentados documentos
comprobatórios do vínculo formal de trabalho.
Além da Equipe de Referência para
Atendimento Direto, a Casa deverá contar com
uma equipe multiprofissional composta por
fisioterapeuta,
médico,
nutricionista,
enfermeiro, assistente social e recreacionista. A
Casa deve apresentar Plano de Remoção,
visando a garantia de atendimento médico
imediato em casos de intercorrência médica
(urgência e emergência), e comunicar ao
Município (CREAS) do fato. Fica a Casa

responsável por encaminhar relatórios técnicos
trimestralmente à equipe técnica do CREAS, que
fará o acompanhamento do núcleo familiar,
quando houver, além do Plano Individual de
cada idoso ao entrar na Casa. No ato de entrada
do idoso na Casa, será feita uma relação com os
bens e pertences pessoais deste, identificando
as peças de vestuário pessoal, atualizando a
relação com a entrada e/ou retirada destes
itens, com entrega de recibo de depósito dos
bens confiados. No caso de falecimento do
idoso, o contrato será rescindido de pleno
direito, ficando acordado entre as partes o
pagamento dos dias do mês referentes aos
serviços prestados no período; sendo de
responsabilidade do Município a assistência
funeral completa, através dos benefícios
eventuais previstos na Lei Municipal de
Assistência Social.
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 097 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Dispensa”.
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, ou seja,
de 14 de julho de 2020 até 09 de janeiro de
2021.
VALOR: Até R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos
reais) mensais.
Carlos Barbosa, 14 de julho de 2020.
FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal da Assistência Social e
Habitação
E&R CASA DE REPOUSO 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 098/2020
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: A Batista & Cia Monitoramento
Ltda
OBJETO: O objeto do presente é a contratação
de empresa para prestação de serviço de
monitoramento 24 horas, inclusive sábados,
domingos e feriados e serviços de zeladoria,
recepção e informação, com disponibilidade de
profissionais nos horários de segunda a sexta
feira, das 06h30min às 19 horas, no Centro
Administrativo Municipal, de acordo com a
tabela e o descritivo detalhado do serviço que
segue:
LO
TE

01

ITE
M

DESCRIÇÃO

UND

QTID
ADE

01

SERVIÇO DE MONITORAMENTO PRÉDIO DO MÊS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL

01

02

SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÊS
EQUIPAMENTOS - MONITORAMENTO, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL

01

03

SERVIÇO DE ZELADORIA, RECEPÇÃO E MÊS
INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIDADE DE
PROFISSIONAIS, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E PLANILHA DE
CUSTO (ANEXO VI DO EDITAL)

01

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

Digitando o nº 098 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

Carlos Barbosa, 15 de julho de 2020.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 02 de
agosto de 2020 até 01 de agosto de 2021.
VALOR: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)
ano.

FABIANO JOSÉ TAUFER
CPF: 924.276.690-91
Secretário Municipal da Educação

LUCILENE MARCHI
Presidente da Câmara de Vereadores

SERRA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E
PORTARIA EIRELI
Contratada

JPS LOCADORA & LAZER LTDA ME
Contratada

Carlos Barbosa, 14 de julho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
A BATISTA & CIA MONITORAMENTO LTDA
Contratado
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
106/2016
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Serra Serviços Terceirizados de
Limpeza e Portaria Eireli
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 16 de julho de
2020 até 15 de julho de 2021, na forma da
justificativa anexa que faz parte integrante do
presente instrumento.
Em função da prorrogação de prazo do contrato,
fica reajustado o valor pago, negociado entre as
partes de 4,00%. Desta forma, o novo valor a ser
pago corresponderá a R$ 65.983,35 (sessenta e
cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e
trinta e cinco centavos) mensais, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento. Consolidando assim,
os seguintes valores:
SUB
ITEM

ESCOLA

MÃO DE
OBRA

MATERIA
L

TOTAL

01

EMEF SANTA LUIZA

R$
5.156,86

R$
2.360,65

R$ 7.517,51

02

EMEF PADRE PEDRO
PICOLLI

R$
5.969,75

R$
1.654,59

R$ 7.624,34

03

EMEF PREFEITO JOSÉ
CHIES

R$
10.094,95

R$
1.730,90

R$
11.825,85

04

EMEF SALVADOR
BORDINI

R$
1.369,24

R$ 928,74 R$ 2.297,98

05

EMEF NOSSA
SENHORA APARECIDA

R$
3.776,52

R$
1.851,47

06

EMEI ARCO IRIS

R$
1.289,79

R$ 584,76 R$ 1.874,55

07

EMEI AURORA

R$
2.826,89

R$ 758,48 R$ 3.585,37

09

EMEI TOQUINHO DE
GENTE

R$
6.408,07

R$1.760,1 R$ 8.168,21
4

10

EMEI GOTINHAS DE
AMOR

R$
2.823,19

R$ 734,72 R$ 3.557,91

11

EMEI CRIANÇA FELIZ

R$
4.262,50

R$ 840,43 R$ 5.102,93

12

EMEI VITÓRIA

R$
1.310,30

R$ 705,04 R$ 2.015,34

14

EMEI AQUARELA

R$
2.802,55

R$ 609,85 R$ 3.412,40

15

EMEI SÃO SEBASTIÃO

R$
1.263,04

R$ 324,07 R$ 1.587,11

TOTAL

49.353,65

R$
14.843,84

R$ 5.627,99

R$
64.197,49

As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 005

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
006/2017

ADITIVO: 003
Carlos Barbosa, 10 de julho de 2020.

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
008/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Jucitur Transportes Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 21 de julho
de 2020 até 20 de julho de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica acordado entre as partes, a manutenção
do valor pago.
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.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: M. S. Benelli Transportes Ltda –
Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 21 de julho de
2020 até 20 de julho de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica acordado, em negociação entre as partes, a
manutenção do valor pago.
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: 003

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 10 de julho de 2020.

Carlos Barbosa, 10 de julho de 2020.

LUCILENE MARCHI
Presidente da Câmara de Vereadores

LUCILENE MARCHI
Presidente da Câmara de Vereadores

JUCITUR TRANSPORTES LTDA ME
Contratada

M. S. BENELLI TRANSPORTES LTDA - ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
007/2017

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
009/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: JPS Locadora & Lazer Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 21 de julho
de 2020 até 20 de julho de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica acordado, em negociação entre as partes,
a manutenção do valor pago.
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.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Executive Locação de Veículos
Ltda – Epp
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 21 de julho de
2020 até 20 de julho de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica acordado, em negociação entre as partes, a
manutenção do valor pago.
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.
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ADITIVO: 004
Carlos Barbosa, 10 de julho de 2020.
LUCILENE MARCHI
Presidente da Câmara de Vereadores
EXECUTIVE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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
010/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Transportes Bissolotti Ltda – Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 21 de julho de
2020 até 20 de julho de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica acordado, em negociação entre as partes, a
manutenção do valor pago.
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: 003
Carlos Barbosa, 10 de julho de 2020.
LUCILENE MARCHI
Presidente da Câmara de Vereadores
TRANSPORTES BISSOLOTTI LTDA - ME
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
101/2017
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Rota 453 Lavagem Ltda – Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo do contrato
entabulado entre as partes por mais 12 (doze)
meses, ou seja, de 13 de julho de 2020 até 12 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.
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: 005
Carlos Barbosa, 10 de julho de 2020.

Diário Oficial do Município de Carlos
Barbosa

FELIPE BORSOI
CPF: 001.001.710-01
Secretário Municipal da Agricultura
ROTA 453 LAVAGEM LTDA – ME
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
002/2018

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
102/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Centro Veranense de Diagnóstico
Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 14 de julho de
2020 até 13 de julho de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica acordado, em negociação entre as partes, a
manutenção do valor pago.
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.

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: IST Informática Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 01 de agosto
de 2020 até 31 de julho de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Fica acordado, em negociação entre as partes,
a manutenção do valor pago.
Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos Preços, passando a vigorar a seguinte
redação: "No vencimento do contrato os ADITIVO: 002
preços poderão ser reajustados, e se for o caso,
em livre negociação entre as partes e limitado
Carlos Barbosa, 13 de julho de 2020.
ao índice de desempenho da inflação do
período".
LETÍCIA LUSANI
As demais cláusulas e condições do contrato
Secretária Municipal da Saúde
original permanecem inalteradas.
CENTRO VERANENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA
ADITIVO: 002
Contratado
Carlos Barbosa, 13 de julho de 2020.
LUCILENE MARCHI
Presidente da Câmara de Vereadores
IST INFORMÁTICA 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
151/2018
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Extremo Sul Serviços de Saúde
Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 14
(catorze) dias, ou seja, a partir de 18 de julho
de 2020 a 31 de julho de 2020 ou enquanto
durar o processo licitatório, na forma da
justificativa anexa que faz parte integrante do
presente instrumento.
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.
ADITIVO: 004
Carlos Barbosa, 15 de julho de 2020.
LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde
EXTREMO SUL SERVIÇOS DE SAÚDE 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
168/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Navegantes – Limpeza Urbana
Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, ou seja, a partir de 15 de julho de
2020 até 14 de julho 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, negociado entre as
partes em 4,00%. Desta forma, o novo valor a
ser pago corresponderá a R$ 208,00 (duzentos e
oito reais) por contêiner, perfazendo um total
de até R$ 83.200,00 (oitenta e três mil e
duzentos reais) 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 e condições do contrato
original permanecem inalteradas.
ADITIVO: 002
Carlos Barbosa, 14 de julho de 2020.
ANTONIO GELMINI
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CPF: 117.701.800-44
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente
NAVEGANTES – LIMPEZA URBANA LTDA ME
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
219/2019
CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Renova Terraplanagem Ltda Me
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre as partes, por mais
30 (trinta) dias, ou seja, a partir de 30 de julho
de 2020 até 28 de agosto 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: 004
Carlos Barbosa, 13 de julho de 2020.
ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44
Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente
RENOVA TERRAPLANAGEM LTDA
Contratada
CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa
ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

Diário Oficial do Município de Carlos
Barbosa

Carlos Barbosa, 9 de julho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 511/2020
HOMOLOGA, com efeito retroativo a 12 de
maio de 2020, a conclusão do estágio
probatório, declarando estável no serviço
público a servidora ANDRESA FONTANA HAAS,
matrícula nº 1.246, investida no cargo efetivo
de Agente Administrativo em 12/05/2017, 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.
Carlos Barbosa, 9 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 512/2020
DETERMINA a abertura de Sindicância
Administrativa Investigatória e designa a
Comissão Permanente de Sindicância e/ou
Processo Administrativo, nos termos da
Portaria nº 137, de 04 de fevereiro de 2019,
com a finalidade de apurar os fatos apontados
no Processo Administrativo nº 3000, datado de
24 de junho de 2020, referente a solicitação
feita pelo Sr. Edegar Dall Acqua, em relação aos
supostos fatos ocorridos no dia 15 de junho de
2020, na Rua Antonio Adriano Guerra, Bairro
Aurora, quando uma pedra teria saltado no
momento em que a equipe de roçada da
Prefeitura limpava a referida rua, causando
danos no veículo FORD FOCUS HC FLEX, placas
IQY-3765/RS, ano 2011, de propriedade do Sr.
Ademar Ferreira Prestes.
Carlos Barbosa, 10 de julho de 2020.

artigo 8º, caput e inciso IX, dispositivos que
proíbem os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da Covid-19 de
computar o período de 27 de maio de 2020 a
31 de dezembro de 2021 como período
aquisitivo para concessão de triênios.
Carlos Barbosa, 13 de julho de 2020.
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 515/2020
EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS BARBOSA, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o que estabelece
o artigo 6º da Emenda Constitucional nº
41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da
Constituição
Federal,
CONCEDE
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO, a contar de 13/07/2020, à
servidora MARISA SCHAFER CHIES, CPF
531.140.940-15, matrícula 946, identidade
funcional 1883, cargo de Professor Educação
Artística, nível 03, classe C, regime jurídico
estatutário, 20 horas semanais, com proventos
mensais integrais no valor de R$ 3.361,98
composto das seguintes vantagens: Vencimento
básico (Classe C, nível 3) - Lei Municipal nº 2133
de 2008; 15% de adicional por tempo de serviço
e 4,31% de adicional por tempo de serviço
proporcional - Lei Municipal nº 682 de 1990, art.
84 a ser custeada por INST. PREV. MUNICIPAL CARLOS BARBOSA e seu reajuste será efetivado
pela paridade.
Carlos Barbosa, 13 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.
PORTARIA Nº 516/2020
CONCEDE, a partir desta data, indenização pelo
exercício em escola de difícil acesso,
proporcional aos turnos cumpridos nas escolas,
incidente sobre o padrão de referência fixado no
artigo 28, e, nos termos do artigo 35 e 36,
ambos da Lei Municipal nº 2.133, de 28 de
janeiro de 2008, a seguinte professora:

PORTARIAS

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

PORTARIA Nº 509/2020

PORTARIA Nº 513/2020

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 12 de maio
de 2020, a conclusão do estágio probatório,
declarando estável no serviço público a
servidora LETICIA CIGNACHI, matrícula nº 1.904,
investida no cargo efetivo de Agente
Administrativo em 12/05/2017, 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.

RETIFICA a Portaria 481, de 1º de julho de
2020, que concede à servidora IVANIA ANDREA
KOLLING, Procurador, matrícula nº 1767,
promoção para a Classe B do Plano de Carreira
dos Servidores Públicos Municipais, sendo que
o período aquisitivo de 01 de junho de 2017 a
01 de junho de 2020 foi protelado por motivo
de 14 (quatorze) dias de licença para
tratamento de saúde em pessoa da família,
passando o período para 01 de junho de 2017
a 15 de junho de 2020, e não como constou.

Carlos Barbosa, 9 de julho de 2020.

Carlos Barbosa, 10 de julho de 2020.

PORTARIA Nº 517/2020

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

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 510/2020

PORTARIA Nº 514/2020

CONCEDE, com efeito retroativo a 06 de julho de
2020, por 120 dias consecutivos, licença
maternidade à servidora JORDANA GAUGER,
auxiliar de farmácia, matrícula nº 2.028, nos
termos do art. 71, da Lei Federal nº 8.213, de 24
de julho de 1991. Período da licença
maternidade: de 06 de julho a 02 de novembro
de 2020.

CONCEDE, a partir desta data, à servidora
MARISA SCHAFER CHIES, Professor de
Educação Artística, matrícula nº 946, adicional
por tempo de serviço proporcional, na razão de
31/36 avos, percentual de 4,31, de acordo com
o art. 84 da Lei Municipal nº 682/1990,
referente ao período aquisitivo de 01/11/2017
a 27/05/2020, data de término que se justifica
pela vigência da Lei Complementar nº 173 - 27
de maio de 2020 -, conforme o disposto no

NOMEIA, em substituição, como membro para
compor o Conselho Municipal de Educação –
CME, a pessoa a seguir relacionada:
Representante do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Carlos Barbosa
Suplente: Roque Bavaresco em substituição a
Roneide Maria dos Santos
Carlos Barbosa, 13 de julho de 2020.

Professor

*Ma Disciplina
t.

VALDIRENE CARPANEDA

155

ARTES

Escola
EMEFTI Santa
Luzia (15h)

**D.
A.
44%

EMEF Salvador
Bordini(5h)
*Mat. - matrícula

**D.A. - difícil acesso

Carlos Barbosa, 13 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

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

http://www.mprs.mp.br/atendimento/envio-de-documentos/)15

PORTARIA Nº 518/2020

Diário Oficial do Município de Carlos
Barbosa

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARLOS
BARBOSA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso
de suas atribuições legais,
DETERMINA:
Art. 1º Fica acrescentado o art. 14-A na Portaria
nº 465, de 26 de junho de 2020, com a seguinte
redação:
“Art. 14-A. Será facultada ao servidor a
possibilidade de antecipar suas férias em 10
(dez), 20 (vinte) ou 30 (trinta) dias, a partir de 15
de julho, 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.” (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Carlos Barbosa, 14 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 519/2020
CONCEDE férias regulamentares, aos servidores
abaixo relacionados, referente aos períodos
aquisitivos descritos:
NOME DO SERVIDOR
CRISTINA GEDOZ
VANDERLEI RODRIGUES
SCHNEIDER

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE FÉRIAS
15/02/2019 A
22/07/2020 A
14/02/2020
31/07/2020
06/11/2018 A
15/07/2020 A
05/11/2019
24/07/2020

Carlos Barbosa, 15 de julho de 2020
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 520/2020
HOMOLOGA, com efeito retroativo a 01 de
junho de 2020, a conclusão do estágio
probatório, declarando estável no serviço
público a servidora IVANIA ANDREA KOLLING,
matrícula nº 1.767, investida no cargo efetivo de
Procurador em 01/06/2017, e avaliada entre
junho de 2017 a junho 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, 15 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
PORTARIA Nº 521/2020
PRORROGA, por 30 (trinta) dias consecutivos, a
contar do dia 17 de julho de 2020, o prazo para
conclusão dos trabalhos da Sindicância
Administrativa
Investigatória
2593/2020,
instaurada pela Portaria nº 409, de 16 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, 16 de julho de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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