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LEIS

LEI Nº 3.801, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020 

Autoriza  o  Município  de  Carlos  Barbosa  a
receber  em  doação  materiais  diversos  da
empresa Tramontina Sul S/A.

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

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

Art.  1º  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a
receber  em  doação,  materiais  diversos  da
empresa  Tramontina  Sul  S/A,  CNPJ
93.514.180/0001-00,  conforme  descrito  no
anexo único, o qual é parte integrante desta Lei.

Art. 2º Esta lei  entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 1 de setembro de 2020. 
61º de Emancipação.

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

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

DECRETOS

DECRETO Nº 3.604, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 

Regulamenta  a  eleição  do  IPRAM  para  o
biênio 2021/2022, em conformidade com a
Lei Municipal nº 2.755, de 29 de março de
2012. 

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado do Rio Grande  do Sul,  no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei

Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII,  e de
acordo  com  o  disposto  na  Lei  Municipal  nº
2.755, de 29 de março de 2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentada a eleição do IPRAM
2020, em conformidade com a Lei Municipal nº
2.755, de 29 de março de 2012, a qual proceder-
se-á conforme o disposto no presente Decreto.

Art.  2º O servidor  interessado em concorrer  a
Diretoria  (Presidente  e  Vice-Presidente)  e
Conselho  Deliberativo  (Conselheiros  e
Suplentes),  para  gestão  2021/2022,  deverá
habilitar-se de 23 a 30 de setembro de 2020, das
8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, junto à
sala do Talão do Produtor – Produção Primária,
nº 82, situada no 2º subsolo – prédio do Centro
Administrativo Municipal.

Art.  3°  O  Presidente,  o  Vice-Presidente  e  os
membros do Conselho Deliberativo serão eleitos
através  de  votação  direta  dos  segurados,  em
eleição  especialmente  convocada  pela
Presidente, Vice e Conselho Deliberativo, com a
candidatura de, no mínimo, três candidatos para
os cargos de Presidente e Vice-Presidente e, no
mínimo,  outros  três  para  o  Conselho
Deliberativo.

§ 1º Os três candidatos com maior votação para
Presidente, comporão uma lista tríplice, da qual
o Prefeito nomeará o Presidente e Vice, a seu
critério,  independentemente  do  número  de
votos apurados individualmente.

§ 2º Poderão concorrer aos cargos de Presidente
e  membro  do  Conselho  Deliberativo,  os
servidores  ativos  ocupantes  de  cargo  de
provimento efetivo, estáveis, com no mínimo 05
anos  de  serviço  público  municipal,  com
escolaridade  mínima  de  curso  superior  em
andamento,  mediante  comprovante  de
matrícula,  para  o  cargo  de  Presidente  e,  no
mínimo  ensino  médio  ou  curso  técnico
profissionalizante  com  comprovante  de
conclusão  autorizado  pelo  órgão  competente
para  os  cargos  de  conselheiros,  bem como os
inativos  com  iguais  exigências.  Neste  último
caso, sem remuneração. 

§ 3º Os três candidatos com maior votação para
o Conselho Deliberativo serão nomeados como
titulares  e  os  três  candidatos  subsequentes
como  suplentes,  cabendo  ao  Prefeito  a
complementação  dos  cargos  que  vagarem  por
falta de concorrente.

Art.  4º  A  composição  dos  candidatos  nas
cédulas,  obedecerá  a  ordem  de  inscrição  dos
candidatos  tanto  para  Presidente  quanto  para
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Conselheiros do IPRAM.

Art. 5º As eleições ocorrerão entre os dias 21 a
23 de outubro de 2020 da seguinte forma:

I - nos dias 21 e 22 de outubro de 2020 haverá
uma urna volante, que percorrerá as repartições
públicas externas;

II  -  nos  dias  21,  22  e  23 de  outubro de  2020
haverá  uma  urna  permanente  no  saguão  do
Centro Administrativo Municipal, das 8h às 12h
e das 13h30min às 17h30min.

Art. 6º Em caso de empate dos escolhidos para
os  cargos  constantes  no art.  1º  deste  Decreto
prevalecerá o servidor que possui maior tempo
de Serviço Público Municipal.

Art.  7º  A  apuração  dos  votos  será  realizada
imediatamente após o encerramento do pleito,
por  comissão  especialmente  constituída  por
Assembleia. 

Art.  8º  Poderão  votar  todos  os  associados
obrigatórios do IPRAM.

Art.  9º  Fica  revogado  o  Decreto  Municipal  nº
3.325, de 5 de setembro de 2018.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Carlos Barbosa, 28 de agosto de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

DECRETO Nº 3.605, DE 1º DE SETEMBRO DE
2020 

Dispõe sobre a aplicação dos protocolos de
cogestão  com  o  Governo  do  Estado  no
Modelo  de  Distanciamento  Controlado,
definidos  pelo  Decreto  Estadual  nº  55.240,
de  10  de  maio  de  2020,  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, 

CONSIDERANDO a necessidade de adequações,
ajustes e melhoria contínua ao modelo estadual
de  distanciamento  controlado,  fixado  no
Decreto Estadual 55.240, de 10 de maio de 2020
e  alterações,  conforme  os  entendimentos
manifestados  entre  o  Governo  do  Estado,
FAMURS, Associações Regionais de Municípios e
Municípios Gaúchos;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.435,
de  11  de  agosto  de  2020,  do  Governador  do
Estado do Rio Grande do Sul, o qual possibilita
que as medidas sanitárias segmentadas possam
ser,  excepcionalmente,  substituídas  pelas
medidas  constantes  no  Plano  Estruturado  de
prevenção e enfrentamento à epidemia do novo
Coronavírus  (COVID-19)  instituído  pelos
Municípios no processo de cogestão regional do
Modelo de Distanciamento Controlado;

CONSIDERANDO que a decisão do Governo do
Estado oportuniza aos gestores  de uma região
Covid  deliberar  pela  aplicação  de  protocolos
diferentes das bandeiras definidas pelo Governo
do Estado;

CONSIDERANDO que  os  protocolos  de
cogestão  podem  ser  menos  restritivos
daqueles  previstos  na  bandeira  de  risco  na
região, porém não menos restritivos que o da
bandeira de risco inferior;

CONSIDERANDO que  a  região  da  AMESNE  –
Associação dos Municípios da Encosta Superior
do  Nordeste  –  estabeleceu  e  apresentou  ao
Governo  do  Estado  plano  específico  de
aplicação  regional,  com  critérios  de  teto  de
operação  e  modo  de  atendimento/operações
condizentes com a realidade da região; 

CONSIDERANDO que  o  novo  Plano  de
Cogestão foi  definido e aprovado por decisão
da maioria dos prefeitos da AMESNE; e

CONSIDERANDO  que  o  embasamento  para
estes  novos  protocolos  são  resultados  do
acompanhamento de dados científicos através
de estudos técnicos do Observatório Regional
de Saúde, os quais são analisados os níveis de
disseminação  da  doença,  a  capacidade  do
sistema  de  saúde  da  região,  a
testagem/monitoramento  da  evolução  da
epidemia, o número de internações por Covid-
19 e o número de óbitos nos municípios,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os protocolos que
definem  as  medidas  sanitárias  segmentadas
para  o  funcionamento  de  estabelecimentos
públicos ou privados, comerciais e industriais,
nos termos do art. 21 do Decreto Estadual nº
55.240,  de 2020, sem prejuízo de outros que
vierem  a  ser  estabelecidos  por  ato  do
Governador do Estado ou da região Covid-19,
com base nos seguintes critérios:

I  -  teto  de  operação,  compreendido  como  o
percentual  máximo de pessoas, trabalhadores
ou não, que podem estar presentes, ao mesmo
tempo,  em  um  mesmo  ambiente,  fixado  a
partir do limite máximo de pessoas por espaço
físico livre, conforme definido pela capacidade
máxima de ocupação (APPCI);

II - modo de operação;

III - horário de funcionamento;

IV - restrições específicas por atividades;

V  -  cumprimento  das  medidas  sanitárias
permanentes, protocolos variáveis e restrições
adicionais de que trata o Decreto Estadual nº
55.240,  de  2020  e  as  normas/portarias  da
Secretaria Estadual da Saúde.

Parágrafo  único.  O  teto  de  operação  de  que
trata o inciso I deste artigo aplica-se somente a
atividade com quatro ou mais trabalhadores.

Art.  2º  Anexo  ao  presente  Decreto,  em
conformidade ao Decreto Estadual nº 55.240,
de 2020, ficam estabelecidos os protocolos de
cogestão  regional  do  modelo  de
distanciamento  controlado  a  serem  aplicados
pelos  municípios  pertencentes  à  AMESNE  –
Associação  da  Encosta  Superior  do  Nordeste,
com  as  diretrizes  específicas  da  bandeira
vermelha.

Art.  3º  Fica  o  Município  de  Carlos  Barbosa
autorizado  a  enquadrar-se  nos  termos  do
presente protocolo regionalizado toda vez em
que a Macrorregião Serra for classificada pelo
modelo  de  distanciamento  controlado  do

Governo  do  Estado  em  Bandeira  Vermelha,
respeitando os critérios estabelecidos no art. 2º
e observando:

I - níveis de disseminação da doença;

II - capacidade do sistema de saúde da região;

III  -  testagem/monitoramento  da  evolução  da
pandemia;

IV - número de internações por Covid-19; e

V - número de óbitos.

§  1º  Quando  a  classificação  da  Macrorregião
Serra  obtiver  média  ponderada  entre  1,50  e
2,49,  fica  o  município  de  Carlos  Barbosa
autorizado a utilizar o Modelo de Cogestão ora
especificado no Anexo I.

§  2º  Quando  a  classificação  da  Macrorregião
Serra obtiver média ponderada acima de 2,50, a
bandeira a ser utilizada deverá corresponder à
classificação do Distanciamento  Controlado  do
Governo do Estado.

Art.  4º  O  Município  de  Carlos  Barbosa  fica
autorizado a adotar protocolos mais restritivos
que  os  constantes  do  presente  decreto  caso
entenda,  amparado  em  índices  e  dados
científicos,  que  a  situação  semanal  inspira
regramentos de maiores vedações, objetivando
evitar uma maior disseminação do vírus.

Art.  5º  Fica  revogado  o  Decreto  Municipal  nº
3.593, de 31 de julho de 2020.

Art. 6º Este Decreto e seus anexos entram em
vigor na data de sua publicação.

Carlos Barbosa, 1º de setembro de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

DECRETO Nº 3.606, DE 2 DE SETEMBRO DE
2020 

Define  e  regulamenta  o  sorteio  e  a
premiação  prevista  na  Lei  Municipal  nº
3.746, de 17 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, e
pela Lei Municipal nº 3.746, de 17 de dezembro
de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta o sorteio e a
premiação prevista  na  Lei  Municipal  nº  3.746,
de 17 de dezembro de 2019.

Art.  2º  Os  contribuintes  que  efetuarem  o
pagamento  da  cota  única  do  IPTU  2020,
concorrerão a uma motocicleta 160cc, que será
sorteada no dia 24 de setembro de 2020, às 16
horas, no Centro Administrativo Municipal, em
sessão aberta ao público.

§  1º  Cada  número  de  inscrição  imobiliária
corresponderá a 01 (um) bilhete para o sorteio.

§  2º  Não participarão do sorteio as  inscrições
imobiliárias  dos  imóveis  cujo  IPTU  de  2020
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tenha sido objeto de:

I - isenção prevista no art. 35 da Lei Municipal nº
2.310, de 2009;

II  -  redução  prevista  nos  art.  36  a  39  da  Lei
Municipal nº 2.310, de 2009;

III  -  não  incidência  prevista  no  art.  42  da  Lei
Municipal  nº  2.310,  de  2009,  em  pedido
deferido  ou  sob  análise,  exceto  se  ocorrer  o
pagamento do tributo no prazo estabelecido no
art. 1º desta Lei;

IV  -  qualquer  procedimento  administrativo  ou
judicial  que  configure  reclamação  ou  recurso
contra  o  lançamento,  exceto  se  ocorrer  o
pagamento do tributo no prazo estabelecido no
art. 1º desta Lei.

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, não serão
consideradas quaisquer situações de suspensão
ou  interrupção  da  exigibilidade  do  crédito
tributário, ficando excluídas do sorteio todas as
inscrições imobiliárias para as quais  o IPTU de
2020 não tenha sido extinto pelo pagamento na
forma do art. 156, inciso I, do Código Tributário
Nacional, até a data fixada no art. 1º desta lei.

Art.  3º  Após  o  pagamento  do  IPTU  em  cota
única,  será emitido relatório  com as inscrições
imobiliárias  e  seus  respectivos  bilhetes  com  o
número de sorteio e será publicado no Portal da
Transparência  do  Município  para  consulta
pública.
Art.  4º  O sorteio  do prêmio será  realizado  na
data  de  24  de  setembro  de  2020,  de  forma
eletrônica,  utilizando  a  plataforma  gratuita  da
rede  mundial  de  computadores,  constante  no
link  www.sorteador.com.br,  durante  sessão
aberta ao publico.

Parágrafo único. Em caso de impossibilidade de
realizar o sorteio no dia 24 de setembro, serão
convocadas a imprensa e as demais instituições
em ato público, realizando o sorteio em local e
data  agendada  com  3  (três)  dias  de
antecedência, visando a lisura, a publicidade e a
transparência do ato.

Art. 5º O prêmio será entregue ao proprietário
do imóvel, cuja inscrição imobiliária foi sorteada
e  que  comprovar  a  titularidade,  mediante  a
apresentação dos seguintes documentos: 

I  –  documento  de  identidade  com  foto  e
cadastro de pessoa física, se pessoa física, ou, se
pessoa  jurídica,  cadastro  nacional  de  pessoa
jurídica,  ato  constitutivo  e  documento  de
identidade com foto e cadastro de pessoa física
de seu representante;

II – comprovante de endereço;

III – guia ou comprovante de pagamento com a
informação  da  inscrição  imobiliária  do  IPTU
2020;

IV – matrícula do imóvel atualizada emitida pelo
Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Carlos
Barbosa há menos de 90 (noventa) dias da data
do protocolo a que se refere o artigo 6º.

§ 1º Sendo diferente o contribuinte do IPTU do
titular  do  imóvel,  conforme  consta  no
documento  referido  no  inciso  IV  deste  artigo,
será aceito contrato de compra e venda ou de
cessão com firma reconhecida ou autenticidade
na forma da lei, tendo por possuidor.

§  2º  Falecido  o  titular  do  imóvel  indicado  no

documento referido no inciso III  deste artigo,
terá  direito  ao  prêmio  o  inventariante,  o
cônjuge  ou  filhos,  desde  que  devidamente
comprovada a situação. 

§  3º  No  caso  de  imóvel  com  instituição  de
usufruto, fará jus ao prêmio o usufrutuário. 

§ 4º A prova da propriedade a que se refere
este artigo será feita levando em consideração
a data  do pagamento da  cota  única  do IPTU
relativo à inscrição imobiliária sorteada.

Art.  6º  O  vencedor  deve  protocolar  a
solicitação  para  retirada  do  prêmio  junto  a
Prefeitura  de  Carlos  Barbosa,  na  Rua  Assis
Brasil,  nº 11, no prazo de até 30 (trinta) dias
após a data do sorteio, sob pena de perder o
direito.

Art. 7º O prêmio será entregue ao titular, em
data  agendada  pelo  Município,  em  até  30
(trinta) dias da data do protocolo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO,
Secretário Municipal da Fazenda.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

DECRETO Nº 3.607, DE 2 DE SETEMBRO DE
2020 

Regulamenta  a  forma  do  sorteio  e  da
divulgação  dos  números  distribuídos  a
tomadores  e  prestadores  de  serviços,
participantes do sorteio e da premiação de
2020, prevista na Lei Municipal nº 3.456, de
26  de  outubro  de  2017,  que  institui  o
Programa “Minha Nota-e”. 

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  Lei  Municipal  nº  3.456,  de  26  de
outubro de 2017,

DECRETA:

Art.  1º  Regulamenta  o  processamento  do
sorteio e da premiação de 2020, previstos na
Lei  Municipal  nº 3.456,  de 26 de outubro de
2017.

Art. 2º Os números distribuídos segundo a Lei
Municipal  nº  3.456,  de  2017  e  o  Decreto  nº
3.215,  de  21  de  novembro  de  2017,  são  os
constantes nos anexos ao presente Decreto e
correspondem  a  29.322  (vinte  e  nove  mil,
trezentos  e  vinte  e  dois)  números  de
prestadores e 129.368 (cento e vinte nove mil,
trezentos  e  sessenta  e  oito)  números  de
tomadores de serviços. 

I  –  os  números  dos  certificados  para
participação  no  sorteio  gerados  nesta  data,
primeiramente  a  relação  de  prestadores  de
serviço  e  em  seguida  a  dos  tomadores  de
serviço.

II  –  os números gerados serão publicados no
Portal  da  Transparência  do  Município  para

consulta pública.

Art. 3º Os sorteios dos prêmios serão realizados
em  sessão  aberta  no  Centro  Administrativo
Municipal, às 16 horas do dia 24 de setembro de
2020,  de  forma  eletrônica,  utilizando  a
plataforma  gratuita  da  rede  mundial  de
computadores,  constante  no  link
www.sorteador.com.br. 

I  –  serão  sorteados,  inicialmente,  os  prêmios
destinados  aos  prestadores  de  serviços  e,  em
seguida, aos tomadores de serviços.

II  – os números sorteados serão dispostos em
sequência  horizontal,  sendo  que  o  primeiro
número à esquerda da tela corresponderá ao 5º
(quinto)  prêmio  e  os  demais,  na  sequência,
indicará  o  número  vencedor  do  4º  (quarto)
prêmio,  seguido  do  3º  (terceiro)  prêmio,
seguido do 2º (segundo) prêmio até demonstrar
o 1º (primeiro) prêmio à direita da tela.

III  –  em caso de  impossibilidade de  realizar  o
sorteio  no  dia  24  de  setembro,  serão
convocadas a imprensa e as demais instituições
em ato público, realizando o sorteio em local e
data  agendada  com  3  (três)  dias  de
antecedência, visando a lisura, a publicidade e a
transparência do ato.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO,
Secretário Municipal da Fazenda.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

DECRETO Nº 3.608, DE 2 DE SETEMBRO DE
2020 

Regulamenta  a  forma  do  sorteio  e  da
divulgação  dos  números  de  bilhetes
distribuídos aos cadastros imobiliários pagos
em cota única do IPTU 2020 nos termos da
Lei Municipal nº 3.746, de 17 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, e
pela Lei Municipal nº 3.746, de 17 de dezembro
de 2019,

DECRETA:

Art.  1º  Os  números  distribuídos  aos  cadastros
de imobiliários do IPTU 2020, nos termos da Lei
Municipal nº 3.746, de 17 de dezembro de 2019
e do Decreto 3.606, de 02 de setembro de 2020,
são os constantes no anexo único deste decreto
e  correspondem  a  11.132  (onze  mil  cento  e
trinta e dois) números de bilhetes. 

I  -  os  números  para  participação  no  sorteio
foram gerados nesta data,  de  forma aleatória,
pelo  módulo  de  administração  tributária  do
sistema Multi24h.

II  -  os  números  gerados  estão  publicados  no
Portal  da  Transparência  do  Município  para
consulta pública. 
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Art. 2º Os sorteios dos prêmios serão realizados
na data de 24 de setembro de 2020, de forma
eletrônica,  utilizando  a  plataforma  gratuita  da
rede  mundial  de  computadores,  constante  no
link  www.sorteador.com.br,  durante  a
programação  do  Dia  da  Emancipação  do
Município.

Parágrafo único. Em caso de impossibilidade de
realizar o sorteio no dia 24 de setembro, serão
convocadas a imprensa e as demais instituições
em ato público, realizando o sorteio em local e
data  agendada  com  3  dias  de  antecedência,
visando à lisura, à publicidade e à transparência
do ato.

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

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO,
Secretário Municipal da Fazenda.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

DECRETO Nº 3.610, DE 4 DE SETEMBRO DE
2020 

Regulamenta o retorno às aulas na Educação 
Infantil da Rede Particular de Ensino. 

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  Fica  autorizado  o  retorno  das  aulas
presenciais nas escolas de educação infantil da
rede  particular  de  ensino  a  partir  de  8  de
setembro  de  2020,  mediante  observação  das
seguintes condicionantes:

I  -  protocolos  que  definem  as  medidas  de
segurança  sanitárias  para  o  funcionamento de
estabelecimentos  de  ensino,  constantes  na
“Cartilha  Educação”  do  Modelo  de
Distanciamento  Controlado  do  Governo  do
Estado;

II  -  teto  de  operação,  compreendido  como  o
percentual  máximo  de  pessoas,  trabalhadores
ou  alunos,  que  podem  estar  presentes,  ao
mesmo tempo, em um mesmo ambiente, fixado
a partir do limite máximo de pessoas por espaço
físico livre,  conforme definido pela capacidade
máxima de ocupação (APPCI);

III - modo de operação;

IV  -  cumprimento  das  medidas  sanitárias
permanentes,  protocolos  obrigatórios  e
restrições  adicionais  de  que  trata  o  Decreto
Estadual  nº  55.240,  de  2020  e  as
normas/portarias  da  Secretaria  Estadual  da
Saúde;

V - planos de contingência aprovados pelo COE –
E Municipal;

VI  -  protocolos  de  identificação  de  casos
sintomáticos;

VII - carga horária diária limitada à garantia do
cumprimento dos protocolos de higiene;

VIII  -  uso  obrigatório  de  máscaras  pelos
professores/cuidadores e demais funcionários;

IX  -  horários  alternados  de  distribuição  de
alimentos, evitando aglomerações;

X - horário diferenciado de entrada e saída das
turmas para evitar aglomerações.

Art.  2º  Anexo  ao  presente  Decreto  ficam
estabelecidos os protocolos a serem seguidos
pelas  instituições  particulares  de  educação
infantil.

Art. 3º Este Decreto e seus anexos entram em
vigor na data de sua publicação, condicionado
à edição de decreto estadual regulamentando
a matéria.

Carlos Barbosa, 4 de setembro de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

EDITAIS

EDITAL Nº 30, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020 

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

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

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

Classificação Inscrição nº

1º 82

2º 85

3º 83

4º 86

5º 84

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

Carlos Barbosa, 1º de setembro 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 072/2020

TIPO: Menor preço por Item
DATA: 15 de setembro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação  de  empresa  para
realização de exames especializados

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2020

TIPO: Menor preço por Item
DATA: 15 de setembro de 2020
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO: Aquisição de lençóis e aventais para a
Secretaria Municipal da Saúde

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

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

TIPO: Menor preço global
DATA: 17 de setembro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO: Contratação  de  empresa  para
execução  da  praça  e  academia  ao  ar  livre  na
comunidade de Torino

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 006 no campo “nº do edital” e
selecionando  a  modalidade  “Tomada  de
Preços”.

ATAS

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
064/2020

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois
mil  e  vinte,  às  nove  horas,  reuniram-se  a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria  nº  224/2020,  com  a  finalidade  de
receber propostas e documentos de habilitação,
objetivando  a  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE
HOTSPOT  E  COMPRA  DE  EQUIPAMENTO  PARA
AMPLIAÇÃO  DO  SERVIÇO  EXISTENTE  DE  WIFI
PÚBLICO  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:  CENTERMIX
EQUIPAMENTOS DE  INFORMÁTICA  LTDA,  neste
ato representada pelo Sr. FABIANO MULLER, RG
nº  4090251374;  RAIDBR  SOLUÇÕES  EM
INFORMÁTICA  LTDA-  EPP,  neste  ato
representada  pela  Sra.  MORGANA  SOMACAL,
RG nº 1099010942. Conferidos os documentos

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  As
licitantes  CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA  LTDA  e  RAIDBR  SOLUÇÕES  EM
INFORMÁTICA  LTDA-  EPP  apresentaram
declaração  de  micro/pequena  conforme
disposto  no  item  03.04  do  edital.  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 - RAIDBR SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-
EPP,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
499,00,  para  o  item  02  -  CENTERMIX
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 5.700,00, para
o  item  03  -  CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  3.380,00,  para  o  item  04  -
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA
LTDA, com o preço final  (ou negociado) de R$
2.095,00,  para  o  item  05  -  CENTERMIX
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 984,00 para o
item  06  -  CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  682,00,  para  o  item  07  -
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA
LTDA, com o preço final  (ou negociado) de R$
515,00. Após a fase das propostas e lances foi
aberto  o  envelope  de  número 02,  referente  a
habilitação.  Foram  habilitadas  as  empresas:
RAIDBR SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA- EPP
e CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
LTDA.  Adjudicam-se  as  empresas  vencedoras:
RAIDBR SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA- EPP,
o  objeto  constante  no  item  01  do  edital;  e,
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA
LTDA, os objetos constantes nos itens 02 ao 07
do edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo  manifestação  de  interposição  do
mesmo.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada
e  assinada  pela  Pregoeira,  equipe  de  apoio  e
licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria  Jurídica
todo o processo para análise dos documentos e
procedimentos  adotados  por  mim pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

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

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
065/2020

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois
mil  e  vinte,  às  nove  horas,  reuniram-se  a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria  nº  224/2020,  com  a  finalidade  de
receber propostas e documentos de habilitação,
objetivando  a  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA/PESSOA  FÍSICA  ESPECIALIZADA  NO
FORNECIMENTO  DE  SERVIÇOS  E  MATERIAIS
PROTÉTICOS, 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  a  licitante:  JOSEANE  DE  LAZZARI

DRESSLER, CPF nº 959.588.190-20. Conferidos
os  documentos  apresentados  para  tanto,  a
licitante  participante  restou  credenciada.
Foram  recebidos  os  envelopes  n.  01  e  02,
proposta  de  preços  e  habilitação.  Aberto  o
envelope  da  proposta  de  preços,  e  tendo
concluído que apresenta condições positivas de
classificação,  eis  que  os  preços  ofertados
situaram-se  dentre  aqueles  vigentes  no
mercado  para  idênticas  condições  de
fornecimento, segundo a pesquisa informativa
que  se  realizou,  a  Pregoeira  decidiu  pela
abertura  do  momento  de  lances  conforme
planilha anexa.
Encerrada  a  fase  de  lances,  e  após
oportunizado  o  exercício  do  benefício  para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado
vencedor o seguinte licitante: para o item 01 -
JOSEANE DE LAZZARI DRESSLER,  com o preço
final (ou negociado) de R$ 290,00; para o item
02  -  JOSEANE  DE  LAZZARI  DRESSLER,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 390,00 e para
o  item  03  -  JOSEANE  DE  LAZZARI  DRESSLER,
com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
70,00,totalizando  R$  14.350,00  lote.  Após  a
fase  das  propostas  e  lances  foi  aberto  o
envelope  de  número  02,  referente  a
habilitação. Foi habilitada a licitante: JOSEANE
DE LAZZARI  DRESSLER.  Adjudica-se  à  licitante
vencedora: JOSEANE DE LAZZARI DRESSLER, o
objeto  constante  nos  itens  01,  02  e  03  do
edital;  Foi  concedido prazo para recurso,  não
havendo  manifestação  de  interposição  do
mesmo.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi
lavrada e  assinada pela  Pregoeira,  equipe  de
apoio  e  licitante.  Encaminha-se  à  Assessoria
Jurídica  todo  o  processo  para  análise  dos
documentos  e  procedimentos  adotados  por
mim  pregoeira  e  equipe  de  apoio  para
posterior homologação.

Letícia L. Almeida – Pregoeira
Ivana C. dos Santos – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
066/2020

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois
mil  e  vinte,  às  nove  horas,  reuniram-se  a
Pregoeira 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  PARA  ILUMINAÇÃO
PÚBLICA  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:
GABRIEL BRUGALLI-ME, neste ato representada
pelo Sr. GABRIEL BRUGALLI, RG nº 6065639401;
JOMAT INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.
GUILHERME  CECCONI,  RG  nº  3094217852;
HENRIQUE  LUIS  LERMEN-ME,  neste  ato
representada pelo Sr. ROBERTO GRAFF, RG nº
9086985448;  DIGITRON  MATERIAIS  E
EQUIPAMENTOS  ELÉTRICOS  LTDA,  neste  ato
representada pelo Sr. HECTON LUIZ RIBEIRO DE
OLIVEIRA,  RG  nº  8064989141.  A  empresa
ANTUNES COMERCIAL LTDA apenas apresento
envelopes.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  As
licitantes  GABRIEL  BRUGALLI-ME,  HENRIQUE
LUIS  LERMEN-ME  e  DIGITRON  MATERIAIS  E

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA apresentaram
declaração  de  micro/pequena  conforme
disposto  no  item  03.04  do  edital.  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  -  JOMAT  INDÚSTRIA  DE  ARTEFATOS  DE
CIMENTO  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  547,63;  para  o  item  02  -
HENRIQUE LUIS LERMEN-ME, com o preço final
(ou negociado)  de R$ 48,30;  para o item 03 -
HENRIQUE LUIS LERMEN-ME, com o preço final
(ou negociado)  de R$ 13,50;  para o item 04 -
HENRIQUE LUIS LERMEN-ME, com o preço final
(ou  negociado)  de  R$  8,50.  Após  a  fase  das
propostas  e  lances  foi  aberto  o  envelope  de
número  02,  referente  a  habilitação.  Foram
habilitadas as empresas: JOMAT INDÚSTRIA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA e HENRIQUE LUIS
LERMEN-ME.  Adjudicam-se  as  empresas
vencedoras:  JOMAT  INDÚSTRIA  DE  ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA, o objeto constante no item
01 do edital; e, HENRIQUE LUIS LERMEN-ME., o
objeto constante nos itens 02 ao 04 do edital.
Foi concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada
mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pela  Pregoeira,  equipe  de  apoio  e  licitantes.
Encaminha-se  à  Assessoria  Jurídica  todo  o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos  adotados  por  mim pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

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

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
067/2020

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois
mil  e  vinte,  às  quatorze  horas,  reuniram-se  a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria  nº  224/2020,  com  a  finalidade  de
receber propostas e documentos de habilitação,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUTAR  OBRA  NO  PARQUINHO  DA  EMEFTI
SANTA LUZIA, 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:  CONCREARTE
CONSTRUÇÃO  E  PAVIMENTAÇÃO  EIRELI,  neste
ato representada pelo Sr. Amadeo José Dalcin,
RG  nº  1024062174;  LF2  CONSTRUÇÕES  E
REFORMAS LTDA,  neste  ato  representada pelo
Sr.  Leonardo  Gonçalves  Carvalho,  RG  nº
1015380759.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  As
licitantes  CONCREARTE  CONSTRUÇÃO  E
PAVIMENTAÇÃO  EIRELI  e  LF2  CONSTRUÇÕES  E
REFORMAS  LTDA  apresentaram  declaração  de
micro/pequena empresa conforme disposto no
item  03.04  do  edital.  Foram  recebidos  os
envelopes  n.  01  e  02,  proposta  de  preços  e
habilitação. Aberto o envelope da proposta de
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preços,  e  tendo  concluído  que  apresenta
condições positivas de classificação,  eis que os
preços  ofertados  situaram-se  dentre  aqueles
vigentes  no  mercado  para  idênticas  condições
de  fornecimento,  segundo  a  pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu
pela abertura do momento de lances conforme
planilha  anexa.  Encerrada  a  fase  de  lances,  e
após oportunizado o exercício do benefício para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado
vencedor o seguinte licitante: para o item 01 -
LF2  CONSTRUÇÕES  E  REFORMAS  LTDA,  com  o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  26.500,00.
Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação.
Foi  habilitada a empresa: LF2 CONSTRUÇÕES E
REFORMAS  LTDA.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  LF2  CONSTRUÇÕES  E  REFORMAS
LTDA, o objeto constante no item 01 do edital.
Foi concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada
mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pela  Pregoeira,  equipe  de  apoio  e  licitante.
Encaminha-se  à  Assessoria  Jurídica  todo  o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos  adotados  por  mim pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Letícia L. Almeida – Pregoeira
Ivana C. dos Santos – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
068/2020

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil
e vinte, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
224/2020,  com  a  finalidade  de  receber
propostas  e  documentos  de  habilitação,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUTAR OBRA DE REFORMA NA CASA LOCADA
ONDE  ESTAVA  INSTALADA  A  ANTIGA  EMEI
CARINHA DE ANJO 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: LF2
CONSTRUÇÕES  E  REFORMAS  LTDA,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  LEONARDO  GONÇALVES
CARVALHO,  RG  nº  1015380759;  SERVY  S
SERVIÇOS  DE  LIMPEZA  LTDA,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  JOSIMAR  KROTH,  RG  nº
7105574557;  SERRA  SERVICE  SERVIÇOS  DE
URBANIZAÇÃO  LTDA,  neste  ato  representada
pelo Sr. HECTON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA, RG
nº  8064989141;  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  As
licitantes LF2 CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA,
SERVY  S  SERVIÇOS DE  LIMPEZA LTDA e  SERRA
SERVICE  SERVIÇOS  DE  URBANIZAÇÃO  LTDA
apresentaram  declaração  de  micro/pequena
empresa  conforme disposto  no item 03.04  do
edital. Foram recebidos os envelopes n. 01 e 02,
proposta  de  preços  e  habilitação.  Aberto  o
envelope  da  proposta  de  preços,  e  tendo
concluído que apresenta condições positivas de
classificação,  eis  que  os  preços  ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado
para  idênticas  condições  de  fornecimento,
segundo a pesquisa informativa que se realizou,
a Pregoeira decidiu pela abertura do momento
de lances conforme planilha anexa. Encerrada a
fase de lances, e após oportunizado o exercício
do benefício para micro e pequenas empresas
previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,  foi

declarado vencedor o seguinte licitante: para o
item  01  -  SERRA  SERVICE  SERVIÇOS  DE
URBANIZAÇÃO  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 37.100,00.  Após a fase das
propostas  e  lances  foi  aberto  o  envelope  de
número  02,  referente  a  habilitação.  Foi
habilitada a empresa: SERRA SERVICE SERVIÇOS
DE URBANIZAÇÃO LTDA. Adjudica-se à empresa
vencedora:  SERRA  SERVICE  SERVIÇOS  DE
URBANIZAÇÃO  LTDA,  o  objeto  constante  no
item  01  do  edital;  Foi  concedido  prazo  para
recurso,  não  havendo  manifestação  de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar, foi encerrada a presente sessão, cuja
ata  foi  lavrada  e  assinada  pela  Pregoeira,
equipe  de  apoio  e  licitantes.  Encaminha-se  à
Assessoria  Jurídica  todo  o  processo  para
análise  dos  documentos  e  procedimentos
adotados por mim pregoeira e equipe de apoio
para posterior homologação.

Sinara Kirch – Pregoeira
Daniela R. Weschenfelder – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
069/2020

Aos dois dias do mês de setembro 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  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
PARA  EXECUTAR  OBRA  DE  CERCAMENTO  DA
NOVA  SEDE  DA  EMEI  CARINHA  DE  ANJO
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:  SERRA  SERVICE
SERVIÇOS  DE  URBANIZAÇÃO  LTDA,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Hecton  Luiz  Ribeiro  de
Oliveira,  RG  nº  8064989141;  C  A  C  W
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS LTDA, neste
ato representada pelo Sr. Cristiano Penso,  RG
nº  5067703529.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  As
licitantes  SERRA  SERVICE  SERVIÇOS  DE
URBANIZAÇÃO LTDA e C A C W INDÚSTRIA E
COMÉRCIO  DE  TELAS  LTDA  apresentaram
declaração  de  micro/pequena  conforme
disposto  no  item  03.04  do  edital.  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,  foi
declarado vencedor o seguinte licitante: para o
item 01 - C A C W INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TELAS LTDA, com o preço final (ou negociado)
de R$ 11.180,00. Após a fase das propostas e
lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente  a  habilitação.  Foi  habilitada  a
empresa: C A C W INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TELAS LTDA. Adjudica-se à empresa vencedora:
C  A  C  W  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO DE  TELAS
LTDA, o objeto constante no item 01 do edital.
Foi concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada

mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
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 DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
070/2020

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e
vinte, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira 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 rodapé e cola para
serem  instalados  na  EMEI  Aurora, 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
pela Pregoeira e equipe de apoio.

Letícia Lando de Almeida – Pregoeira
Gerson Josemar Rauber – Equipe de Apoio

ATA II DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 016/2020

Ata  II  de  licitação,  modalidade  Concorrência
Pública, número dezesseis, do ano de dois mil e
vinte,  realizada às dezessete horas, do dia dois
de  setembro  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 objetos: OBJETO 01 - Contratação
de  empresa  para  execução  de  pavimentação
asfáltica  na  Rua  João  Dêntice,  trecho  entre  o
asfalto  existente  até  a  Rua  Madre  Paulina;
OBJETO  02  -  Contratação  de  empresa  para
execução  de  pavimentação  asfáltica  na  Rua
Madre  Paulina,  trecho  entre  as  Ruas  João
Dêntice e Marechal Mascarenhas de Moraes, no
Município  de  Carlos  Barbosa/RS.  Presentes  os
membros da  Comissão Julgadora  de  Licitações
nomeados  pela  Portaria  224/2020:  Fabrícia
Roberta Taufer Moura, Sandra Cohsul e Reginara
Cristina Aléssio. Dando andamento ao processo
licitatório  a  Comissão  informa  que  recebeu
recurso  interposto  pela  licitante  Aura
Construção e Pavimentações Eireli  e  com base
no  parecer  jurídico  e  decisão  da  autoridade
superior  decide  por  manter  a  decisão  da  ata
anterior,  resolvendo  por  dar  andamento  ao
certame. Fica marcado para às 9 horas do dia 04
de setembro de 2020 a abertura do envelope 02
–  Proposta  Financeira.  Nada  mais  havendo  a
constar,  foi  encerrada  a  presente  sessão,  cuja
ata  foi  lavrada  e  assinada  pela  Comissão  de
Licitações.

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Capela  e  Funerária  Madre
Paulina Ltda
OBJETO: É  objeto  deste  a  contratação de
empresa para  fornecer  serviços  descritos
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abaixo:

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO U
N
D

QUANT
IDADE

ATÉ

VALOR
UNITÁRIO A

SER PAGO(até)

Credenciamento  de  funerária  para
auxílio-funeral  para  usuários  do
CRAS e CREAS.
Conforme Lei Municipal nº 3.342, de
23  de  novembro  de  2016,  Lei
Municipal  nº  3.463/2017  e
Resolução nº 015/2017 do Conselho
Municipal  da  Assistência  Social.
Previsão de até 15 (quinze) auxílios
anuais.

U
n

15 1.500,00

O  serviço  deverá  ser  fornecido  mediante
autorização expressa da Secretaria responsável,
dentro  do  perímetro  urbano  do  Município  de
Carlos Barbosa. 
Os  serviços  deverão  ser  suficientes  para
proporcionar  um  enterro  digno  e  incluir
despesas  de  velório,  limpeza  e  preparação  do
corpo  e  urna  funerária,  conforme  legislação
municipal vigente.
Outras  despesas  facultativas  deverão  ser
custeadas pelos familiares.

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 113 no campo “nº do contrato” e
selecionando  a  modalidade  “Chamamento
Público”.

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses  a  partir  da
assinatura, ou seja, 28 de agosto de 2020 até 27
de agosto de 2021.
VALOR:  Até  R$  22.500,00  (vinte  e  dois  mil  e
quinhentos reais).

Carlos Barbosa, 28 de agosto de 2020.

FÁBIO FIOROTTO
Secretária Municipal de Assistência Social

CAPELA FUNERÁRIA MADRE PAULINA LTDA
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Mil  –  Assessoria  e  Consultoria
Contábil e Empresarial Ltda
OBJETO: Constitui  objeto  do  presente  a
contratação  de  empresa  para  prestação  de
serviços técnicos especializados na área contábil
e  de  gestão  pública,  com  02  (duas)  visitas
mensais de até 08 (oito) horas cada, visando a
consultoria  e aperfeiçoamento de servidores e
gestores públicos municipais, a fim de otimizar
os  lançamentos  contábeis  segundo  as  novas
normas  e  os  mecanismos  de  planejamento,
realizando  especialmente  as  seguintes
atividades:
a) Consultoria  aos  gestores  públicos  quanto  a
elaboração  da  legislação  e  das  audiências
públicas, quanto ao Plano Plurianual, Diretrizes
Orçamentárias e Orçamento Anual;
b) Consultoria  ao  setor  contábil  quanto  o
cumprimento  das  leis  4.320/64,  101/2000  e
NBCAPS  e  a  correta  escrituração  dos  bens,
direitos e obrigações;
c) Análise  da  situação  econômica  mensal,
demonstrando em reuniões técnicas a situação
orçamentaria  e  financeira,  o  cumprimento  da

meta  de  superávit,  cumprimento  legal  nos
limites  da  educação,  saúde,  pessoal  e  da
capacidade de endividamento para a  tomada
de decisão;
d) Análise  e  consultoria  na  elaboração  de
balanços,  relatórios  e  demonstrativos
bimestrais (RREO) e gestão fiscal (LRF) exigidos
pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (Lei
101/2000) e Lei 4.320/64, bem como balanços
e prestação de contas junto ao TCE;
e) Acompanhar  a  realização  de  audiência
pública  quadrimestral,  junto  à  Câmara
Municipal;
f) Apoio  e  suporte  técnico  permanente,  não
presencial, através de ligações telefônicas e ou
correio eletrônico.

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 114 no campo “nº do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “Tomada  de
Preços”.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 01 de
setembro de 2020 até 31 de agosto de 2021.
VALOR: R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e
duzentos reais) ano.

Carlos Barbosa, 28 de agosto de 2020.

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário Municipal da Fazenda

MIL – ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E
EMPRESARIAL LTDA

Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2020

LOCATÁRIO: Município de Carlos Barbosa
LOCADOR: Inêz Haas Armelin
OBJETO: O LOCADOR dá em locação o imóvel
de  sua  propriedade  Sala  Comercial  02  do
Edifício  San  Marino,  situada  na  Rua  Rui
Barbosa,  nº  47,  constituída  de  02  (dois)
banheiros,  com  área  privativa  de  80,40  m²,
área de uso comum de 28,97 m² e área total de
109,37 m², bairro Centro, município de Carlos
Barbosa/RS, CEP 95.185-000, com a finalidade
de acomodar a Clínica de Fisioterapia.

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 115 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Dispensa”.

VIGÊNCIA:  12 (doze) meses a partir de 01 de
setembro de 2020 até 31 de agosto de 2021.
VALOR: R$ 2.196,21 (dois mil, cento e noventa
e seis reais e vinte e um centavos) mensais.

Carlos Barbosa, 31 de agosto de 2020.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

INÊZ HAAS ARMELIN
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2020

LOCATÁRIO: Município de Carlos Barbosa
LOCADOR: Ione Maria Fontanive Armelin
OBJETO: O LOCADOR dá em locação o imóvel
de  sua  propriedade  Sala  Comercial  01  do
Edifício  San  Marino,  situada  na  Rua  Rui
Barbosa,  nº  47,  constituída  de  02  (dois)
banheiros, com área privativa de 71,54 m², área
de  uso  comum  de  25,78  m²  e  área  total  de
97,32  m²,  bairro  Centro,  município  de  Carlos
Barbosa/RS,  CEP  95.185-000,  tem a finalidade
de acomodar a Clínica do Homem.

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 116 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Dispensa”.

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses a  partir  de 01 de
setembro de 2020 até 31 de agosto de 2021.
VALOR: R$  1.884,29  (um  mil,  oitocentos  e
oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos)
mensais.

Carlos Barbosa, 31 de agosto de 2020.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

IONE MARIA FONTANVE ARMELIN
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
208/2014

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: PJS Geologia LTDA EPP
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 01 de setembro
de 2020 até 30 de setembro de 2020 ou até o
encerramento do processo licitatório, na forma
da  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante do presente instrumento. As demais
cláusulas  e  condições  do  contrato  original
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 012

Carlos Barbosa, 31 de agosto de 2020.

ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44

Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

PJS GEOLOGIA LTDA EPP
Contratado

CRISTINA GEDOZ

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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Agente Administrativa

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
118/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Seresa Serviços de Resíduos da
Saúde Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12
(doze)  meses,  a  partir  de  12  de  setembro  de
2020 até 11 de setembro de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do  presente  instrumento.  Fica  alterada  a
Cláusula  Segunda  –  do  Preço,  aditando  mais
300L do grupo A, totalizando até 14 bombonas
mês, 39L do Grupo E, totalizando até 30 caixas e
fica suprimido 100L do Grupo B, totalizando 03
bombonas  mês,  ficando  alterada  ainda  a
Cláusula  Primeira  do  Objeto  –  Dados
Complementares  do  Objeto,  passando  a  ter  a
seguinte redação:
… 
“O  limite  físico  global  para  a  execução  dos
serviços  contratados  será  de  até  2.340  litros
mensais ou 28.080 litros anuais”. Fica
acordado,  em  negociação  entre  as  partes,  a
manutenção  do  valor  pago,  conforme  tabela
abaixo:

Tipo de Resíduos

Quantidade de
Recipientes

Estimada

R$ Valor

Total Mês
(estimado)

 Máximo
unitário

(Recipiente)

Valor Total
(estimado)

Grupo A – Recipiente
com 100L

14 R$ 87,32 R$ 1.222,48

Grupo A – Recipiente
com 50L

02 R$ 43,66 R$ 87,32

Grupo B – Recipiente
com 100L

03 R$ 168,08 R$ 504,24

Grupo B – Recipiente
com 50L

03 R$ 84,04 R$ 252,12

Grupo E – Recipiente
com 13L

30 R$ 11,34 R$ 340,20

VALOR TOTAL ESTIMADO POR MÊS R$ 2.406,36

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, até o limite dos
índices de desempenho da inflação do período e
livre negociação entre as partes." 
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 31 de agosto de 2020.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

SERESA SERVIÇOS DE RESÍDUOS DA 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
196/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

CONTRATADO: SAMED  –  Serviços  de
Assistência Médica Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze)  meses,  ou  seja,  a  partir  de  02  de
setembro de 2020 até 01 de setembro de 2021,
na forma da justificativa anexa 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:

ITE
M DESCRIÇÃO UN

D 

QUANTID
ADE

MENSAL
ATÉ

QUANTI
DADE

ANUAL
ATÉ

PREÇO
MÁXIMO
UNITÁRIO

01
SERVIÇO
AMBULATORIAL
MÉDICO UROLOGISTA

UN 120 1.440 R$ 133,12

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, até o
limite dos índices de desempenho da inflação
do  período  e  livre  negociação  entre  as
partes."As  demais  cláusulas  do  contrato
permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 31 de agosto de 2020.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

SAMED – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
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
201/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Associação de Turismo da Serra
Nordeste – Atuaserra
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze)  meses,  ou  seja,  a  partir  de  24  de
setembro de 2020 até 23 de setembro 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 mensalmente.
Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos  Preços,  passando  a  vigorar  a  seguinte
redação:
“No  vencimento  do  contrato  os  preços
poderão ser reajustados, e se for o caso, até o
limite dos índices de desempenho da inflação
do período e livre negociação entre as partes."
As  demais  cláusulas  e  condições  do contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 31 de agosto de 2020.

VANESSA CAMPANA
CPF: 029.924.940-97

Secretária Municipal de Des. Turístico, Ind. e
Comércio

ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DA SERRA
NORDESTE – ATUASERRA

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
028/2020

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

I
T
E
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL U
N
D

VALOR
UNIT.

1 GASOLINA COMUM P/ VEÍCULOS DA SEDE DO
MUNICÍPIO 

L
T R$ 4,26

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

L
T R$ 3,19

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

L
T R$ 3,29

Fica alterada a Cláusula Segunda – DO PRAZO –
alterando o período de abastecimento de cada
posto, da seguinte forma: do 1º dia até o último
dia de cada mês, ou seja, de 01 de setembro de
2020 até dia 30 de setembro 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: 002

Carlos Barbosa, 31 de agosto de 2020.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

POSTO DO GUERRA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 026/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Valmor Jose Pedroso – Me
OBJETO: Fica suprimido na Cláusula Primeira –
Da Finalidade e Objeto, o item 09 – SERVIÇO DE
SONORIZAÇÃO  –  DESFILE  CÍVICO  DE  7  DE
SETEMBRO DE  2020,  na  forma da  justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento.
Em  função  da  alteração  na  Cláusula  Primeira,
fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  Do  Preço,
ficando suprimido o valor de R$ 3.490,00 (três
mil, quatrocentos e noventa reais), na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.
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SUPRESSIVO: 003

Carlos Barbosa, 28 de agosto de 2020

FABIANO JOSÉ TAUFER
CPF: 924.276.690-91

Secretário Municipal da Educação

VALMOR JOSE PEDROSO – ME
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor jurídico – OAB/RS 98.623

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 048/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Ronei Foppa
OBJETO: Fica suprimido na Cláusula Primeira –
Da  Finalidade  e  Objeto,  a  quantidade  de  162
unidades do item 46 - SUCO DE UVA INTEGRAL
EMBALAGEM COM 1,5 LITROS e a quantidade de
291  litros  do  item  47  -  NÉCTAR  DE  PÊSSEGO
NATURAL,  SEM  ADIÇÃO  DE  CONSERVANTES,
PRONTO  PARA  CONSUMO,  EMBALAGEM  DE  1
LITROS, na forma da justificativa em anexo, que
faz parte integrante do presente instrumento.
Em  função  da  alteração  na  Cláusula  Primeira,
fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  Do  Preço,
ficando  suprimido  o  valor  de  R$  4.596,00
(quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais),
na forma da justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 1 de setembro de 2020

FABIANO TAUFER
CPF: 924.276.690-91

Secretário Municipal da Educação

RONEI FOPPA
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO TERMO SUPRESSIVO
CONTRATUAL Nº 111/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Vecon Construções Ltda Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – do
Preço, suprimindo-se o valor de R$ 0,04 (quatro
centavos). Portanto o valor do contrato passará
a ser  R$ 156,342,35 (cento e cinquenta e seis
mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e
cinco centavos),  sendo R$ 109.494,73 (cento e
nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
e  setenta  e  três)  referente  a  material  e  R$
46.847,62  (quarenta  e  seis  mil,  oitocentos  e
quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos)
referente a mão de obra, conforme planilha em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 28 de agosto de 2020

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e

Meio Ambiente

VECON CONSTRUÇÕES LTDA ME 
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

DANIEL FRANCISCO SCOTTÁ
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
Assessor Jurídico – OAB-RS 98.623

PORTARIAS

PORTARIA Nº 611/2020

CONCEDE  férias  regulamentares,  aos
servidores  abaixo  relacionados,  referente  aos
períodos aquisitivos descritos:

NOME DO SERVIDOR PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE FÉRIAS

ADILSON ANTONIO PASA 03/09/2019 a
02/09/2020

01/09/2020 a
30/09/2020

FABIANO JOSE TAUFER 09/01/2019 a
08/01/2020

21/09/2020 a
30/09/2020

FRANCIELE GALLINA 04/11/2018 a
03/11/2019

09/09/2020 a
08/10/2020

GABRIELE MATTANA 03/08/2018 a
02/08/2019

28/09/2020 a
27/10/2020

IDINEIA SALVI 22/07/2020 a
21/07/2020

01/09/2020 a
30/09/2020

MARCIA ONGARATTO 
CLUNC

28/12/2018 a
27/12/2019

08/09/2020 a
17/09/2020

Carlos Barbosa, 1º de setembro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 612/2020

CONCEDE à servidora DEISE FERRANTI FOCHI,
Monitor  de  Creche,  matrícula  nº  1233,
promoção para a Classe C do Plano de Carreira
dos  Servidores  Públicos  Municipais,  referente
ao período aquisitivo inicial de 31 de março de
2015  a  31  de  março  de  2019,  tendo  sido
protelado por motivo de 188 (cento e oitenta e
oito)  dias  de  licença  saúde  e  104  (cento  e
quatro)  atrasos  e/ou  saídas  antecipadas,
passando o período para 31 de março de 2015
a 05 de agosto de 2020, por haver completado
o tempo de exercício exigido no art. 15, inciso
II, atendidos aos requisitos previstos no art. 16
e art. 17, inciso II da Lei Municipal nº 685, de
1990,  com vigência  da  promoção a partir  do
mês de SETEMBRO de 2020.

Carlos Barbosa, 1º de setembro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 613/2020

CONCEDE  à  servidora  MARCIA  ANTONIA
DALCIN,  Auxiliar  Geral,  matrícula  nº  480,
promoção para a Classe F do Plano de Carreira
dos  Servidores  Públicos  Municipais,  referente
ao período aquisitivo inicial de 11 de junho de
2013  a  11  de  junho  de  2018,  tendo  sido
protelado  por  motivo  de  811  (oitocentos  e
onze)  dias  de  licença  saúde,  passando  o
período  para  11  de  junho  de  2013  a  30  de
agosto  de  2020,  por  haver  completado  o
tempo de exercício exigido no art. 15, inciso V,
atendidos aos requisitos previstos no art. 16 e
art.  17,  inciso II  da  Lei  Municipal  nº  685,  de

1990,  com  vigência  da  promoção  a  partir  do
mês de SETEMBRO de 2020.

Carlos Barbosa, 1º de setembro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 614/2020

CONCEDE  ao  servidor  THIAGO  LAMBERTI
BISSACO,  Operador  de Máquinas,  matrícula nº
1251,  promoção para  a  Classe  C  do  Plano  de
Carreira  dos  Servidores  Públicos  Municipais,
referente ao período aquisitivo inicial de 18 de
março de 2016 a 18 de março de 2020, tendo
sido  protelado  por  motivo  de  146  (cento  e
quarenta e seis) dias de licença saúde, passando
o período para 18 de março de 2016 a 11 de
agosto de 2020, por haver completado o tempo
de  exercício  exigido  no  art.  15,  inciso  II,
atendidos aos requisitos previstos no art. 16 e
art.  17,  inciso  II  da  Lei  Municipal  nº  685,  de
1990,  com  vigência  da  promoção  a  partir  do
mês de SETEMBRO de 2020.

Carlos Barbosa, 1º de setembro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 615/2020

DETERMINA  o  arquivamento  de  Sindicância
Administrativa Investigatória, instaurada através
da Portaria n.º 369, de 21 de junho de 2018, nos
termos  do §  4º,  inciso  III,  do  art.  158,  da  Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 1º de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 616/2020

DETERMINA  a  aplicação  da  penalidade
disciplinar  de  ADVERTÊNCIA  à  ex-servidora
Luciana  Cauduro,  matrícula  n.º  618,  com
fundamento  no  inciso  III,  do  art.  126  da  Lei
Municipal nº 682, de 5 de junho de 1990, bem
como na parte final do  § 1º, do art. 2º, da Lei
Municipal nº 1.682, de 10 de setembro de 2003,
conforme processo administrativo nº 4203/2019
e Portaria nº 670/2019.

DETERMINA  o  arquivamento  do  Processo
Administrativo Disciplinar. 

Carlos Barbosa, 1º de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 617/2020

DETERMINA a ABSOLVIÇÃO da servidora Taciana
Cattani,  matrícula  n.º  431,  bem  como  o
arquivamento  da  Sindicância  Administrativa
Disciplinar, Processo Administrativo n.º 5992, de
16 de outubro de 2019, nos termos do inciso III,
do art. 160, da Lei Municipal n.º 682, de 05 de
junho de 1990.

Carlos Barbosa, 1º de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 618/2020
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DETERMINA  o  arquivamento  de  Sindicância
Administrativa Investigatória, instaurada através
da Portaria n.º 001, de 2 de janeiro de 2020, nos
termos do inciso III, do §4º, do art. 158, da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 619/2020

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

CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

Nº
Contrato

Representante Cargo

085 Arthur Caffarate Zuanazzi Supervisor de Projetos

087 Fernando Demarchi Secretário  Municipal  de
Planejamento,  Serviços  e  Vias
Públicas.

088 Arthur Caffarate Zuanazzi Supervisor de Projetos

089

Fabiana Zarpelon Eltz Agente Administrativa

Harael Tristão Santos Agente Administrativo

Jornei Douglas Gonçalves Agente Administrativo

Janete Belleboni Taufer Agente Administrativa

Fábio Chies Agente Administrativo

José Carlos Custódio Secretário  Municipal  da
Fazenda

Renata Nubia Piccoli
Perera

Supervisora Geral de Licitações
e Contratos

Andréia Armelin Auditora Tributária

Joseane Longo Técnica Legislativa

090 Neli Isabel Thums Gedoz Supervisora CREAS

091 Karen Casagrande Agente Administrativa

092 Adriano Rauschkolb Coordenador  de  Projetos,
Convênios  e  Contratos
Intergovernamentais 

093 Adriano Rauschkolb Coordenador  de  Projetos,
Convênios  e  Contratos
Intergovernamentais

094 Adriano Rauschkolb Coordenador  de  Projetos,
Convênios  e  Contratos
Intergovernamentais

095 Adriano Rauschkolb Coordenador  de  Projetos,
Convênios  e  Contratos
Intergovernamentais

097 Neli Gedoz Supervisora CREAS

098 Rodrigo Stradiotti Agente Administrativo

099 Anna Letícia Giacomelli Supervisora Meio Ambiente

100 Anna Letícia Giacomelli Supervisora Meio Ambiente

101 Anna Letícia Giacomelli Supervisora Meio Ambiente

102 Anna Letícia Giacomelli Supervisora Meio Ambiente

103 Carol Casagrande Supervisora  Geral  de  Serviços
de Regulação SUS

104
Carol Casagrande Supervisora  Geral  de  Serviços

de Regulação SUS

Elton Mateus Vaz Lima Coordenador geral da Saúde

105 Neli Gedoz Supervisora CREAS

106 Adriano Rauschkolb Coordenador  de  Projetos,
Convênios  e  Contratos
Intergovernamentais

107 Adriano Rauschkolb Coordenador  de  Projetos,
Convênios  e  Contratos
Intergovernamentais

108 Anna Letícia Giacomelli Supervisora Meio Ambiente

109 Arthur Caffarate Zuanazzi Supervisor de Projetos

110 Adriano Rauschkolb Coordenador  de  Projetos,
Convênios  e  Contratos
Intergovernamentais

111 Adriano Rauschkolb Coordenador  de  Projetos,
Convênios  e  Contratos
Intergovernamentais

112 Naiara Fachinelli Assessora Técnica

113 Brenda Padovani Assessora Administrativa

114 José Carlos Custódio Secretário  Municipal  da
Fazenda

115 Itacir Rasador Agente Administrativo

116 Itacir Rasador Agente Administrativo

Ficam  revogadas  todas  as  disposições  em
contrário.

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 620/2020

DETERMINA a  aplicação  da  penalidade
disciplinar de ADVERTÊNCIA ao servidor Juliano
Colleoni  da  Silva,  matrícula  n.º  1655,  com
fundamento no art. 126, incisos I e III,  da Lei
Municipal nº 682, de 5 de junho de 1990, e em
decorrência da violação do inciso XVIII, do art.
181, do Código de Trânsito Brasileiro.

DETERMINA ao  servidor  Juliano  Colleoni  da
Silva o ressarcimento ao erário municipal,  no
valor total de R$ 
104,12  (cento  e  quatro  reais  com  doze
centavos),  somados  à  correção  monetária,
considerando  a  data  de  desembolso  do
Município em 26 de dezembro de 2019.

DETERMINA  o  arquivamento  da  Sindicância
Administrativa Disciplinar.

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 621/2020

DETERMINA o  arquivamento  de  Sindicância
Administrativa  Investigatória,  instaurada
através da Portaria n.º 970, de 18 de novembro
de 2019, nos termos do § 4º, inciso III, do art.
158, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de 1990.

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 622/2020

DETERMINA o  ressarcimento  de  R$  2.925,80
(dois mil, novecentos e vinte e cinco reais com
oitenta centavos) à Marisete da Silva Veiga, em
decorrência dos danos causados na Honda Biz,
placa IQP 1519, ano 2010, de sua propriedade,
bem  como  os  valores  desembolsados  para
aquisição  de  medicamentos,  conforme
processo administrativo nº 584/2020 e Portaria
nº 276/2020, com fundamento no § 6º, do art.
37, da Constituição Federal. 

DETERMINA  o  arquivamento  do  Processo
Administrativo.

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 623/2020

DETERMINA o  arquivamento  de  Sindicância
Administrativa  Investigatória,  instaurada
através da Portaria n.º 720, de 2 de agosto de
2019, nos termos do inciso III, do § 4º, do art.
158, da Lei Municipal nº 682, de 05 de junho
de 1990.

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 624/2020

DETERMINA o  arquivamento  de  Sindicância
Administrativa Investigatória, instaurada através
da Portaria n.º 703, de 26 de julho de 2019, nos
termos do inciso III, do § 4º, do art. 158, da Lei
Municipal nº 682, de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 625/2020

DETERMINA a  ABSOLVIÇÃO  da  servidora
Graziela Flores de Azevedo, matrícula n.º 1184,
bem  como  o  arquivamento  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  Processo
Administrativo n.º  5999,  de 16 de outubro de
2019, nos termos do inciso III, do art. 160, da Lei
Municipal n.º 682, de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 626/2020

DETERMINA a ABSOLVIÇÃO da servidora Salete
Brembilla Ferronatto, matrículas n.º 283 e 418,
bem  como  o  arquivamento  da  Sindicância
Administrativa  Disciplinar,  Processo
Administrativo n.º  5993,  de 16 de outubro de
2019, nos termos do inciso III, do art. 160, da Lei
Municipal n.º 682, de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 627/2020

DETERMINA a  ABSOLVIÇÃO  do  servidor
Alexandre Salau Nunes, matrícula n.º 1718, bem
como  o  arquivamento  do  Processo
Administrativo  Disciplinar,  Processo
Administrativo n.º 2835, de 03 de maio de 2019,
nos  termos  do  inciso  II,  do  art.  179,  da  Lei
Municipal n.º 682, de 05 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 2 de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 628/2020

DETERMINA a  extinção  da  punibilidade  do
servidor Samuel Antônio Zorzi Traiber, matrícula
nº  987,  em  virtude  do  decurso  do  prazo
suspensivo de 01 (um) ano,  concedido através
da  Sindicância  Administrativa  Disciplinar,
estabelecida  pela  Portaria  nº  945/2018,  com
base no art. 155-D, da Lei Municipal nº 682, de
05  de  junho  de  1990,  e  o  consequente
arquivamento do presente.

Carlos Barbosa, 3 de setembro de 2020.

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

PORTARIA Nº 08/2020 – FAZENDA

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DA  FAZENDA  DE
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CARLOS BARBOSA, Estado do Rio Grande do Sul,
tendo  em  vista  o  disposto  no  artigo  2º  do
Decreto  2.838,  de  07  de  novembro  de  2014,
resolve:

1  –  Fixar  o  preço  do  metro  quadrado  para
apuração do valor  mínimo do serviço aplicado
na construção civil, para o mês de SETEMBRO DE
2020  em  R$1.598,05  (Hum  mil,  quinhentos  e
noventa  e  oito  reais  e  cinco  centavos),
correspondente ao valor  do CUB (NBR 12.721-
2006)  RPQ1  (Residência  Popular)  do  mês  de
JULHO/2020,  adotado  pelo  Sindicato  da
Indústria da Construção Civil  do Estado do Rio
Grande do Sul.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 – Qualquer outro tipo de construção que, por
sua peculiaridade, não se enquadre nos padrões

adotados por esta Portaria e pelo Sindicato da
Indústria  da  Construção  Civil,  será  estudado
caso a caso e o percentual a ser aplicado não
ultrapassará,  em  hipótese  alguma,  a  30  %
(trinta  por  cento)  do  valor  do  CUB  acima
citado,  conforme determina o artigo 2º,  I  do
Decreto 2.383, de 16/12/2009.

Carlos Barbosa, 31 de agosto de 2020.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

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