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LEIS

LEI Nº 3.809, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020 

Dispõe  sobre  as  diretrizes  orçamentárias
para o exercício financeiro de 2021.

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:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao
disposto  no  art.  165,  §  2º,  da  Constituição
Federal, no art. 69, inciso III da Lei Orgânica do
Município, e na Lei Complementar nº 101, de 04
de  maio  de  2000,  as  diretrizes  gerais  para
elaboração  do  orçamento  do  Município,
relativas ao exercício de 2021, compreendendo:

I - as metas e riscos fiscais;

II  -  as  prioridades  e  metas  da  Administração
municipal,  extraídas  do  Plano  Plurianual  para
2018/2021;

III - a organização e estrutura do orçamento;

IV - as diretrizes para elaboração e execução do
orçamento e suas alterações;

V  -  as  disposições  relativas  à  dívida  pública
municipal;

VI  -  as  disposições  relativas  às  despesas  do
Município com pessoal e encargos sociais;

VII  -  as  disposições  sobre  alterações  na
legislação tributária;

VIII - as disposições gerais.

§ 1º As diretrizes orçamentárias têm entre suas
finalidades:

I  -  orientar  a  elaboração  e  a  execução  da  Lei
Orçamentária Anual para o alcance dos objetivos
e das metas do Plano Plurianual – PPA;

II  -  ampliar  a  capacidade  do  Município  de
garantir  o  provimento  de  bens  e  serviços  à
população.

§ 2º A elaboração, fiscalização e controle da lei
orçamentária  anual  para  o  exercício  de  2021,
bem  como  a  aprovação  e  execução  do
orçamento  fiscal  e  da  seguridade  social  do
Município,  além  de  serem  orientados  para
viabilizar o alcance dos objetivos declarados no
PPA, devem:

I  -  priorizar  o  equilíbrio  entre  receitas  e
despesas;

II  -  evidenciar  a transparência da gestão fiscal,
observando-se  o  princípio  da  publicidade  e
permitindo  amplo  acesso  da  sociedade  aos
dados  do  orçamento,  inclusive  por  meio
eletrônico;
 
III  -  atingir  as  metas  relativas  a  receitas,
despesas,  resultados  primário  e  nominal  e
montante  da  dívida  pública  estabelecidos  no
Anexo I – Metas Fiscais desta Lei.

CAPÍTULO II
DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art.  2º  As  metas  fiscais  de  receitas,  despesas,
resultado  primário,  nominal  e  montante  da
dívida pública para os exercícios de 2021, 2022 e
2023,  de  que  trata  o  art.  4º  da  Lei
Complementar  nº  101,  de  2000,  são  as
identificadas  no  ANEXO  I,  composto  dos
seguintes demonstrativos:

I - das metas fiscais anuais de acordo com o art.
4º,  §  1º,  da  Lei  Complementar  nº  101/2000,
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acompanhado  da  memória  e  metodologia  de
cálculo;

II  -  da  avaliação  do  cumprimento  das  metas
fiscais relativas ao ano de 2019;

III - das metas fiscais previstas para 2021, 2022 e
2023, comparadas com as fixadas nos exercícios
de 2018, 2019 e 2020;

IV  -  da  evolução  do  patrimônio  líquido,
conforme  o  art.  4º,  §  2º,  inciso  III,  da  Lei
Complementar nº 101, de 2000;

V - da origem e aplicação dos recursos obtidos
com a alienação de ativos, em cumprimento ao
disposto  no  art.  4º,  §  2º,  inciso  III,  da  Lei
Complementar nº 101, de 2000;

VI - da avaliação da situação financeira e atuarial
do  Regime  Próprio  de  Previdência  dos
Servidores Públicos Municipais, de acordo com o
art. 4º, § 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº
101, de 2000;

VII - da estimativa e compensação da renúncia
de receita, conforme art. 4º, § 2º, inciso V, da Lei
Complementar nº 101, de 2000;

VIII  -  da  margem  de  expansão  das  despesas
obrigatórias  de  caráter  continuado,  conforme
art. 4º, § 2º, inciso V, da Lei Complementar nº
101, de 2000.

§ 1º As metas fiscais estabelecidas no Anexo I
desta  Lei  poderão  ser  ajustadas  quando  do
encaminhamento do projeto de lei orçamentária
anual,  se  verificadas  alterações  no
comportamento das variáveis macroeconômicas
utilizadas  nas  estimativas  das  receitas  e
despesas.

§  2º  Na  hipótese  prevista  pelo  §  1º,  o
demonstrativo de que trata o inciso I do  caput
deverá ser  reelaborado e  encaminhado com o
projeto  de  lei  orçamentária  anual,
acompanhado  da  memória  e  metodologia  de
cálculo devidamente atualizadas.

§  3º  Durante  o  exercício  de  2021,  a  meta
resultado  primário  prevista  no  demonstrativo
referido  no  inciso  I  do  caput,  poderá  ser
reduzida  até  o  montante  que  corresponder  à
frustração da arrecadação das receitas que são
objeto de transferência constitucional, com base
nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, considera-
se  frustração  de  arrecadação,  a  diferença  a
menor que for observada entre os valores que
forem  arrecadados  em  cada  mês,  em
comparação com igual mês do ano anterior.

§ 5º Nas hipóteses de revisão dos valores das
metas  fiscais  de  que  trata  este  artigo,  e  para
efeitos  de  avaliação  na  audiência  pública
prevista no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº
101, de 2000, as receitas e despesas realizadas
serão comparadas com as metas ajustadas.

Art.  3º  Estão  discriminados,  no  Anexo  II,  que
integra  esta  Lei,  os  Riscos  Fiscais,  onde  são
avaliados os riscos orçamentários e os passivos
contingentes  capazes  de  afetar  as  contas
públicas, em cumprimento ao art.  4º,  § 3º, da
Lei Complementar nº 101, de 2000.

§  1º  Consideram-se  passivos  contingentes  e
outros  riscos  fiscais,  possíveis  obrigações  a
serem cumpridas em 2021, cuja existência será
confirmada somente pela ocorrência ou não de

um ou mais eventos futuros que não estejam
totalmente sob controle do Município.

§  2º  Também  são  passivos  contingentes,
obrigações  decorrentes  de  eventos  passados,
cuja  liquidação  em  2021  seja  improvável  ou
cujo  valor  não  possa  ser  tecnicamente
estimado.

§ 3º Caso se concretizem, os riscos fiscais serão
atendidos  com  recursos  da  Reserva  de
Contingência e, sendo esta insuficiente, serão
indicados, também, o excesso de arrecadação e
o superávit financeiro do exercício anterior, se
houver,  obedecida  a  fonte  de  recursos
correspondente.

§  4º  Sendo  esses  recursos  insuficientes,  o
Poder  Executivo  poderá  reduzir  as  dotações
destinadas para investimentos, desde que não
comprometidas.

CAPÍTULO III
DAS METAS E PRIORIDADES DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
EXTRAÍDAS DO PLANO PLURIANUAL

Art. 4º As metas e prioridades para o exercício
financeiro  de  2021  estão  estruturadas  de
acordo  com  o  Plano  Plurianual  para
2018/2021, Lei  nº 3.433,  de 15 de agosto de
2017 e suas alterações, especificadas no Anexo
III,  integrante  desta  Lei,  as  quais  terão
precedência  na  alocação  de  recursos  na  Lei
Orçamentária.

§ 1º Os valores  constantes no Anexo de que
trata este artigo possuem caráter indicativo e
não  normativo,  devendo  servir  de  referência
para o planejamento, podendo ser atualizados
pela  lei  orçamentária  ou  através  de  créditos
adicionais.

§  2º  As  metas  e  prioridades  de  que  trata  o
caput deste  artigo,  bem  como as  respectivas
ações  planejadas  para  o  seu  atingimento,
poderão  ser  alteradas,  se  durante  o  período
decorrido entre a  apresentação desta Lei  e  a
elaboração  da  proposta  orçamentária  para
2021  surgirem  novas  demandas  ou  situações
em  que  haja  necessidade  da  intervenção  do
Poder Público, ou em decorrência de créditos
adicionais ocorridos.

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, as alterações
do  Anexo  de  Metas  e  Prioridades  serão
evidenciadas  em  demonstrativo  específico,  a
ser encaminhado com a proposta orçamentária
para o próximo exercício.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO

ORÇAMENTO

Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I  -  Programa:  instrumento  de  organização  da
ação  governamental  visando  à  concretização
dos  objetivos  pretendidos,  mensurados  por
indicadores,  conforme  estabelecido  no  plano
plurianual;

II  -  Atividade:  instrumento  de  programação
para  alcançar  o  objetivo  de  um  programa,
envolvendo um conjunto de operações que se
realizam de modo contínuo e permanente, das
quais  resulta  um  produto  necessário  à
manutenção da ação de governo;

III - Projeto: instrumento de programação para
alcançar  o  objetivo  de  um  programa,

envolvendo  um  conjunto  de  operações,
limitadas  no  tempo,  das  quais  resulta  um
produto  que  concorre  para  a  expansão  ou
aperfeiçoamento da ação de governo;

IV  -  Operação  Especial:  despesas  que  não
contribuem  para  a  manutenção  das  ações  de
governo,  das  quais  não resulta um produto,  e
não geram contraprestação direta sob a forma
de bens ou serviços;

V  -  Órgão  Orçamentário:  o  maior  nível  da
classificação  institucional,  que  tem  por
finalidade agrupar unidades orçamentárias;

VI  -  Unidade  Orçamentária:  o  menor  nível  da
classificação institucional.

§  1º  Na  Lei  de  Orçamento,  cada  programa
identificará as ações necessárias para atingir os
seus  objetivos,  sob  a  forma  de  atividades,
projetos ou operações  especiais,  especificando
os respectivos valores, bem como os órgãos e as
unidades  orçamentárias  responsáveis  pela
realização da ação.

§  2º  Cada  atividade,  projeto  ou  operação
especial identificará a função e a subfunção às
quais  se  vinculam,  de  acordo  com  a  Portaria
MOG nº 42/1999 e suas atualizações.

§ 3º A classificação das unidades orçamentárias
atenderá, no que couber, ao disposto no art. 14
da  Lei  Federal  nº  4.320,  de  17  de  março  de
1964.

§  4º  As  operações  especiais  relacionadas  ao
pagamento  de  encargos  gerais  do  Município,
serão consignadas em unidade orçamentária da
Secretaria da Fazenda.

Art.  6º  Independentemente  do  grupo  de
natureza  de  despesa  em  que  for  classificado,
todo e qualquer crédito orçamentário deve ser
consignado  diretamente  à  unidade
orçamentária  à  qual  pertencem  as  ações
correspondentes, vedando-se a consignação de
crédito  a  título  de  transferência  a  unidades
orçamentárias  integrantes  dos  Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social.

Parágrafo  único.  As  operações  entre  órgãos,
fundos  e  entidades  previstas  nos  Orçamentos
Fiscal  e da Seguridade Social  serão executadas
obrigatoriamente  por  meio  de  empenho,
liquidação  e  pagamento,  nos  termos  da  Lei
Federal nº 4.320, de 1964.

Art.  7º  Os  orçamentos  fiscal  e  da  seguridade
social discriminarão a despesa por elementos de
despesa,  na  forma  do  art.  15,  §  1º,  da  Lei
Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 8º O Projeto de Lei Orçamentária Anual será
encaminhado  ao  Poder  Legislativo,  conforme
estabelecido no § 5º do art. 165 da Constituição
Federal, na Lei Orgânica do Município e no art.
2º,  da  Lei  Federal  nº  4.320,  de  1964,  e  será
composto de:

I - texto da Lei;

II - consolidação dos quadros orçamentários.

Parágrafo único.  Integrarão a consolidação dos
quadros orçamentários a que se refere o inciso
II, incluindo os complementos referenciados no
art.  22,  inciso  III,  da  Lei  Federal  nº  4.320,  de
1964, os seguintes quadros:

I  -  demonstrativo  da  evolução  da  receita,  por
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origem  de  arrecadação,  em  atendimento  ao
disposto no art. 12 da Lei Complementar nº 101,
de 2000;

II - demonstrativo da estimativa e compensação
da  renúncia  de  receita  e  da  margem  de
expansão das  despesas  obrigatórias  de caráter
continuado, de acordo com o art. 5º, inciso II, da
Lei Complementar nº 101, de 2000;

III - demonstrativo das receitas por origem e das
despesas por grupo de natureza de despesa dos
orçamentos  fiscal  e  da  seguridade  social,
conforme  art.  165,  §  5º,  III,  da  Constituição
Federal;

IV  -  declaração  de  compatibilidade  da
programação do orçamento com as metas fiscais
estabelecidas  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias, de acordo com o art. 5º, inciso I,
da Lei Complementar nº 101, de 2000;

V  -  demonstrativo  da fixação  da  despesa  com
pessoal  e  encargos  sociais,  para  os  Poderes
Executivo  e  Legislativo,  confrontando  a  sua
totalização  com  a  receita  corrente  líquida
prevista, nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, acompanhado
da memória de cálculo;

VI - demonstrativo da previsão das aplicações de
recursos na Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino  (MDE)  e  do  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de
Valorização  dos  Profissionais  da  Educação
(FUNDEB);

VII  -  demonstrativo  da  previsão  da  aplicação
anual  do  Município  em  Ações  e  Serviços
Públicos  de  Saúde  (ASPS),  conforme  a  Lei
Complementar  nº  141,  de  13  de  janeiro  de
2012;

VIII - demonstrativo do cálculo do limite máximo
de despesa para a Câmara Municipal, conforme
o artigo 29-A da Constituição Federal, de acordo
com a metodologia prevista no § 2º do art. 13
desta Lei.

Art. 9º A mensagem que encaminhar o projeto
de lei orçamentária anual conterá:

I  -  memória de cálculo da  receita e  premissas
utilizadas;

II  -  demonstrativo  da  dívida  fundada,  assim
como da evolução do estoque da dívida pública,
dos  últimos  três  anos,  a  situação  provável  no
final  de 2020 e a  previsão para o exercício de
2021;

III - relação dos precatórios a serem cumpridos
em 2021.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E SUAS

ALTERAÇÕES

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art.  10.  Os  orçamentos  fiscal  e  da  seguridade
social  compreenderão  o  conjunto  das  receitas
públicas,  bem  como  das  despesas  do  Poder
Legislativo  e  do  Poder  Executivo,  neste
abrangidos  seus  respectivos  fundos,  órgãos  e
entidades  da  Administração  Direta  e  Indireta,
inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público.

Parágrafo  único.  Os  órgãos  da  Administração
Indireta e o Poder Legislativo encaminharão à
Secretaria  da  Fazenda,  até  15 de  outubro de
2020,  suas  respectivas  propostas
orçamentárias,  para  fins  de  consolidação  do
Projeto  de  Lei  Orçamentária  de  2021,
observadas as disposições desta Lei.

Art.  11.  A  elaboração  e  a  aprovação  do
Orçamento para  o exercício  de  2021 e  a  sua
execução  obedecerão,  entre  outros,  ao
princípio  da  publicidade,  promovendo-se  a
transparência da gestão fiscal e permitindo-se
o  amplo  acesso  da  sociedade  a  todas  as
informações  relativas  a  cada  uma  dessas
etapas.

Art.  12.  Os  Fundos  Municipais  terão  suas
Receitas  vinculadas  a  Despesas  relacionadas
com seus objetivos.

Parágrafo  único.  A  administração dos  Fundos
Municipais será efetivada pelo Chefe do Poder
Executivo,  podendo,  por  ato  formal  deste,  e
observada  a  respectiva  legislação  pertinente,
ser  delegada  a  Secretários,  servidores
municipais ou comissão de servidores.

Art.  13.  Os  estudos  para  definição  do
Orçamento  da  Receita  deverão  observar  os
efeitos  da  alteração  da  legislação  tributária,
incentivos  e  benefícios  fiscais  autorizados,  a
inflação do período, o crescimento econômico,
a ampliação da base de cálculo dos tributos, a
sua  evolução  nos  últimos  três  exercícios  e  a
projeção  para  os  dois  anos  seguintes  ao
exercício de 2021.

§ 1º Até 30 dias antes do encaminhamento da
Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o
Poder  Executivo  Municipal  colocará  à
disposição da Câmara Municipal os estudos e
as estimativas de receitas para o exercício de
2021, inclusive da receita corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.

§ 2º Para fins do limite das despesas do Poder
Legislativo,  nos  termos  do  art.  29-A  da
Constituição  Federal  e  da  metodologia  de
cálculo estabelecida pela Instrução Normativa
nº 12/2017 do Tribunal de Contas do Estado,
considerar-se-á  a  receita  arrecadada  até  o
último mês anterior ao prazo para a entrega da
proposta orçamentária, acrescida da tendência
de arrecadação até o final do exercício.

Art.  14.  Constarão  no  projeto  de  lei
orçamentária  reservas  de  contingência,
desdobradas  para  atender  às  seguintes
finalidades:

I - atender, no executivo, passivos contingentes
e  outros  riscos  e  eventos  fiscais  imprevistos
relacionados no Anexo de que trata o art.  3º
desta lei;

II  -  cobertura  de  créditos  adicionais  do
executivo.

§ 1º A reserva de contingência, de que trata o
inciso I do  caput,  será fixada em, no mínimo,
R$ 1.000.000,00  (um milhão de  reais),  e  sua
utilização dar-se-á mediante créditos adicionais
abertos à sua conta.

§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que as
reservas de contingência constituídas na forma
dos  incisos  I  do  caput não  precisarão  ser
utilizadas para sua finalidade, no todo ou em
parte, o Chefe do Executivo poderá utilizar seu
saldo  para  dar  cobertura  a  outros  créditos

adicionais, legalmente autorizados na forma dos
artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de
1964.

III  -  a  reserva  de  contingência  da  Unidade
Gestora do Regime Próprio de Previdência Social
que  será  constituída  dos  recursos  que
corresponderão  à  previsão  de  seu  superávit
orçamentário  e  somente  poderá  ser  utilizada
para  a  cobertura  de  créditos  adicionais  do
próprio regime.

Art. 15. Observado o disposto no art. 45 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, somente serão
incluídos novos projetos na Lei Orçamentária de
2021 se:

I  -  tiverem  sido  adequada  e  suficientemente
contempladas as despesas para conservação do
patrimônio  público  e  para  os  projetos  em
andamento, constantes do Anexo IV desta Lei;

II  -  a  ação  estiver  compatível  com  o  Plano
Plurianual.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica  às  despesas  programadas  com  recursos
de  transferências  voluntárias  e  operações  de
crédito, cuja execução fica limitada à respectiva
disponibilidade orçamentária e financeira.

Art.  16.  Os  procedimentos  administrativos  de
estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro
e declaração do ordenador da despesa de que
trata  o  art.  16,  incisos  I  e  II,  da  Lei
Complementar nº 101, de 2000,  quando for o
caso,  deverão  ser  inseridos  no  processo  que
abriga  os  autos  da  licitação  ou  de  sua
dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no art.
16, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 2000,
serão  consideradas  despesas  irrelevantes
aquelas  decorrentes  da  criação,  expansão  ou
aperfeiçoamento  da  ação  governamental  que
acarrete  aumento  da  despesa,  cujo  montante
no  exercício  financeiro  de  2021,  em  cada
evento,  não  exceda  aos  valores  limites  para
dispensa de licitação, fixados nos incisos I e II do
art.  24  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  conforme o
caso.

Art. 17. A compensação de que trata o art. 17, §
2º,  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  2000,
quando  da  criação  ou  aumento  de  Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá ser
realizada a partir do aproveitamento da margem
líquida de expansão prevista no inciso V do § 2º
do  art.  4º,  da  referida  Lei,  desde  que
observados:

I - o limite das respectivas dotações constantes
da  Lei  Orçamentária  de  2021  e  de  créditos
adicionais;

II -  os limites estabelecidos nos arts. 20, inciso
III, e 22, parágrafo único, da Lei Complementar
nº  101,  de  2000,  no  caso  da  geração  de
despesas com pessoal e respectivos encargos;

III  -  o  valor  da  margem  líquida  de  expansão
constante no demonstrativo de que trata o art.
2º, inciso VIII, dessa Lei.

Art.  18.  As  metas  fiscais  estabelecidas  no
demonstrativo de que trata o inciso I do art. 2º
serão  desdobradas  em  metas  quadrimestrais
para fins de avaliação em audiência pública na
Câmara  Municipal  até  o  final  dos  meses  de
maio,  setembro  e  fevereiro,  de  modo  a
acompanhar o cumprimento dos seus objetivos,
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corrigir  desvios,  avaliar  os  gastos  e  também o
cumprimento das metas físicas estabelecidas.

Art. 19. Compete ao Poder Legislativo Municipal,
mediante  prévio  agendamento  com  o  Poder
Executivo, convocar e coordenar a realização das
audiências públicas referidas no art. 18 desta lei.

Seção II
Das Diretrizes Específicas do Orçamento da

Seguridade Social

Art.  20.  O  Orçamento  da  Seguridade  Social
compreenderá as dotações destinadas a atender
às  ações  de  saúde,  previdência  e  assistência
social,  e  contará,  entre  outros,  com  recursos
provenientes:

I  -  do  produto  da  arrecadação  de  impostos  e
transferências  constitucionais  vinculados  às
ações e serviços públicos de saúde, nos termos
da Lei Complementar nº 141, de 2012;

II - das contribuições para o Regime Próprio de
Previdência  Social  dos  Servidores  Municipais,
que será utilizada para despesas com encargos
previdenciários do Município;

III - do Orçamento Fiscal;

IV  -  das  demais  receitas  cujas  despesas
integram, exclusivamente, o orçamento referido
no caput deste artigo.

Parágrafo  único.  O  orçamento  da  seguridade
social  será  evidenciado  na  forma  do
demonstrativo previsto no art. 8º, § 1º, inciso III,
desta Lei.

Seção III
Das Disposições sobre a Programação e

Execução Orçamentária e Financeira

Art. 21. O Chefe do Poder Executivo Municipal
estabelecerá, através de Decreto, em até 30 dias
após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o
desdobramento  da  receita  prevista  em  metas
bimestrais  de  arrecadação,  a  programação
financeira  das  receitas  e  despesas  e  o
cronograma de execução mensal para todas as
Unidades Orçamentárias,  considerando,  nestas,
eventuais  déficits  financeiros  apurados  nos
Balanços  Patrimoniais  do exercício  anterior,  de
forma a restabelecer equilíbrio.

§ 1º O ato referido no  caput deste artigo e os
que o modificarem conterá:

I  -  metas  quadrimestrais  para  o  resultado
primário,  que  servirão  de  parâmetro  para  a
avaliação  de  que  trata  o  art.  9º,  §  4º  da  Lei
Complementar nº 101, de 2000;

II  -  metas  bimestrais  de  realização de  receitas
primárias, em atendimento ao disposto no art.
13  da  Lei  Complementar  nº  101,  de  2000,
discriminadas,  no  mínimo,  por  origem,
identificando-se  separadamente,  quando
cabível,  as  medidas  de  combate  à  evasão e  à
sonegação fiscal e da cobrança da dívida ativa;

III  -  cronograma  de  desembolso  mensal  de
despesas, por órgão e unidade orçamentária.

§  2º  Excetuadas  as  despesas  com  pessoal  e
encargos  sociais,  precatórios  e  sentenças
judiciais, o cronograma de desembolso do Poder
Legislativo  terá,  como  referencial,  o  repasse
previsto no art. 168 da Constituição Federal, na
forma de duodécimos.

Art.  22. Na execução do orçamento,  verificado

que  o  comportamento  da  receita  ordinária
poderá  afetar  o  cumprimento  das  metas  de
resultados primário e nominal, e observado o
disposto  no  §  2º  do  art.  2º  desta  Lei,  os
Poderes  Executivo  e  Legislativo,  de  forma
proporcional  às  suas  dotações,  adotarão  o
mecanismo  da  limitação  de  empenhos  e
movimentação  financeira  nos  montantes
necessários,  observadas  as  respectivas  fontes
de recursos, nas seguintes despesas:

I  -  contrapartida  para  projetos  ou  atividades
vinculados  a  recursos  oriundos  de  fontes
extraordinárias,  como  transferências
voluntárias, operações de crédito, alienação de
ativos, desde que ainda não comprometidos;

II  -  obras  em geral,  cuja fase  ou  etapa ainda
não esteja iniciada;

III  -  aquisição  de  combustíveis  e  derivados,
destinada  à  frota  de  veículos,  exceto  dos
setores de educação de saúde;

IV - dotação para material de consumo e outros
serviços de terceiros das diversas atividades;

V - diárias de viagem;

VI  -  festividades,  homenagens,  recepções  e
demais eventos da mesma natureza;

VII - despesas com publicidade institucional;

VIII - horas extras.

§ 1º Na avaliação do cumprimento das metas
bimestrais de arrecadação para implementação
ou  não  do  mecanismo  da  limitação  de
empenho  e  movimentação  financeira,  será
considerado  ainda  o  resultado  financeiro
apurado  no  Balanço  Patrimonial  do  exercício
de 2020, observada a vinculação de recursos.

§  2º  Não  serão  objeto  de  limitação  de
empenho:

I  -  despesas  relacionadas  com  vinculações
constitucionais e legais, nos termos do § 2º do
art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000 e
do  art.  28  da  Lei  Complementar  Federal  n.º
141, de 2012;

II  -  as  despesas  com  o  pagamento  de
precatórios  e  sentenças  judiciais  de  pequeno
valor;

III  -  as  despesas  fixas  e  obrigatórias  com
pessoal e encargos sociais; e

IV -  as despesas financiadas com recursos de
Transferências  Voluntárias  da  União  e  do
Estado,  Operações  de Crédito e  Alienação de
bens,  observado  o  disposto  no  art.  24  desta
Lei.

§ 3º Na hipótese de ocorrência do disposto no
caput deste  artigo,  o  Poder  Executivo
comunicará  à  Câmara  Municipal  o  montante
que  lhe  caberá  tornar  indisponível  para
empenho e movimentação financeira.

§ 4º Os Chefes do Poder Executivo e do Poder
Legislativo deverão divulgar, em ato próprio, os
ajustes processados, que será discriminado por
órgão.

§ 5º Ocorrendo o restabelecimento da receita
prevista,  a  recomposição se  fará  obedecendo
ao  disposto  no  art.  9º,  §  1º,  da  Lei
Complementar nº 101, de 2000.

§  6º  Na  ocorrência  de  calamidade  pública,
reconhecida na forma da lei, serão dispensadas
a obtenção dos resultados fiscais programados e
a  limitação  de  empenho  enquanto  perdurar
essa  situação,  nos  termos  do  art.  65  da  Lei
Complementar nº 101, de 2000.

Art. 23. O repasse financeiro da cota destinada
ao  atendimento  das  despesas  do  Poder
Legislativo, obedecida a programação financeira,
será  repassado  até  o  dia  20  de  cada  mês,
mediante  depósito  em  conta  bancária
específica,  indicada  pela  Mesa  Diretora  da
Câmara Municipal.

§ 1º Os rendimentos das aplicações financeiras
e outros ingressos orçamentários que venham a
ser  arrecadadas  através  do  Poder  Legislativo,
serão  contabilizados  como  receita  pelo  Poder
Executivo, tendo como contrapartida o repasse
referido no caput deste artigo.

§ 2º Ao final do exercício financeiro de 2021, o
saldo  de  recursos  financeiros  porventura
existentes na Câmara, será devolvido ao Poder
Executivo,  livre  de  quaisquer  vinculações,
deduzidos os valores correspondentes ao saldo
das obrigações a pagar, nelas incluídos os restos
a pagar do Poder Legislativo.

§  3º  O eventual  saldo de  recursos  financeiros
que não for devolvido no prazo estabelecido no
parágrafo anterior, será devidamente registrado
na  contabilidade  e  considerado  como
antecipação de repasse do exercício financeiro
de 2022.

Art.  24.  Os  projetos,  atividades  e  operações
especiais previstos na Lei Orçamentária, ou em
seus  créditos  adicionais,  que  dependam  de
recursos oriundos de transferências voluntárias,
operações  de  crédito,  alienação  de  bens  e
outros  recursos  vinculados,  só  serão
movimentados, se ocorrer ou estiver garantido
o  seu  ingresso  no  fluxo  de  caixa,  respeitado,
ainda, o montante ingressado ou garantido.

§  1º  No  caso  dos  recursos  de  transferências
voluntárias  e  de  operações  de  crédito,
considerar-se-á garantido o ingresso no fluxo de
caixa,  a  partir  da  assinatura  do  respectivo
convênio,  contrato  ou  instrumento  congênere,
bem como na  assinatura  dos  correspondentes
aditamentos de valor, não se confundindo com
as  liberações  financeiras  de  recursos,  que
devem obedecer ao cronograma de desembolso
previsto nos respectivos instrumentos.

§  2º  A  execução das  Receitas  e  das  Despesas
identificará com codificação adequada cada uma
das fontes de recursos,  de  forma a permitir o
adequado  controle  da  execução  dos  recursos
mencionados no caput deste artigo.

Art. 25. A despesa não poderá ser realizada se
não  houver  comprovada  e  suficiente
disponibilidade  de  dotação  orçamentária  para
atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer
procedimento que viabilize a sua realização sem
observar a referida disponibilidade.

§ 1º A contabilidade registrará todos os atos e
os  fatos  relativos  à  gestão  orçamentário-
financeira,  independentemente  de  sua
legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e
demais  consequências  advindas  da
inobservância do disposto no caput deste artigo.

§  2º  A  realização  de  atos  de  gestão
orçamentária, financeira e patrimonial, após 31
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de  dezembro  de  2021,  relativos  ao  exercício
findo,  não  será  permitida,  exceto  ajustes  para
fins  de  elaboração  das  demonstrações
contábeis,  os  quais  deverão  ocorrer  até  o
trigésimo dia de seu encerramento.

Art. 26. Para efeito do disposto no § 1º do art. 1º
e  do art.  42  da Lei  Complementar  nº 101,  de
2000,  considera-se  contraída  a  obrigação,  e
exigível o empenho da despesa correspondente,
no  momento  da  formalização  do  contrato
administrativo ou instrumento congênere.

Parágrafo único. No caso de despesas relativas
às obras e prestação de serviços, consideram-se
compromissadas  apenas  as  prestações  cujos
pagamentos  devam ser  realizados no exercício
financeiro, observado o cronograma pactuado.

Seção IV
Das Diretrizes sobre Alterações da Lei

Orçamentária

Art. 27. A abertura de créditos suplementares e
especiais  dependerá  da  existência  de  recursos
disponíveis  para a  despesa,  nos  termos da Lei
Federal nº 4.320, de 1964.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de
que trata o art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320,
de  1964,  será  realizada  por  fonte  de  recursos
para  fins  de  abertura  de  créditos  adicionais,
conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§  2º  Considera-se  superávit  financeiro  do
exercício anterior, para fins do § 2º do art. 43 da
Lei Federal nº 4.320, de 1964, os recursos que
forem disponibilizados a partir do cancelamento
de restos a pagar durante o exercício de 2021,
obedecida a fonte de recursos correspondente.

§  3º  Os  projetos  de  lei  relativos  a  créditos
suplementares  ou  especiais  solicitados  pelo
Poder Legislativo, com indicação de recursos de
redução  de  dotações  do  próprio  poder,  serão
encaminhados à Câmara Municipal no prazo de
até  15  dias,  a  contar  do  recebimento  da
solicitação.

§ 4º As solicitações de que trata o § 3º serão
acompanhadas da exposição de motivos.

Art.  28.  No  âmbito  do  Poder  Legislativo,  a
abertura de créditos suplementares autorizados
na Lei Orçamentária de 2021, com indicação de
recursos compensatórios do próprio órgão, nos
termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal
nº  4.320,  de  1964,  proceder-se-á  por  ato  do
Presidente da Câmara dos Vereadores.

Art.  29.  A  reabertura  dos  créditos  especiais  e
extraordinários, conforme disposto no art. 167,
§  2º,  da  Constituição  Federal,  será  efetivada,
quando  necessária,  até  31  de  dezembro  de
2021.

Art.  30.  O  Poder  Executivo  poderá,  mediante
Decreto,  transpor,  remanejar,  transferir  ou
utilizar,  total  ou  parcialmente,  as  dotações
orçamentárias  aprovadas  na  Lei  Orçamentária
de  2021  e  em  créditos  adicionais,  em
decorrência  da  extinção,  transformação,
transferência,  incorporação  ou
desmembramento de órgãos e entidades, bem
como  de  alterações  de  suas  competências  ou
atribuições,  mantida  a  estrutura  programática,
expressa  por  categoria  de  programação,
conforme definida no art. 6º desta Lei.

Parágrafo único. A transposição, transferência ou

remanejamento  não  poderá  resultar  em
alteração  dos  valores  das  programações
aprovadas na Lei Orçamentária ou em créditos
adicionais,  podendo haver,  excepcionalmente,
ajuste na classificação funcional.

Art. 31. As fontes de recursos e as modalidades
de  aplicação  da  despesa,  aprovadas  na  lei
orçamentária,  e  em  seus  créditos  adicionais,
poderão  ser  modificadas,  para  atender  às
necessidades  de  execução,  por  meio  de
decreto  do  Poder  Executivo,  desde  que
verificada  a  inviabilidade  técnica,  operacional
ou econômica da execução do crédito, através
da fonte de recursos e/ou modalidade prevista
na  lei  orçamentária  e  em  seus  créditos
adicionais.

Parágrafo único. O disposto no  caput também
se aplica no caso da necessidade de alterações
de  codificações  ou  denominações  das
classificações  orçamentárias,  desde  que
constatado erro de ordem técnica ou legal, ou
para adequação à classificação vigente, desde
que não impliquem em mudança de valores e
de finalidade da programação.

Seção V
Da Destinação de Recursos Públicos a Pessoas

Físicas e Jurídicas
Subseção I

Das Subvenções Econômicas

Art.  32.  A  destinação  de  recursos  para
equalização  de  encargos  financeiros  ou  de
preços,  o  pagamento  de  bonificações  a
produtores  rurais  e  a  ajuda  financeira,  a
qualquer título, a entidades privadas com fins
lucrativos, poderá ocorrer desde que atendido
o  disposto  nos  artigos  26,  27  e  28  da  Lei
Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Em atendimento ao disposto
no art. 19 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a
destinação de recursos  às  entidades privadas
com  fins  lucrativos  de  que  trata  o  caput
somente  poderá  ocorrer  por  meio  de
subvenções  econômicas,  sendo  vedada  a
transferência  a  título  de  contribuições  ou
auxílios para despesas de capital.

Art.  33.  No  caso  das  pessoas  físicas,  a  ajuda
financeira referida art. 26 da Lei Complementar
nº 101, de 2000 será efetivada exclusivamente
por meio de programas instituídos nas áreas de
assistência  social,  agricultura  e  política
habitacional,  nos  termos  da  legislação
específica.

Subseção II
Das Subvenções Sociais

Art. 34. A transferência de recursos a título de
subvenções sociais, nos termos dos arts. 12, §
3º, inciso I, 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320, de
1964, atenderá às entidades privadas sem fins
lucrativos que exerçam atividades de natureza
continuada  nas  áreas  de  assistência  social,
saúde,  educação,  cultura,  segurança e  defesa
civil.

Subseção III
Das Contribuições Correntes e de Capital

Art. 35. A transferência de recursos a título de
contribuição  corrente  identificada  na  Lei
Orçamentária de 2021, somente será destinada
a  entidades  sem  fins  lucrativos  que  sejam
selecionadas para execução, em parceria com a
Administração Pública Municipal, de atividades
ou projetos que contribuam diretamente para
o  alcance  de  diretrizes,  objetivos  e  metas
previstas no Plano Plurianual.

Parágrafo  único.  A  transferência  prevista  no
caput do artigo dependerá da formalização do
ajuste, observadas as exigências legais aplicáveis
à espécie.

Art. 36. A alocação de recursos para entidades
privadas  sem  fins  lucrativos,  a  título  de
contribuições  de  capital,  fica  condicionada  à
autorização em lei especial anterior de que trata
o art. 12, § 6º, da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Subseção IV
Dos Auxílios

Art. 37. A transferência de recursos a título de
auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei Federal
nº 4.320, de 1964, somente poderá ser realizada
para entidades privadas sem fins lucrativos que
sejam:

I - de atendimento direto e gratuito ao público e
voltadas para a educação;

II  -  para  o  desenvolvimento  de  programas
voltados a manutenção e preservação do Meio
Ambiente;

III - voltadas a ações de saúde e de atendimento
direto  e  gratuito  ao  público,  prestadas  por
entidades  sem  fins  lucrativos  que  sejam
certificadas  como  entidades  beneficentes  de
assistência social na área de saúde;

IV - qualificadas como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP, com termo de
parceria  firmada  com  o  Poder  Público
Municipal,  de  acordo  com  a  Lei  Federal  nº
9.790,  de  23  de  março  de  1999,  e  que
participem  da  execução  de  programas
constantes  no  plano  plurianual,  devendo  a
destinação  de  recursos  guardar  conformidade
com os objetivos sociais da entidade;

V - qualificadas como Organizações Sociais – OS,
com contrato de gestão celebrado com o Poder
Público Municipal, de acordo com a Lei Federal
nº 9.637, de 15 de maio de 1998, para fomento
e execução de atividades dirigidas ao ensino, à
pesquisa  científica,  ao  desenvolvimento
tecnológico, à proteção e preservação do meio
ambiente, à cultura e à saúde, de acordo com o
programa  de  trabalho  proposto,  as  metas  a
serem  atingidas  e  os  prazos  de  execução
previstos;

VI  -  qualificadas  para  o  desenvolvimento  de
atividades  esportivas  que  contribuam  para  a
formação e capacitação de atletas;

VII  -  destinada  a  atender,  assegurar  e  a
promover  o  exercício  dos  direitos  e  das
liberdades  fundamentais  por  pessoa  com
deficiência,  visando  à  sua  habilitação,
reabilitação e integração social e cidadania, nos
termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015;

VIII - constituídas sob a forma de associações ou
cooperativas  formadas  exclusivamente  por
pessoas físicas em situação de risco social;

IX - voltadas ao atendimento direto e gratuito ao
público na área de assistência social que:

a)  se  destinem  a  pessoas  idosas,  crianças  e
adolescentes  em  situação  de  vulnerabilidade
social, risco pessoal e social;

b)  sejam voltadas  ao  atendimento de  pessoas
em situação de vulnerabilidade social, violação
de  direito  ou  diretamente  alcançadas  por
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programas  e  ações  de  combate  à  pobreza  e
geração de trabalho e renda.

§  1º  No  caso  do  inciso  I,  a  transferência  de
recursos  públicos  deve  ser  obrigatoriamente
justificada e vinculada ao plano de expansão da
oferta pública na respectiva etapa e modalidade
de educação.

§ 2º No caso do inciso IV, as transferências serão
efetuadas por meio de termo de parceria, caso
em  que  deverá  ser  observada  a  legislação
específica  pertinente  a  essas  entidades  e
processo seletivo de ampla divulgação.

Subseção V
Das Disposições Gerais para Destinação de
Recursos Públicos para Pessoas Jurídicas

Art.  38.  Sem  prejuízo  das  demais  disposições
contidas nesta seção, a transferência de recursos
prevista  na  Lei  Federal  nº  4.320,  de  1964,  a
entidade privada sem fins lucrativos, atenderá o
disposto no Decreto nº 3.256, de 27 de março
de 2018 e suas alterações ou outro que venha
substituí-lo.

Art.  39.  É  necessária  a  contrapartida  para  as
transferências  previstas  na  forma  de
subvenções,  auxílios  e  contribuições,  que
poderá  ser  atendida  por  meio  de  recursos
financeiros  ou  de  bens  ou  serviços
economicamente  mensuráveis,  cuja  expressão
monetária será obrigatoriamente identificada no
termo de colaboração ou de fomento.

Art. 40. As entidades privadas beneficiadas com
recursos públicos municipais, a qualquer título,
sujeitar-se-ão  à  fiscalização  da  Administração
Pública  e  dos  conselhos  de  políticas  públicas
setoriais,  com  a  finalidade  de  verificar  o
cumprimento de metas e objetivos para os quais
receberam os recursos.

Parágrafo  único.  Enquanto  vigentes  os
respectivos  convênios,  termos  de  parceria,
contratos ou instrumentos congêneres, o Poder
Executivo deverá divulgar e manter atualizadas
na  internet  relação  das  entidades  privadas
beneficiadas  com  recursos  de  subvenções,
contribuições e auxílios.

Art.  41.  Não  serão  consideradas  subvenções,
auxílios ou contribuições, o rateio das despesas
decorrentes  da  participação  do  Município  em
Consórcios Públicos instituído nos termos da Lei
Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art.  42.  As  transferências  de  recursos  de  que
trata esta Seção serão feitas por intermédio de
instituição  financeira  oficial  determinada  pela
Administração  Pública,  devendo  a  nota  de
empenho ser emitida até a data da assinatura
do  respectivo  convênio,  termo  de  parceria,
ajuste ou instrumento congênere, observado o
princípio  da  competência da despesa,  previsto
no  art.  50,  inciso  II,  da  Lei  Complementar  nº
101, de 2000.

Art.  43.  Toda  movimentação  de  recursos
relativos às subvenções, contribuições e auxílios
de que trata esta Seção, por parte das entidades
beneficiárias,  somente  será  realizada
observando-se os seguintes preceitos:

I - depósito e movimentação em conta bancária
específica de cada projeto;

II - desembolsos mediante documento bancário,
por  meio  do  qual  se  faça  crédito  na  conta
bancária  de  titularidade  do  fornecedor  ou

prestador de serviços.

§  1º  Em  sendo  formalmente  demonstrada  a
impossibilidade  de  pagamento  de
fornecedores  ou  prestadores  de  serviços
mediante transferência bancária, o convênio, o
termo  de  parceria,  o  ajuste  ou  instrumento
congênere  poderá  admitir  a  realização  de
pagamento em cheque, desde que a relação de
tais pagamentos conste no plano de trabalho e
os  recibos  ou  documentos  fiscais  pertinentes
identifiquem adequadamente os credores.

§ 2º Não será aprovada a prestação de contas
que estiver em desacordo com os incisos I e II
do  artigo  43,  devendo  ser  restituído  os
recursos.

Seção VI
Dos Empréstimos, Financiamentos e

Refinanciamentos

Art. 44. Observado o disposto no art. 27 da Lei
Complementar  nº 101,  de  2000,  a  concessão
de empréstimos e financiamentos destinados a
pessoas físicas e jurídicas fica condicionada ao
pagamento de juros ou ao custo de captação e
também às seguintes exigências:

I  -  concessão  através  de  fundo  rotativo  ou
programa governamental específico;

II  -  pré-seleção e aprovação dos beneficiários
pelo Poder Público;

III - formalização de contrato;

IV  -  assunção,  pelo  mutuário,  dos  encargos
financeiros,  eventuais  comissões,  taxas  e
outras  despesas  cobradas  pelo  agente
financeiro, quando for o caso.

§  1º  No  caso  das  pessoas  jurídicas,  serão
consideradas  como  prioritárias,  para  a
concessão de empréstimos ou financiamentos,
as empresas que:

I  -  desenvolvam projetos  de responsabilidade
socioambiental;

II - integrem as cadeias produtivas locais;

III  -  empreguem  pessoas  com deficiência  em
proporção superior à exigida no art. 110 da Lei
Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

IV  -  adotem  políticas  de  participação  dos
trabalhadores nos lucros.

§  2º  Através  de  lei  específica,  poderá  ser
concedido  subsídio  para  o  pagamento  dos
empréstimos e financiamentos de que trata o
caput deste artigo.

§ 3º As prorrogações e composições de dívidas
decorrentes de empréstimos, financiamentos e
refinanciamentos concedidos com recursos do
Município dependem de autorização expressa
em lei específica.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA

MUNICIPAL

Art.  45.  A  lei  orçamentária  anual  garantirá
recursos  para  pagamento  da  dívida  pública
municipal,  nos  termos  dos  compromissos
firmados, inclusive com a previdência social.

Art. 46. O projeto de Lei Orçamentária somente
poderá incluir, na composição da receita total

do  Município,  recursos  provenientes  de
operações  de  crédito  já  contratadas  ou
autorizadas  pelo  Ministério  da  Fazenda,
respeitados  os  limites  estabelecidos  no  artigo
167,  inciso  III,  da  Constituição  Federal  e  em
Resolução do Senado Federal.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art.  47.  No  exercício  de  2021,  as  despesas
globais  com  pessoal  e  encargos  sociais  do
Município, dos Poderes Executivo e Legislativo,
compreendidas  as  entidades  mencionadas  no
art.  10  dessa  Lei,  deverão  obedecer  às
disposições  da  Lei  Complementar  nº  101,  de
2000.

§  1º  Os  Poderes  Executivo  e  Legislativo  terão
como  base  de  projeção  de  suas  propostas
orçamentárias,  relativo  a  pessoal  e  encargos
sociais, a despesa com a folha de pagamento do
mês de setembro de 2020, compatibilizada com
as  despesas  apresentadas  até  esse  mês  e  os
eventuais acréscimos legais, inclusive a revisão
geral  anual  da  remuneração  dos  servidores
públicos, o crescimento vegetativo, e o disposto
no art. 50 desta Lei.

§ 2º A revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos municipais e do subsídio de
que  trata  o  §  4º  do  art.  39  da  Constituição
Federal, levará em conta, tanto quanto possível,
a  variação  do  poder  aquisitivo  da  moeda
nacional, segundo índices oficiais.

Art. 48. Para fins dos limites previstos no art. 19,
inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar
nº  101/2000,  o  cálculo  das  despesas  com
pessoal  dos  poderes  executivo  e  legislativo
deverá  observar  as  prescrições  da  Instrução
Normativa nº 12/2017 do Tribunal de Contas do
Estado, ou a norma que lhe for superveniente.

Art. 49. O aumento da despesa com pessoal, em
decorrência  de  quaisquer  das  medidas
relacionadas no artigo 169, § 1º, da Constituição
Federal,  desde  que  observada  a  legislação
vigente,  respeitados  os  limites  previstos  nos
artigos  20  e  22,  parágrafo  único,  da  Lei
Complementar nº 101, de 2000, e cumpridas as
exigências  previstas  nos  artigos  16  e  17  do
referido diploma legal, fica autorizado para:

I  -  conceder  vantagens  e  aumentar  a
remuneração de servidores;

II -  criar e extinguir cargos públicos e alterar a
estrutura de carreiras;

III  -  prover cargos efetivos,  mediante concurso
público,  bem  como  efetuar  contratações  por
tempo determinado para atender à necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público,
respeitada a legislação municipal vigente;

IV  -  prover  cargos  em  comissão,  funções
gratificadas e gratificações especiais;

V  -  melhorar  a  qualidade  do  serviço  público
mediante  a  valorização  do servidor  municipal,
reconhecendo a função social do seu trabalho;

VI  -  proporcionar  o  desenvolvimento
profissional de servidores municipais, mediante
a realização de programas de treinamento;

VII  -  proporcionar  o  desenvolvimento  pessoal
dos  servidores  municipais,  mediante  a
realização  de  programas  informativos,
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educativos e culturais;

VIII  -  melhorar  as  condições  de  trabalho,
equipamentos  e  infraestrutura,  especialmente
no  que  concerne  à  saúde,  alimentação,
transporte,  segurança  no  trabalho  e  justa
remuneração.

§ 1º No caso dos incisos I, II, III e IV, além dos
requisitos  estabelecidos  no  caput deste  artigo,
os projetos de lei deverão demonstrar, em sua
exposição de motivos, para os efeitos dos artigos
16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
as seguintes informações:

I  -  estimativa  do  impacto  orçamentário-
financeiro no exercício em que devam entrar em
vigor e nos dois subsequentes, especificando-se
os valores a serem acrescidos e o seu acréscimo
percentual  em  relação  à  Receita  Corrente
Líquida estimada;

II - declaração do ordenador de despesas de que
há  adequação  orçamentária  e  financeira  e
compatibilidade  com  esta  Lei  e  com  o  Plano
Plurianual.

§  2º  No  caso  de  provimento  de  cargos,  salvo
quando  ocorrer  no  exercício  de  sua  da  sua
criação, a estimativa do impacto orçamentário e
financeiro  deverá  instruir  o  expediente
administrativo  correspondente,  junto  com  a
declaração do ordenador da despesa, de que o
aumento tem adequação com a lei orçamentária
anual, exigência essa a ser cumprida nos demais
atos de contratação.

§  3º  No  caso  de  aumento  de  despesas  com
pessoal  do  Poder  Legislativo,  deverão  ser
obedecidos,  adicionalmente,  os  limites  fixados
nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.
 
§  4º  Ficam  dispensados,  da  estimativa  de
impacto  orçamentário  e  financeiro,  atos  de
concessão  de  vantagens  já  previstas  na
legislação  pertinente,  de  caráter  meramente
declaratório.

Art. 50. Quando a despesa com pessoal houver
ultrapassado 51,3% (cinquenta e um inteiros e
três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e
sete  décimos  por  cento)  da  Receita  Corrente
Líquida, respectivamente, no Poder Executivo e
Legislativo,  a  contratação  de  horas  extras
somente  poderá  ocorrer  quando  destinada ao
atendimento de situações emergenciais, de risco
ou prejuízo para a população, tais como:

I - as situações de emergência ou de calamidade
pública;

II - as situações de risco iminente à segurança de
pessoas ou bens;

III  -  a  relação  custo-benefício  se  revelar  mais
favorável em relação a outra opção possível.

Parágrafo único. A autorização para a realização
de serviço extraordinário,  no âmbito do Poder
Executivo,  nas  condições  estabelecidas  neste
artigo, é de exclusiva competência do Chefe do
Poder Executivo.

CAPÍTULO VIII
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art.  51.  As  receitas  serão  estimadas  e
discriminadas:

I  -  considerando a legislação tributária  vigente
até  a  data  do  envio  do  projeto  de  lei

orçamentária à Câmara Municipal;

II - considerando, se for o caso, os efeitos das
alterações na legislação tributária,  resultantes
de  projetos  de  lei  encaminhados  à  Câmara
Municipal  até  a  data  de  apresentação  da
proposta orçamentária de 2021, especialmente
sobre:

a) atualização da planta genérica de valores do
Município;

b)  revisão,  atualização  ou  adequação  da
legislação sobre o Imposto Predial e Territorial
Urbano,  suas  alíquotas,  forma  de  cálculo,
condições  de  pagamento,  descontos  e
isenções,  inclusive  com  relação  à
progressividade desse imposto;

c)  revisão  da  legislação sobre  o  uso  do solo,
com  redefinição  dos  limites  da  zona  urbana
municipal;

d)  revisão da legislação referente ao Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

e)  revisão  da  legislação  aplicável  ao  Imposto
Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis
e de Direitos Reais sobre Imóveis;

f) instituição de novas taxas pela prestação de
serviços públicos e pelo exercício do poder de
polícia;

g)  revisão  das  isenções  tributárias,  para
atender ao interesse público e à justiça social;

h) revisão das contribuições sociais, destinadas
à  seguridade  social,  cuja  necessidade  tenha
sido evidenciada através de cálculo atuarial;

i) demais incentivos e benefícios fiscais.

Art.  52.  Caso  não  sejam  aprovadas  as
modificações referidas no inciso II  do art.  51,
ou  essas  o  sejam  parcialmente,  de  forma  a
impedir  a  integralização  dos  recursos
estimados,  o  Poder  Executivo  providenciará,
conforme  o  caso,  os  ajustes  necessários  na
programação da despesa, mediante Decreto.

Art. 53. O Executivo Municipal, autorizado em
lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal
de  natureza  tributária  ou  não  tributária  com
vistas a estimular o crescimento econômico, a
geração  de  emprego  e  renda,  ou  beneficiar
contribuintes  integrantes  de  classes  menos
favorecidas,  conceder  remissão e anistia para
estimular a cobrança da dívida ativa, devendo
esses benefícios ser considerados nos cálculos
do orçamento da receita.

§  1º  A  concessão  ou  ampliação  de  incentivo
fiscal de natureza tributária ou não tributária,
não  considerado  na  estimativa  da  receita
orçamentária,  dependerá  da  realização  do
estudo do impacto orçamentário e financeiro e
somente  entrará  em  vigor  se  adotadas,
conjunta  ou  isoladamente,  as  seguintes
medidas de compensação:

I - aumento de receita proveniente de elevação
de  alíquota,  ampliação  da  base  de  cálculo,
majoração  ou  criação  de  tributo  ou
contribuição;

II  -  cancelamento, durante o período em que
vigorar  o  benefício,  de  despesas  em  valor
equivalente.

§  2º  Poderá  ser  considerado  como  aumento

permanente de receita, para efeito do disposto
neste artigo, o acréscimo que for observado na
arrecadação  dos  tributos  que  são  objeto  de
transferência  constitucional,  com  base  nos
artigos 158 e 159 da Constituição Federal.

§  3º  Não  se  sujeita  às  regras  do  §  1º  a
homologação de pedidos de isenção,  remissão
ou anistia apresentados com base na legislação
municipal preexistente.

Art. 54. Conforme permissivo do art. 172, inciso
III, da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de
1966,  Código Tributário Nacional,  e o inciso II,
do § 3º do art. 14, da Lei Complementar nº 101,
de 2000, os créditos tributários lançados e não
arrecadados,  inscritos  em  dívida  ativa,  cujos
custos  para  cobrança  sejam  superiores  ao
crédito  tributário,  poderão  ser  cancelados,
mediante  autorização  em  lei,  não  se
constituindo como renúncia de receita.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 55. Para fins de atendimento ao disposto no
art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  firmar
convênios,  ajustes  e/ou  contratos,  para  o
custeio de despesas de competência da União
e/ou  Estado,  exclusivamente  para  o
atendimento  de  programas  de  segurança
pública,  justiça  eleitoral,  fiscalização  sanitária,
tributária e ambiental, educação, cultura, saúde,
assistência  social,  agricultura,  meio  ambiente,
alistamento militar  ou  a  execução de  projetos
específicos  de  desenvolvimento  econômico-
social.

Parágrafo único.  A  Lei  Orçamentária  anual,  ou
seus  créditos  adicionais,  deverão  contemplar
recursos  orçamentários  suficientes  para  o
atendimento das despesas de que trata o caput
deste artigo.

Art.  56.  As  emendas  ao  projeto  de  lei
orçamentária  ou  aos  projetos  de  lei  que  a
modifiquem  deverão  ser  compatíveis  com  os
programas  e  objetivos  da  Lei  Municipal  nº
3.433, de 2017 – Plano Plurianual 2018/2021 e
com  as  diretrizes,  disposições,  prioridades  e
metas desta Lei.

§  1º  Não  serão  admitidas,  com  a  ressalva  do
inciso  III  do  §  3º  do  art.  166  da  Constituição
Federal, as emendas que incidam sobre:

I - pessoal e encargos sociais;

II - serviço da dívida.

§ 2º Para fins do disposto no § 3º, inciso I, do
art.  166  da  Constituição,  serão  consideradas
incompatíveis com esta lei:

I  -  as  emendas  que  acarretem a  aplicação de
recursos  abaixo  dos  limites  constitucionais
mínimos  previstos  para  os  gastos  com  a
manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  e
com as ações e serviços públicos de saúde;

II - as emendas que não preservem as dotações
destinadas ao pagamento de sentenças judiciais;

III  -  as  emendas  que  reduzam o montante de
dotações  suportadas  por  recursos  oriundos de
transferências legais ou voluntárias da União e
do  Estado,  alienação  de  bens  e  operações  de
crédito.

§ 3º Para fins do disposto no art. 166, § 8º, da
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Constituição Federal, serão levados à reserva de
contingência  referida no inciso I  do  art.  14  os
recursos que, em decorrência de veto, emenda
ou  rejeição  do  projeto  da  Lei  Orçamentária
Anual  de  2021,  ficarem  sem  despesas
correspondentes.

Art.  57.  Por  meio  da  Secretaria  Municipal  da
Fazenda,  o  Poder  Executivo deverá  atender  às
solicitações  encaminhadas  pela  Comissão  de
Finanças,  Orçamento  e  Fiscalização  Financeira
da  Câmara  Municipal,  relativas  a  informações
quantitativas  e  qualitativas  complementares
julgadas  necessárias  à  análise  da  proposta
orçamentária.

Art. 58. Em consonância com o que dispõe o §
5º do art. 166 da Constituição Federal  e o art.
87-A  da  Lei  Orgânica  Municipal,  poderá  o
Prefeito enviar Mensagem à Câmara Municipal
para  propor  modificações  aos  projetos  de  lei
orçamentária enquanto não estiver concluída a
votação da parte cuja alteração é proposta.

Art. 59. Se o projeto de lei orçamentária não for
aprovado  até  31  de  dezembro  de  2020,  sua
programação  poderá  ser  executada  até  a
publicação  da  lei  orçamentária  respectiva,
mediante a utilização mensal de um valor básico
correspondente  a  um  doze  avos  das  dotações
para  despesas  correntes  de  atividades  e  um
treze  avos  quando  se  tratar  de  despesas  com
pessoal  e  encargos  sociais,  constantes  na
proposta orçamentária.

§  1º  Excetuam-se  do  disposto  no  caput  deste
artigo as despesas correntes nas áreas da saúde,
educação  e  assistência  social,  bem  como
aquelas  relativas  ao  serviço  da  dívida,
amortização,  precatórios judiciais e despesas à
conta  de  recursos  legalmente  vinculados  à
educação, saúde e assistência social, que serão
executadas  segundo  suas  necessidades
específicas  e  a  efetiva  disponibilidade  de
recursos.

§ 2º Não será interrompido o processamento de
despesas com obras em andamento.

§ 3º Enquanto não aprovada a Lei Orçamentária
de 2021,  os valores consignados no respectivo
Projeto  de  Lei  poderão  ser  utilizados  para
demonstrar,  quando  exigível,  a  previsão
orçamentária  nos  procedimentos  referentes  à
fase interna da licitação.

Art. 60. As ações e programas constantes desta
Lei, altera as ações e programas do exercício de
2021, aprovados na Lei Municipal nº 3.433, de
2017 – Plano Plurianual 2018/2021.

Art. 61. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Carlos Barbosa, 6 de outubro de 2020. 
61º de Emancipação.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

DECRETOS

DECRETO Nº 3.616, DE 30 DE SETEMBRO DE
2020 

Abre crédito suplementar no Orçamento de
2020,  Lei  nº  3.732  de  10  de  dezembro de

2019. 

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17
de março de 1964;

DECRETA: 
Art.  1.º  Abre  crédito  suplementar  no
Orçamento  de  2020,  Lei  nº  3.732  de  10  de
dezembro  de  2019,  no  montante  de  R$
1.157.730,00 (um milhão, cento e cinquenta e
sete  mil  e  setecentos  e  trinta  reais)  nas
seguintes rubricas:

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

Categ
oria

Recur
so

Descrição Valor

3009 03.01.04.122.
0030.2301

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. JURÍDICA

800,00

4221 04.02.04.129.
0045.1401

3.4.4.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4.800,
00

5014 05.01.12.361.
0050.2311

3.3.3.9
0.39

20 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. JURÍDICA

1.500,
00

5261 05.02.12.365.
0051.2514

3.3.1.9
0.11

31 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

165.00
0,00

5271 05.02.12.365.
0051.2515

3.3.1.9
0.11

31 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

255.00
0,00

5304 05.03.12.361.
0053.2535

3.3.3.9
0.39

20 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. JURÍDICA

2.000,
00

6014 06.01.26.782.
0064.1607

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 130,00

6201 06.02.18.541.
0071.2901

3.3.1.9
0.11

1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

20.000
,00

7201 07.02.04.122.
0068.2901

3.3.1.9
0.11

1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

15.000
,00

8000 08.01.15.452.
0080.2901

3.3.1.9
0.05

1 OUTROS BENEF. PREVID. 
SERVIDOR/MILITAR

2.000,
00

8010 08.01.15.452.
0080.2821

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 3.700,
00

8015 08.01.15.452.
0080.2821

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. JURÍDICA

4.800,
00

8021 08.01.15.452.
0080.2821

3.4.4.9
0.52

1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

3.000,
00

8062 08.01.15.452.
0063.2714

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 242.23
4,00

9011 09.01.10.301.
0090.2901

3.3.1.9
0.11

4011 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

54.900
,00

9041 09.01.10.301.
0090.2901

3.3.1.9
0.11

4090 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

55.550
,00

9203 09.02.10.302.
0091.2901

3.3.1.9
0.34

40 OUTRAS DESPESAS DE 
PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO

30.000
,00

9211 09.02.10.302.
0091.2901

3.3.1.9
0.11

4170 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

29.200
,00

9265 09.02.10.302.
0091.2918

3.3.3.9
0.39

40 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. JURÍDICA

260.00
0,00

9551 09.05.10.122.
0096.2909

3.3.3.9
0.36

40 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. FÍSICA

1.200,
00

1001
9

10.01.11.333.
0106.2105

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. JURÍDICA

10,00

1021
0

10.02.08.244.
0101.2102

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. JURÍDICA

14,00

1028
6

10.02.08.241.
0100.2117

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. JURÍDICA

42,00

1042
7

10.04.16.482.
0103.1033

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. JURÍDICA

350,00

1223
7

12.02.27.813.
0123.2119

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,
00

1334
1

13.03.25.752.
0138.2706

3.3.3.9
0.39

3201 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. JURÍDICA

500,00

TOTAL 1.157.
730,00

Art. 2.º O crédito aberto no artigo anterior será
coberto parte  com o excesso de arrecadação
dos recursos 4011/E-IAB, no montante de R$
54.900,00  (cinquenta  e  quatro  mil  e
novecentos  reais),  4090/E-ESTR.  SAUDE
FAMILIA,  no  montante  de  R$  55.550,00
(cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta
reais) e 4170/E-SAMU 192 no montante de R$
de R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos
reais)  e,  parte  com  a  redução  das  seguintes
rubricas:

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

Categ
oria

Recur
so

Descrição Valor

3005 03.01.04.122.
0030.2301

3.3.3.9
0.14

1 DIÁRIAS - CIVIL 700,00

3006 03.01.04.122.
0030.2301

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 100,00

4218 04.02.04.125.
0041.2403

3.3.3.9
0.40

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

4.800,
00

5034 05.01.12.361.
0050.2511

3.3.3.9
0.39

20 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. JURÍDICA

3.500,
00

5300 05.03.12.361.
0053.2901

3.3.1.9
0.11

31 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

420.00
0,00

6000 06.01.04.451.
0060.2901

3.3.1.9
.0.11

1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

20.000
,00

6017 06.01.17.512.
0062.1610

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 40,00

6016 06.01.26.782.
0064.1607

3.4.4.9
0.61

1 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 90,00

7001 07.01.20.606.
0070.2901

3.3.1.9
0.11

1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

15.000
,00

8001 08.01.15.452.
0080.2901

3.3.1.9
0.11

1 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

2.000,
00

8042 08.01.26.782.
0083.2709

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.500
,00

9001 09.01.10.301.
0090.2901

3.3.1.9
0.11

40 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 
- P. CIVIL

290.00
0,00

9440 09.04.10.305.
0093.2906

3.3.3.9
0.30

40 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,
00

1001
4

10.01.11.333.
0106.2105

3.3.3.9
0.14

1 DIÁRIAS - CIVIL 66,00

1042
5

10.04.16.482.
0103.1033

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 350,00

1131
4

11.03.23.695.
0114.2019

3.3.3.9
0.32

1 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
P/DISTR. GRATUITA

242.23
4,00

1207
9

12.01.27.812.
0120.3114

3.3.3.5
0.41

1 CONTRIBUIÇÕES 4.400,
00

1222
1

12.02.27.813.
0123.2213

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS
- P. JURÍDICA

1.600,
00

1334
0

13.03.25.752.
0138.2706

3.3.3.9
0.30

3201 MATERIAL DE CONSUMO 500,00

TOTAL 1.018.
080,00

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

Carlos Barbosa, 24 de setembro de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário da Fazenda

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

DECRETO Nº 3.619, DE 30 DE SETEMBRO DE
2020 

Abre crédito suplementar no Orçamento de
2020,  Lei  nº  3.732  de  10  de  dezembro de
2019. 

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul,  no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de
março de 1964;

DECRETA: 

Art. 1.º Abre crédito suplementar no Orçamento
de 2020,  Lei  nº  3.732 de  10  de  dezembro de
2019, no montante de R$ 42.500,00 (quarenta e
dois  mil  e  quinhentos  reais)  nas  seguintes
rubricas:

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

Categ
oria

Recur
so

Descrição Valor

7008 07.01.20.606.
0070.2801

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 15.90
0,00

7014 07.01.20.606.
0070.2801

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

25.60
0,00

9240 09.02.10.302.
0091.2903

3.3.3.9
0.30

40 MATERIAL DE CONSUMO 1.000
,00

TOTAL 42.50
0,00

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

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

Categ
oria

Recur
so

Descrição Valor

7030 07.01.20.605.
0070.2708

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,0
0

7031 07.01.20.605.
0070.2708

3.4.4.9
0.52

1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

100,0
0

7005 07.01.20.606.
0070.2801

3.3.3.5
0.41

1 CONTRIBUIÇÕES 100,0
0

7013 07.01.20.606.
0070.2801

3.3.3.9
0.36

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. FÍSICA

1.100
,00

7018 07.01.20.606.
0070.2801

3.3.3.9
0.40

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

800,0
0

7016 07.01.20.606.
0070.2801

3.3.3.9
0.92

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

100,0
0

7017 07.01.20.606.
0070.2801

3.3.3.9
0.93

1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,0
0

7020 07.01.20.606.
0070.2801

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,0
0

7021 07.01.20.606.
0070.2801

3.4.4.9
0.52

1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

100,0
0

7046 07.01.20.606.
0072.2872

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

2.900
,00

7054 07.01.20.606.
0072.2872

3.3.3.9
0.40

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

100,0
0
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7047 07.01.20.606.
0072.2872

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 700,0
0

7048 07.01.20.606.
0072.2872

3.4.4.9
0.52

1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

100,0
0

7050 07.01.20.782.
0072.2704

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 1.000
,00

7051 07.01.20.782.
0072.2704

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

1.700
,00

7205 07.02.04.122.
0068.2723

3.3.3.9
0.14

1 DIÁRIAS - CIVIL 900,0
0

7210 07.02.04.122.
0068.2723

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 9.300
,00

7213 07.02.04.122.
0068.2723

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

3.100
,00

7218 07.02.04.122.
0068.2723

3.3.3.9
0.40

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

4.100
,00

7214 07.02.04.122.
0068.2723

3.3.3.9
0.92

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

100,0
0

7215 07.02.04.122.
0068.2723

3.3.3.9
0.93

1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,0
0

7220 07.02.04.122.
0068.2723

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,0
0

7221 07.02.04.122.
0068.2723

3.4.4.9
0.52

1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

100,0
0

7310 07.03.15.452.
0077.2716

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 500,0
0

7313 07.03.15.452.
0077.2716

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

1.500
,00

7403 07.04.20.606.
0073.2711

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 100,0
0

7406 07.04.20.606.
0073.2711

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

1.600
,00

7410 07.04.20.606.
0073.2711

3.3.3.9
0.40

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

100,0
0

7407 07.04.20.606.
0073.2711

3.3.3.9
0.92

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

100,0
0

7408 07.04.20.606.
0073.2711

3.3.3.9
0.93

1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,0
0

7411 07.04.20.606.
0073.2711

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,0
0

7412 07.04.20.606.
0073.2711

3.4.4.9
0.52

1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

100,0
0

7502 07.05.20.606.
0074.2712

3.3.3.9
0.14

1 DIÁRIAS - CIVIL 100,0
0

7503 07.05.20.606.
0074.2712

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 1.500
,00

7505 07.05.20.606.
0074.2712

3.3.3.9
0.36

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. FÍSICA

100,0
0

7510 07.05.20.606.
0074.2712

3.3.3.9
0.40

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

100,0
0

7507 07.05.20.606.
0074.2712

3.3.3.9
0.92

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

100,0
0

7508 07.05.20.606.
0074.2712

3.3.3.9
0.93

1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,0
0

7511 07.05.20.606.
0074.2712

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,0
0

7512 07.05.20.606.
0074.2712

3.4.4.9
0.52

1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

100,0
0

7602 07.06.20.606.
0075.2713

3.3.3.9
0.14

1 DIÁRIAS - CIVIL 100,0
0

7603 07.06.20.606.
0075.2713

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 500,0
0

7604 07.06.20.606.
0075.2713

3.3.3.9
0.33

1 PASSAGENS E DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

100,0
0

7605 07.06.20.606.
0075.2713

3.3.3.9
0.36

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. FÍSICA

100,0
0

7606 07.06.20.606.
0075.2713

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

2.500
,00

7607 07.06.20.606.
0075.2713

3.3.3.9
0.92

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

100,0
0

7608 07.06.20.606.
0075.2713

3.3.3.9
0.93

1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,0
0

7611 07.06.20.606.
0075.2713

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,0
0

7612 07.06.20.606.
0075.2713

3.4.4.9
0.52

1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

100,0
0

7705 07.07.20.606.
0076.2710

3.3.3.9
0.14

1 DIÁRIAS - CIVIL 100,0
0

7710 07.07.20.606.
0076.2710

3.3.3.9
0.33

1 PASSAGENS E DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

100,0
0

7711 07.07.20.606.
0076.2710

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

1.400
,00

7714 07.07.20.606.
0076.2710

3.3.3.9
0.40

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

100,0
0

7712 07.07.20.606.
0076.2710

3.3.3.9
0.92

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

100,0
0

7713 07.07.20.606.
0076.2710

3.3.3.9
0.93

1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,0
0

7720 07.07.20.606.
0076.2710

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,0
0

7721 07.07.20.606.
0076.2710

3.4.4.9
0.52

1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

100,0
0

7805 07.08.20.606.
0078.2715

3.3.3.9
0.14

1 DIÁRIAS - CIVIL 100,0
0

7809 07.08.20.606.
0078.2715

3.3.3.9
0.33

1 PASSAGENS E DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

100,0
0

7810 07.08.20.606.
0078.2715

3.3.3.9
0.36

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. FÍSICA

100,0
0

7814 07.08.20.606.
0078.2715

3.3.3.9
0.40

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

100,0
0

7812 07.08.20.606.
0078.2715

3.3.3.9
0.92

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

100,0
0

7820 07.08.20.606.
0078.2715

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,0
0

7821 07.08.20.606.
0078.2715

3.4.4.9
0.52

1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

100,0
0

7803 07.08.20.606.
0078.2901

3.3.1.9
0.94

1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS

1.700
,00

9054 09.01.10.301.
0090.2902

3.3.3.9
0.40

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

100,0
0

9241 09.02.10.302.
0091.2903

3.3.3.9
0.36

40 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. FÍSICA

100,0
0

9244 09.02.10.302.
0091.2903

3.3.3.9
0.40

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

100,0
0

9243 09.02.10.302.
0091.2903

3.4.4.9
0.52

40 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

100,0
0

9281 09.02.10.302.
0091.2921

3.3.3.9
0.33

40 PASSAGENS E DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO

100,0
0

9282 09.02.10.302.
0091.2921

3.3.3.9
0.36

40 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. FÍSICA

100,0
0

9284 09.02.10.302.
0091.2921

3.4.4.9
0.52

40 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

100,0
0

9352 09.03.10.303.
0092.2904

3.3.3.9
0.39

40 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

100,0
0

9354 09.03.10.303.
0092.2904

3.3.3.9
0.40

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

100,0
0

9360 09.03.10.303.
0092.2920

3.3.3.7
2.32

40 EXEC.CONS.-MAT/SERV. DISTR. 
GRATUITA

100,0
0

TOTAL 42.50
0,00

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

Carlos Barbosa, 30 de setembro de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário da Fazenda

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

DECRETO Nº 3.622, DE 6 DE OUTUBRO DE
2020 

Define e regulamenta a premiação através
do Termo de Adesão ao uso da Plataforma
do Programa Nota Fiscal Gaúcha do Estado
do  Rio  Grande  do  Sul  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,
pela Lei Municipal nº 3.455, de 26 de outubro
de  2017,  pela  Instrução  Normativa  RE  Nº
019/2014, do Estado do Rio Grande do Sul, e
demais legislação vigente:

DECRETA: 

Art. 1º Fica estabelecida a adesão do Município
de Carlos Barbosa à plataforma de sorteios do
Programa  Nota  Fiscal  Gaúcha,  oportunizando
aos  cidadãos  cadastrados  no  Programa  que
informarem seu  número de  inscrição  no  CPF
(Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal)
nos documentos fiscais de compras efetuadas
no  município  a  participação  em  sorteios  de
prêmios  patrocinados  pela  Administração
Municipal, conforme o seguinte plano:

Data do Sorteio Tipo Prêmio Prêmio

Janeiro/2021
5 prêmios

mensais em
espécie (dinheiro)

1º Prêmio - R$ 200,00
2º Prêmio - R$ 200,00
3º Prêmio - R$ 200,00
4º Prêmio - R$ 200,00
5º Prêmio - R$ 200,00

Fevereiro/2021
5 prêmios

mensais em
espécie (dinheiro)

1º Prêmio - R$ 200,00
2º Prêmio - R$ 200,00
3º Prêmio - R$ 200,00
4º Prêmio - R$ 200,00
5º Prêmio - R$ 200,00

Março/2021
5 prêmios

mensais em
espécie (dinheiro)

1º Prêmio - R$ 200,00
2º Prêmio - R$ 200,00
3º Prêmio - R$ 200,00
4º Prêmio - R$ 200,00
5º Prêmio - R$ 200,00

Abril/2021
5 prêmios

mensais em
espécie (dinheiro)

1º Prêmio - R$ 200,00
2º Prêmio - R$ 200,00
3º Prêmio - R$ 200,00
4º Prêmio - R$ 200,00
5º Prêmio - R$ 200,00

Maio/2021
5 prêmios

mensais em
espécie (dinheiro)

1º Prêmio - R$ 200,00
2º Prêmio - R$ 200,00
3º Prêmio - R$ 200,00
4º Prêmio - R$ 200,00
5º Prêmio - R$ 200,00

Junho/2021
5 prêmios

mensais em
espécie (dinheiro)

1º Prêmio - R$ 200,00
2º Prêmio - R$ 200,00
3º Prêmio - R$ 200,00
4º Prêmio - R$ 200,00
5º Prêmio - R$ 200,00

Julho/2021
5 prêmios

mensais em
espécie (dinheiro)

1º Prêmio - R$ 200,00
2º Prêmio - R$ 200,00
3º Prêmio - R$ 200,00
4º Prêmio - R$ 200,00
5º Prêmio - R$ 200,00

Agosto/2021
5 prêmios

mensais em
espécie (dinheiro)

1º Prêmio - R$ 200,00
2º Prêmio - R$ 200,00
3º Prêmio - R$ 200,00
4º Prêmio - R$ 200,00
5º Prêmio - R$ 200,00

Setembro/2021 5 prêmios
mensais em

1º Prêmio - R$ 200,00
2º Prêmio - R$ 200,00

espécie (dinheiro)
3º Prêmio - R$ 200,00
4º Prêmio - R$ 200,00
5º Prêmio - R$ 200,00

Outubro/2021
5 prêmios

mensais em
espécie (dinheiro)

1º Prêmio - R$ 200,00
2º Prêmio - R$ 200,00
3º Prêmio - R$ 200,00
4º Prêmio - R$ 200,00
5º Prêmio - R$ 200,00

Novembro/2021
5 prêmios

mensais em
espécie (dinheiro)

1º Prêmio - R$ 200,00
2º Prêmio - R$ 200,00
3º Prêmio - R$ 200,00
4º Prêmio - R$ 200,00
5º Prêmio - R$ 200,00

Dezembro/2021
5 prêmios

mensais em
espécie (dinheiro)

1º Prêmio - R$ 200,00
2º Prêmio - R$ 200,00
3º Prêmio - R$ 200,00
4º Prêmio - R$ 200,00
5º Prêmio - R$ 200,00

Art. 2º As pessoas premiadas deverão efetuar a
retirada  do  prêmio  no  prazo  de  90  (noventa)
dias  contados  da  data  da  homologação  do
respectivo  sorteio,  sob  pena  de  expiração  do
direito ao prêmio.

§ 1º Os prêmios serão disponibilizados para sua 
retirada conforme abaixo:

Responsá
vel

Tipo
Responsáv

el
Local de
retirada E-mail Telefon

e

José
Carlos

Custódio

Secretário
da Fazenda

Titular

Secretaria da
Fazenda

Prefeitura de
Carlos

Barbosa

fazenda@c
arlosbarbos
a.rs.gov.br

54
3461-
8820

Janete
Belleboni

Taufer

Diretora de
Controle

Fazendário
Adjunto

Secretaria da
Fazenda

Prefeitura de
Carlos

Barbosa

janetet@ca
rlosbarbosa

.rs.gov.br

54
3461
8821

§ 2º A administração municipal  poderá indicar
local  e/ou  responsável  diversos  dos
mencionados no parágrafo anterior, desde que
as  condições  alternativas  sejam  oficialmente
comunicadas à coordenação do Programa.

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

Carlos Barbosa, 6 de outubro de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário da Fazenda

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

DECRETO Nº 3.623, DE 7 DE OUTUBRO DE 2020 

Autoriza  o  retorno  às  aulas  presenciais  do
ensino médio da rede estadual de ensino 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 o  Decreto  do  Executivo
Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que
institui o Sistema de Distanciamento Controlado
para  fins  de  prevenção e  de  enfrentamento à
epidemia  causada  pelo  novo  Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Estado do Rio Grande
do  Sul,  reitera  a  declaração  de  estado  de
calamidade  pública  em  todo  o  território
estadual e dá outras providências,

CONSIDERANDO o  Decreto  do  Executivo
Municipal nº 3.560, de 12 de maio de 2020, e
alterações,  que reitera a declaração de estado
de calamidade pública no Município de Carlos
Barbosa,  para  fins  de  prevenção  e
enfrentamento  da  pandemia  do  novo
Coronavírus - COVID-19, recepciona os Decretos
Estaduais nº 55.240 e nº 55.241, de 10 de maio

mailto:fazenda@carlosbarbosa.rs.gov.br
mailto:fazenda@carlosbarbosa.rs.gov.br
mailto:fazenda@carlosbarbosa.rs.gov.br
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de 2020, e dá outras providências,

CONSIDERANDO o  Decreto  do  Executivo
Estadual nº 55.465, de 05 de setembro de 2020,
que  estabelece  as  normas  aplicáveis  às
instituições  e  estabelecimentos  de  ensino
situados no território do Estado do Rio Grande
do Sul, conforme as medidas de prevenção e de
enfrentamento  à  epidemia  causada  pelo  novo
Coronavírus (COVID-19), de que trata o Decreto
nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o
Sistema  de  Distanciamento  Controlado  e  dá
outras providências,

DECRETA:

Art.  1º  Fica  autorizado  o  retorno  das  aulas
presenciais  do  ensino  médio  nas  escolas
públicas  estaduais,  no  âmbito  do  Município,
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 Regional;

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 por todos os
servidores da escola;

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

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

Parágrafo  único.  Somente  poderão  participar
das atividades presenciais  de ensino,  de  apoio
pedagógico ou de cuidados a adolescentes,  os
alunos que tiverem anuência formal de seus pais
ou  responsáveis,  caso  menor  de  18  (dezoito)
anos.

Art.  2º  Anexo  ao  presente  Decreto  ficam
estabelecidos  os  protocolos  a  serem  seguidos
pelas  instituições  públicas  estaduais  de  ensino
médio.

Art. 3º Este Decreto e seus anexos entram em
vigor na data de sua publicação.

Carlos Barbosa, 7 de outubro de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

DECRETO Nº 3.624, DE 7 DE OUTUBRO DE
2020 

Altera a redação do Decreto nº 3.610, de 04
de setembro de 2020. 

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

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a redação do caput do art.
1º, do Decreto nº 3.610, de 04 de setembro de
2020, passando a vigorar a seguinte redação:

“Art.  1º  Fica  autorizado  o  retorno  das  aulas
presenciais  da  educação  infantil  e  do  ensino
médio da rede particular de ensino a partir de 8
e  21  de  setembro  de  2020,  respectivamente,
mediante  observação  das  seguintes
condicionantes:”(NR)

Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1º
deste Decreto, a ementa do Decreto nº 3.610,
de  2020,  passa  a  vigorar  com  a  seguinte
redação:

“Regulamenta o retorno às aulas da Educação
Infantil e do Ensino Médio da Rede Particular
de Ensino.” (NR)

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

Carlos Barbosa, 7 de outubro de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
020/2020 - RETIFICADO

TIPO: Menor preço global
DATA: 26 de outubro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO:   Contratação  de  empresa  para
execução  de  drenagem,  obras
complementares para implantação ao trevo de
acesso à Desvio Machado

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 020 no campo “nº do edital” e
selecionando  a  modalidade  “Concorrência
Pública”.

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

TIPO: Menor preço global
DATA: 20 de outubro de 2020

HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO:   Contratação  de  empresa  para
execução de escadaria pública a ser realizada na
Rua Antonio Martin Guerra com a Rua Albino
Jacob Sauthier

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 008 no campo “nº do edital” e
selecionando  a  modalidade  “Tomada  de
preços”.

CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
005/2020

DATA: 05 de novembro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO:   01.01 –  Compreende o objeto deste
chamamento  público  a  formalização  de
parceria,  através  termo  de  colaboração,  com
Organização  da  Sociedade  Civil  (OSC),  em
regime  de  mútua  cooperação  com  a
Administração Pública, com a finalidade, ação,
limitação de valor estabelecido:
a) Seleção de entidade sediada no município de
Carlos  Barbosa  com  objetivo  de  incentivar  a
prática de ciclismo com auxílio para realização
do  seguinte  evento:  Dual  Speed  e  Downhill
prova do Sete de Castro.  Previsão máxima para
o ano de 2020 é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais);
01.02  –  O  valor  estabelecido  é  determinado
conforme aprovação na LOA (Lei Orçamentária
Anual).

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  “Chamamento
Público”.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2020

TIPO: Menor preço por item
DATA: 16 de outubro 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 093 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2020

TIPO: Menor preço global
DATA: 16 de outubro de 2020
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO:   Contratação de empresa 
especializada em serviços de conversão, 
implantação, treinamento, fornecimento e 
manutenção de sistemas de informática 
(softwares) – solução integrada de gestão 
educacional

O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/

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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sistemas/transparencia/index?secao=contrato 
Digitando o nº 094 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2020

TIPO: Menor preço por item
DATA: 19 de outubro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO:   Contratação de empresa para 
realização de consultas e 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 095 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2020

TIPO: Menor preço por item
DATA: 19 de outubro de 2020
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO:  Aquisição de produtos para premiação
do programa minha nota-e e para os 
contribuintes que fizeram o pagamento do IPTU 
em cota única

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2020

TIPO: Menor preço por item
DATA: 20 de outubro de 2020
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO:  Aquisição de luvas nitrílicas para a 
Secretaria 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 097 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2020

TIPO: Menor preço global
DATA: 21 de outubro de 2020
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO:  Contratação de empresa para 
prestação de serviço de filmagem/vídeo para a 
abertura oficial do Natal no Caminho das 
Estrelas 2020

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

ATAS

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
083/2020

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e
vinte, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
596/2020,  com  a  finalidade  de  receber
propostas  e  documentos  de  habilitação,
objetivando  a  AQUISIÇÃO  DE  LUMINÁRIAS  E
OUTROS  MATERIAIS  ELÉTRICOS  PARA  SUA

INSTALAÇÃO 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:
HENRIQUE  LUIS  LERMEN  -  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Roberto  Graff,  RG  nº
9086985448;  LIGHT  VOLT  COMÉRCIO  DE
MATERIAIS  ELÉTRICOS  LTDA,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Arnaldo  Ruchel,  RG  nº
4018001323;  ELETRO  ZAGONEL  LTDA,   neste
ato representada pelo Sr. Jorge Luis Kammler,
RG  nº  2990733;  ANGRA  COMÉRCIO  DE
MATERIAL  ELÉTRICO  LTDA,  sem  que  seu
representante  estivesse  presente;  ARMANDO
LUCCA  –  EPP,  sem  que  seu  representante
estivesse presente. Conferidos os documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  As
licitantes HENRIQUE LUIS LERMEN – ME; LIGHT
VOLT  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  ELÉTRICOS
LTDA;  ANGRA  COMÉRCIO  DE  MATERIAL
ELÉTRICO  LTDA;  ARMANDO  LUCCA  –  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  -  HENRIQUE  LUIS  LERMEN  -  ME,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 23,20; para o
item 02 - HENRIQUE LUIS LERMEN - ME, com o
preço final (ou negociado) de R$ 24,50; para o
item 03 - LIGHT VOLT COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 26,80; para o item 04 - LIGHT
VOLT  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  ELÉTRICOS
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
28,90; para o item 05 - LIGHT VOLT COMÉRCIO
DE MATERIAIS  ELÉTRICOS LTDA,  com o  preço
final (ou negociado) de R$ 3,00; para o item 06
-  LIGHT  VOLT  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS
ELÉTRICOS  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 3,60; para o item 07 - ELETRO
ZAGONEL  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  850,00;  para  o  item  08  -
ELETRO ZAGONEL LTDA, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  770,40;  para  o  item  09  -
HENRIQUE  LUIS  LERMEN  -  ME,  com  o  preço
final (ou negociado) de R$ 167,49. Após a fase
das propostas e lances foi  aberto o envelope
de número 02, referente a habilitação. Foram
habilitadas  as  empresas:  HENRIQUE  LUIS
LERMEN  –  ME;  LIGHT  VOLT  COMÉRCIO  DE
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA; ELETRO ZAGONEL
LTDA.  Adjudicam-se  à  empresa  vencedora:
HENRIQUE  LUIS  LERMEN  –  ME,  os  objetos
constantes  nos  itens  01,  02  e  09  do  edital;
LIGHT  VOLT  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS
ELÉTRICOS  LTDA  os  objetos  constantes  nos
itens  03,  04,  05  e  06  do  edital;  ELETRO
ZAGONEL LTDA os objetos constantes nos itens
07  e  08  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 Joana Chies – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
084/2020

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e
vinte, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
596/2020,  com  a  finalidade  de  receber
propostas  e  documentos  de  habilitação,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROVA DE FUNÇÃO
PULMONAR,  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:  ASSOCIAÇÃO  DR.
BARTHOLOMEU  TACCHINI  –  FILIAL  HOSPITAL
SÃO ROQUE,  neste  ato  representada pela Sra.
Catia  Argenta,  RG nº  1060515887  e  HOSPITAL
BENEFICENTE  SÃO  PEDRO,  neste  ato
representada pelo Sr. Rangel da Costa Carissimi,
RG nº 2065623338; Conferidos os documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de
preços  e  habilitação.  Aberto  o  envelope  da
proposta  de  preços,  e  tendo  concluído  que
apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu
pela abertura do momento de lances conforme
planilha  anexa.  Encerrada  a  fase  de  lances,  e
após oportunizado o exercício do benefício para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado
vencedor o seguinte licitante: para o item 01 -
HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO  PEDRO,  com  o
preço final (ou negociado) de R$ 40,00. Após a
fase  das  propostas  e  lances  foi  aberto  o
envelope de número 02, referente a habilitação.
Foi  habilitada  a  empresa:  HOSPITAL
BENEFICENTE  SÃO  PEDRO.  Adjudica-se  à
empresa  vencedora:  HOSPITAL  BENEFICENTE
SÃO PEDRO, 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.

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

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
085/2020

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e
vinte,  às  quatorze  horas,  reuniram-se  o
Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela
Portaria  nº  596/2020,  com  a  finalidade  de
receber propostas e documentos de habilitação,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUTAR OBRA DE REFORMA NO GINÁSIO DA
EMEF PADRE PEDRO PICCOLI conforme descrito
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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;
LOTTO EGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, neste
ato  representada  pelo  Sr.  Alex  Lotes,  RG  nº
3063565182;  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  As
licitantes  SERRA  SERVICE  SERVIÇOS  DE
URBANIZAÇÃO  LTDA  e  a  LOTTO  EGENHARIA  E
CONSTRUÇÕES  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, 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 -
LOTTO EGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com
o preço final (ou negociado) de R$ 165.000,00.
Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação.
Foi  habilitada a empresa: LOTTO EGENHARIA E
CONSTRUÇÕES  LTDA.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora: LOTTO EGENHARIA E CONSTRUÇÕES
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.

Itacir Rasador – Pregoeiro
Daniela R. Weschenfelder – Equipe de Apoio

ATA III DE SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº
007/2020

Ata  III  de  licitação,  modalidade  Tomada  de
Preços, número sete, do ano de dois mil e vinte,
realizada às nove horas do dia cinco de outubro
de  dois  mil  e  vinte,  na  Sala  de  Licitações  da
Prefeitura  Municipal,  sita  na  Rua  Assis  Brasil,
número onze, em Carlos Barbosa, que tem como
objeto a contratação de empresa para executar
obra de reforma no pátio, execução de quadra
poliesportiva e pavimentação de passeio público
na EMEF Prefeito José Chies, localizada no bairro
Triângulo, Carlos Barbosa/RS, com colocação de
mão  de  obra,  materiais  e  equipamentos
necessários. Presentes os membros da Comissão
Julgadora de Licitações:  Gilmara Rossi,  Maribel
Bortolotto  e  Viviane  Neis  –  matrícula  1330.
Decorrido o prazo legal  de recurso a Comissão
informa que não recebeu nenhuma interposição
de  recurso  decidindo  por  dar  andamento  ao
certame com a abertura do envelope de número
“dois” – Proposta Financeira. Foi classificada em
primeiro  lugar  a  licitante  CONCREARTE
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, inscrita
no  CNPJ  sob  nº  89.886.543/0001-61,  com  o

valor total global de R$ 279.392,34 (duzentos e
setenta e nove mil, trezentos e noventa e dois
reais e trinta e quatro centavos). Abre-se prazo
legal  para  recursos.  Nada  mais  havendo  a
constar,  foi  encerrada  a  sessão,  cuja  ata  foi
lavrada e assinada pela Comissão de Licitações.

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Audibert  –  Montagem  de
Estruturas Metálicas Ltda
OBJETO: O  objeto  do  presente  contrato  é  a
contratação  de  empresa  para  prestação  de
serviço de montagem e retirada das estruturas
metálicas para a formação da Árvore de Natal,
na Torre do Parque da Estação e de 10 (dez)
arcos  metálicos  a  serem  instalados  na  Rua
Buarque de Macedo no trecho compreendido
entre as Ruas Prefeito José Chies e Assis Brasil.
Para  a  realização  do  serviço é  necessária  a
utilização  de  um  caminhão  com  guincho
articulado e cesto aéreo, com 25m de alcance
vertical,  que  será  de  responsabilidade  da
empresa contratada.  Os 10 arcos deverão ser
instalados  nos  locais,  exatamente,  conforme
distâncias  e  metragens  especificadas  na
planilha  disponível  no  anexo VI  do  edital. As
estruturas da árvore de natal,  dos arcos e da
estrela (que vai no topo da árvore) que são da
SMDTIC, encontram-se no pátio da prefeitura e
deverão  ser  montados  exatamente  conforme
imagens em anexo VI do edital. Os parafusos
necessários  para  prender/encaixar  as
estruturas  metálicas,  ficam  por  conta  da
empresa  contratada. O  Município fornecerá
alguns  dos  materiais  necessários  para  a
instalação das estruturas metálicas,  tais como
cabos  de  aço,  grampos  e  esticadores  para
prender e garantir maior segurança na fixação
dos 10 arcos, após sua colocação nos devidos
lugares. As  sapatas  nas  calçadas,  nos  lugares
onde  os  arcos  deverão  ser  encaixados,  já
existem.  A  colocação  de  todas  as  estruturas
metálicas, tanto da árvore de natal quanto dos
arcos, deverá estar finalizada até o dia 30 de
outubro  de  2020  para  que,  posteriormente,
haja tempo hábil de se instalar as mangueiras
de luz. Ao término do Natal no Caminho das
Estrelas 2020, após a empresa ganhadora dos
serviços  de eletricista  retirar  todo o material
elétrico,  as  estruturas  metálicas  deverão  ser
retiradas, até o dia 31 de janeiro de 2021.

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

VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até o dia
31 de janeiro de 2021.
VALOR: Até  R$  14.600,00  (catorze  mil  e
seiscentos reais).

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2020.

VANESSA CAMPANA
Secretária Municipal de Desenvolvimento

Turístico, Indústria e Comércio

AUDIBERT – MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS 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 126/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Hospital Beneficente São Pedro
OBJETO: O objeto do presente  é a contratação
de  empresa  para  a  realização  de  exames
especializados conforme descrição a seguir:

ITE
M

DESCRIÇÃO UN
D 

QTD
ANO

01 SERVIÇO  AMBULATORIAL  EXAME  BIOPSIA  DE
TIREOIDE  OU  PARA  TIREOIDE  –  PAAF  (COD  SUS
02.01.01.047-0)

UN 48

O serviço deve seguir as determinações abaixo:
Para  o  item  01:  realização  mínima  de  até  04
(quatro)  exames  mensais.  Será  admitida  a
realização  de  valor  físico/e  ou  financeiro
superior ao limite mensal, ficando limitado a sua
utilização/equação no mês subsequente e desde
que não sejam ultrapassados os limites anuais
estabelecidos neste instrumento.
a) A Contratada deverá executar os exames em
suas dependências, tendo o agendamento feito
através  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde,
atendendo  datas  e  horários  previamente
acordados;
b) Deverá ser feita a retirada do material, sendo
este encaminhado para  a  Secretaria  Municipal
da  Saúde  providenciar  a  biópsia  (análise  do
material);
c) Disponibilizar as datas para os exames por e-
mail até o dia 15 do mês anterior à realização
dos exames;
d)  O paciente  será  encaminhado  para
atendimento  pela  Secretaria  Municipal  da
Saúde, em formulário específico de referência e
contra  referência,  além  do  formulário  de
autorização do exame;
e) Cada prestador  deverá  manter um controle
através de lista de pacientes atendidos por mês,
contendo  neste  documento:  data  do  exame,
nome  e  assinatura  do  paciente,  além  da
assinatura  e  carimbo do prestador  do serviço,
conforme  modelo  que  será  repassado  ao
vencedor do certame; 
f)  As  solicitações  decorrentes  dos  exames,
encaminhamentos, laudos e outros, devem ser
entregues aos pacientes de forma digitada, a fim
de facilitar a leitura e a adequada conduta por
parte do setor responsável desta Secretaria;
g) Para fins de faturamento, o prestador deverá
apresentar o Boletim de Produção Ambulatorial
(BPA),  conforme  modelo,  o  formulário  de
autorização  dos  procedimentos  realizados
emitidos  pela  Secretaria  Municipal  da  Saúde,
devidamente  datados  e  assinados  pelos
pacientes,  a  lista  dos  pacientes  atendidos
devidamente  assinada,  para  que  se  faça  o
controle e a autorização para emissão de nota
fiscal; 
h)  O  pagamento  dos  serviços  prestados  pelo
credenciado  será  efetuado  mensalmente,
considerando-se  o  número  de  procedimentos
efetivamente  realizados  por  encaminhamento
do  município,  multiplicado  pelo  valor
correspondente ao valor contratado; 
i)  A Contratada deverá prestar  serviços dentro
de  parâmetros  e  rotinas  estabelecidas,  de
acordo  com  as  especificações  técnicas  e
diretrizes  estabelecidas  pela  administração  da
Secretaria  Municipal  da  Saúde  e  descritivo do
código da tabela SUS (SIGTAP);
j) A Contratada deverá estar estabelecida em um
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dos  seguintes  municípios:  Carlos  Barbosa,
Garibaldi, Bento Gonçalves ou Caxias do Sul, em
virtude  do  transporte  de  pacientes
disponibilizados pelo município a estas cidades.
Quanto  a  prestadores  das  demais  cidades,
havendo  interesse  em  fornecer  o  serviço,
deverão estes se responsabilizar pelo transporte
dos pacientes. 
k) A Contratada deverá, havendo solicitação da
Secretaria  Municipal  da  Saúde,  utilizar  os
serviços  de  gestão  informatizada,
disponibilizado  pelo  município.  A  contratada
será previamente comunicada e capacitada para
utilização.

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

VIGÊNCIA:  12 (doze) meses, a partir de 14 de
outubro de 2020 até 13 de outubro de 2021.
VALOR: Até  R$  10.080,00  (dez  mil  e  oitenta
reais) ano.

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2020.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO
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 127/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Clínica  de  Diagnóstico  por
Imagem São Lucas Ltda
OBJETO: O objeto do presente  é a contratação
de  empresa  para  a  realização  de  exames
especializados conforme descrição a seguir:

ITE
M

DESCRIÇÃO UN
D 

QTD
ANO

02 SERVIÇO  AMBULATORIAL  EXAME  BIOPSIA  DE
PRÓSTATA(COD SUS 02.01.01.041-0)

UN 48

O serviço deve seguir as determinações abaixo:
Para  o  item  02:  realização  mínima  de  até  04
(quatro) exames mensais.
Será admitida a realização de valor  físico/e ou
financeiro  superior  ao  limite  mensal,  ficando
limitado  a  sua  utilização/equação  no  mês
subsequente  e  desde  que  não  sejam
ultrapassados  os  limites  anuais  estabelecidos
neste instrumento.
a) A Contratada deverá executar os exames em
suas dependências, tendo o agendamento feito
através  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde,
atendendo  datas  e  horários  previamente
acordados;
b) Deverá ser feita a retirada do material, sendo
este  encaminhado  para  a  Secretaria  Municipal
da  Saúde  providenciar  a  biópsia  (análise  do
material);
c) Disponibilizar as datas para os exames por e-
mail até o dia 15 do mês anterior à realização
dos exames;
d)  O paciente  será  encaminhado  para
atendimento  pela  Secretaria  Municipal  da
Saúde, em formulário específico de referência e
contra  referência,  além  do  formulário  de

autorização do exame;
e) Cada prestador deverá manter um controle
através  de  lista  de  pacientes  atendidos  por
mês,  contendo  neste  documento:  data  do
exame,  nome e  assinatura  do paciente,  além
da  assinatura  e  carimbo  do  prestador  do
serviço, conforme modelo que será repassado
ao vencedor do certame; 
f)  As  solicitações  decorrentes  dos  exames,
encaminhamentos, laudos e outros, devem ser
entregues aos pacientes de forma digitada,  a
fim de facilitar a leitura e a adequada conduta
por  parte  do  setor  responsável  desta
Secretaria;
g) Para fins de faturamento, o prestador deverá
apresentar  o  Boletim  de  Produção
Ambulatorial  (BPA),  conforme  modelo,  o
formulário  de autorização dos  procedimentos
realizados  emitidos  pela  Secretaria  Municipal
da  Saúde,  devidamente  datados  e  assinados
pelos pacientes, a lista dos pacientes atendidos
devidamente  assinada,  para  que  se  faça  o
controle e a autorização para emissão de nota
fiscal; 
h)  O  pagamento  dos  serviços  prestados  pelo
credenciado  será  efetuado  mensalmente,
considerando-se  o número de procedimentos
efetivamente realizados por  encaminhamento
do  município,  multiplicado  pelo  valor
correspondente ao valor contratado; 
i) A Contratada deverá prestar serviços dentro
de  parâmetros  e  rotinas  estabelecidas,  de
acordo  com  as  especificações  técnicas  e
diretrizes estabelecidas pela administração da
Secretaria Municipal da Saúde e descritivo do
código da tabela SUS (SIGTAP);
j)  A Contratada deverá estar  estabelecida em
um dos seguintes municípios: Carlos Barbosa,
Garibaldi,  Bento  Gonçalves  ou  Caxias  do  Sul,
em  virtude  do  transporte  de  pacientes
disponibilizados pelo município a estas cidades.
Quanto  a  prestadores  das  demais  cidades,
havendo  interesse  em  fornecer  o  serviço,
deverão  estes  se  responsabilizar  pelo
transporte dos pacientes. 
k) A Contratada deverá, havendo solicitação da
Secretaria  Municipal  da  Saúde,  utilizar  os
serviços  de  gestão  informatizada,
disponibilizado  pelo  município.  A  contratada
será  previamente  comunicada  e  capacitada
para utilização.

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

VIGÊNCIA:  12 (doze) meses, a partir de 14 de
outubro de 2020 até 13 de outubro de 2021.
VALOR: Até R$ 13.392,00 (treze mil, trezentos
e noventa e dois reais) ano.

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2020.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SÃO
LUCAS 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 128/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: 3D Edificações Eireli Me
OBJETO: O  objeto  do  presente  contrato  é  a
contratação  de  empresa  especializada  para
prestação  de  serviço  de  eletricista  para
montagem,  instalação,  manutenção  e  retirada
da  decoração  natalina  da  cidade,  conforme
descritivo abaixo:
a)  Árvore  de  Natal:  colocação,  instalação,
retirada  e  manutenção  de  até  4.000m  de
mangueiras luminosas, nas estruturas de metal
fixadas na Torre da Estação, incluindo a estrela
no topo da árvore. As mangueiras deverão ser
presas  com  abraçadeiras  e  deverão  ter  um
espaçamento entre si, de 20 cm, 25 cm e 30 cm,
na  parte  de  baixo  dos  arcos,  conforme  a
necessidade  e  deverão  ser  colocadas  de  cima
para baixo. Cada cordão (pedaço de mangueira)
poderá ter, no máximo, 50m de comprimento.
b)  10  Arcos: colocação,  instalação,  retirada  e
manutenção  de  até  1.000m  de  mangueiras
luminosas, nos arcos que estarão instalados na
Rua  Buarque  de  Macedo,  no  trecho
compreendido entre as ruas Prefeito José Chies
e Assis Brasil, sendo até 100 m de mangueiras
de luz em cada arco. As mangueiras deverão ser
presas com abraçadeiras e deverão ser traçadas,
nos  arcos,  conforme  orientações  da  SMDTIC.
Cada cordão (pedaço de mangueira) poderá ter,
no máximo, 50 m de comprimento.
c)Toda decoração natalina da cidade: colocação,
instalação, retirada e manutenção de elementos
da  decoração  natalina  da  cidade,  conforme
segue:
-casinha do Papai Noel (parte elétrica);
-árvores  de  natal  nos  canteiros  do  calçadão
(parte elétrica);
-trenó do Papai Noel (parte elétrica);
-03 estrelas dançantes (local a definir);
-até 44 estrelas triplas de 05 pontas 2D (local a
definir);
-até 38 estrelas cadentes 2D (local a definir);
-até  200  estrelas  de  05  pontas  2D,  pequenas,
com 30 cm de diâmetro (local a definir);
-até 90 estrelas de 05 pontas 2D, médias, com
50 cm de diâmetro (local a definir);
-coroa composta de 08 estruturas e com estrela
no topo (local a definir);
-estrela cadente gigante, em estrutura metálica,
com mangueiras de luz  nos  contornos (local  a
definir);
-até  25  estrelas  douradas  de  fibra  3D,  com
mangueira de luz nos contornos (local a definir);
-presépio de luz 2D,  composto de uma Maria,
um José,  um Menino Jesus e Três  Reis  Magos
(local a definir);
-até 15 estrelas de madeira douradas 2D, com
mangueira de luz nos contornos (local a definir);
-estrela de 05 pontas 2D gigante, em estrutura
metálica, com mangueiras de luz nos contornos
(local a definir);
-em até 200 árvores na área central da cidade:
colocar mangueiras de luz enroladas/presas nos
caules e pendurar flores artesanais de eva nas
copas das árvores. Além disso, pendurar até 300
unidades  de  tubos  snowfall  de  50cm  de
comprimento  cada,  nas  copas  de  algumas
dessas árvores, a serem definidas pela Smdtic;
-até 10 refletores HQIS (local a definir);
-até 15 refletores de LED (local a definir);
-02  anjos  grandes  com  trombetas  (local  a
definir);
-02  anjos  pequenos  com  trombetas  (local  a
definir);
-30  sinos  e  10  Papais  Noeis  de  fibra  com
mangueiras  de  luz  nos  contornos  (local  a
definir);
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-presépio composto por 04 anjos luminosos e 10
espelhos  ondulados  luminosos  (próximo  ao
areião);
-poderá  surgir  a  necessidade  de  instalação  de
outros  elementos  decorativos  que  não  estão
especificados acima;
-ligação  e  interligação  de  toda  a  iluminação
natalina  instalada,  lembrando  que  toda
iluminação  poderá  ser  ligada  somente  no
espetáculo  da  abertura  oficial  do  natal,  que
acontecerá  no  dia  28  de  novembro.  Depois
disso,  nos  dias  seguintes,  a  iluminação deverá
ligar  automaticamente  com  fotocélulas,
conforme escurecer e deverá desligar quando o
dia clarear novamente.
-imagens  dos  elementos  decorativos
especificados acima podem ser solicitados pelo
telefone 54 3433 2193 com Joice.
-parte  dos  elementos  decorativos  terão  seus
locais de fixação definidos posteriormente, mas
poderão  ser  instalados  na  área  central  da
cidade,  em  bairros  ou  em  comunidades  do
interior.
d)Contratação de profissionais eletricistas para a
programação  natal  no  caminho  das  estrelas
2020, conforme segue:
-28/11/2020 – às 20:00 horas - Abertura oficial
do Natal no Caminho das Estrelas, com chegada
do  Papai  Noel  e  Acendimento  das  luzes  da
cidade;
-Local: a definir
OBS.Em  caso  de  condições  climáticas
desfavoráveis,  o  evento  poderá  ser  transferido
para  o  dia  seguinte,  29/11/2020,  no  mesmo
horário e local.
OBS.Eletricista:  plantão  todo  o  dia  mais
02(dois) profissionais presencial das 15h às 00h
– verificar  se  toda  a  iluminação da  decoração
está  funcionando  corretamente,  instalar  toda
parte  elétrica  dos  10  expositores  (se  houver),
dar suporte ao espetáculo de abertura oficial e,
ao final do evento, desinstalar tudo.
e)Parte do material necessário para a instalação
(mangueiras  de  luz,  abraçadeiras,  cabos  pp,
relés  fotoelétricos  e  todos  os  elementos
decorativos  especificados)  será  fornecido  pela
Administração Municipal. O restante do material
para  a  instalação   (contactores,  fita  isolante,
arame, cabos de aço, parafusos e o que mais for
necessário) deverá ser  fornecido pela empresa
contratada para a execução dos serviços.
f)Os  equipamentos  utilizados  na  execução dos
serviços  (guincho,  guindaste,  plataforma
elevada,  etc.)  são  de  responsabilidade  da
empresa contratada.
g)Durante  o  período  em  que  as  mangueiras
estiverem  instaladas  na  Árvore  de  Natal,  nos
arcos e em todo restante da decoração, caberá a
empresa contratada a manutenção das mesmas,
caso ocorra qualquer falha na iluminação.
h)A empresa deverá fornecer 02 (dois) números
de telefone para contato, 24 horas por dia,  07
dias  por  semana,  para  chamado,  caso  haja
algum problema na iluminação e deverá iniciar o
conserto em, no máximo, 01 (uma) hora após o
chamado.
i)A  colocação  de  toda  a  iluminação  natalina
deverá estar finalizada impreterivelmente até o
dia 25 de novembro de 2020 (após o término de
toda a instalação, a SMDTIC reserva-se o direito
de verificar toda a iluminação e solicitar ajustes
e/ou  alterações).  E  a  retirada  deverá  ser
realizada  até  o  dia  22  de  janeiro  de  2021,
lembrando  que  toda  a  iluminação  natalina
deverá ser desligada, impreterivelmente, no dia
07  de  janeiro  de  2021,  quando  o  Natal  no
Caminho das Estrelas 2020 terá finalizado.

OBSERVAÇÕES:
I -  Para a realização do serviço, a CONTRATADA
designará, exclusivamente, empregado(s) seu(s),

devidamente  registrado(s),  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento de  todas
as  obrigações  trabalhistas,  fiscais  e
previdenciárias,  inclusive  as  decorrentes  de
acidentes e indenizações, multas, assim como o
cumprimento  de  todas  as  demais  obrigações
atinentes a presente licitação. 
II  –  O(s)  funcionário(os)  devem  usar  EPIS  e
portar(em)  alguma  de  identificação  da
empresa.
Em virtude da pandemia do Novo Coronavírus
(Covid-19),  caso  a  situação  não  tenha  se
normalizado e  não seja possível  a  decoração
natalina  da  cidade,  esta  contratação  fica
cancelada  sem  qualquer  ônus  e/ou  despesa
por parte do contratante – Município de Carlos
Barbosa.

O  contrato  pode  ser  visualizado  na  íntegra
através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/
multi24/sistemas/transparencia/index?
secao=contrato 
Digitando o nº 128 no campo “nº do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “Pregão
Presencial”.

VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até o dia
22 de janeiro de 2021.
VALOR: Até R$ 79.310,00 (setenta e nove mil,
trezentos e dez reais).

Carlos Barbosa, 2 de outubro de 2020.

VANESSA CAMPANA
Secretária Municipal de Desenvolvimento

Turístico, Indústria e Comércio

3D EDIFICAÇÕES EIRELI ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Construtora Renovação Ltda
OBJETO: O objeto do presente é a contratação
de  empresa  para  execução  de  obra  de
construção  de  um  muro  de  arrimo  na  Rua
Venezuela e Rua Suíça, bem como construção
de calçada na Rua Suíça no terreno onde está
localizado  o  Ginásio  Municipal  do  bairro
Fátima,  Carlos Barbosa/RS,  com colocação de
mão  de  obra,  materiais  e  equipamentos
necessários.
As  obras  deverão  ser  executadas conforme
Projeto,  Planilha  Orçamentária,  Cronograma
Físico-Financeiro  e  Memorial  Descritivo,
constantes no anexo VI do Edital.

O  contrato  pode  ser  visualizado  na  íntegra
através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/
multi24/sistemas/transparencia/index?
secao=contrato 
Digitando o nº 129 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Concorrência”.

VIGÊNCIA:  60  (sessenta)  dias  a  partir  da
emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 44.748,35 (quarenta e quatro mil,
setecentos e quarenta e oito reais  e  trinta e
cinco centavos).

Carlos Barbosa, 2 de outubro de 2020.

FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços

e Vias Urbanas.

CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: A.L. Kurmann
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil, fundamental  e médio, a contar
da ordem de início emitida quando do retorno
das  aulas  presenciais,  conforme  roteiros
constantes no Anexo VI do edital.
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir que os condutores dos veículos portem
crachá  de  identificação  e  estejam
uniformizados;
b) Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita  como remunerada  de  qualquer
espécie, salvo fiscal designado pela contratante,
se for o caso;
c) Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d) Utilizar  delimitador  de abertura nas  janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e)  Os  veículos  deverão obrigatoriamente ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f)  Os condutores deverão exigir  que os alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato, possuir tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:

24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024

h)  O Município poderá disponibilizar monitores
para acompanhar os estudantes na execução do
serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa  deverá  permitir  o  ingresso  deles  nos
veículos;
i) O  Município  fica  autorizado  a  instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento  e  telemetria  por  GPS  (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;  É  de  inteira  e  expressa
responsabilidade  do  contratado  todas  as
despesas necessárias para a execução do objeto
deste  Edital,  incluindo  custos  de  manutenção,
abastecimento e conservação dos veículos, bem
como  os  encargos  sociais,  fiscais,  comerciais,
trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
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É  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  o
ressarcimento  por  danos  causados  ao
Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo  esta  responsabilidade  à  fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados pelo Contratante.
Em caso de ocorrência de algum acidente com
danos  materiais  no  veículo,  a  Secretaria
Municipal  de  Educação  deverá  ser  informada
imediatamente  com  a  apresentação  do
respectivo  Boletim  de  Ocorrência  e/ou
documentação  comprovando  o  sinistro.  Neste
caso,  o  veículo  deverá  ser  substituído  de
imediato  por  outro em perfeitas  condições  de
uso, com capacidade igual ou superior a licitada,
mesmo  que  este  veículo  não  tenha  faixa  de
escolar, pelo prazo máximo de 30 dias, visando a
continuidade  do  serviço. O  contratado  deverá
transportar  alunos  em  veículo  adequado  que
deverá  ser  mantido  em  boas  condições
mecânicas  e  com  todos  os  equipamentos  de
segurança  necessários,  bem  como,  em  boas
condições de higiene. Adesivagem ou pintura de
faixa horizontal na cor amarela, com 400 mm de
largura, a meia altura, em toda a extensão das
partes  laterais  e  traseira  da  carroceria,  com o
dístico  “ESCOLAR”  em  preto,  em  letras
maiúsculas,  na  tipologia  arial,  com  altura  da
letra de 280 mm, sendo permitida a tolerância
das  respectivas  dimensões  no  percentual  de
10%,  devendo  ser  invertidas  as  cores  caso  a
carroceria  do  veículo  seja  pintada  na  cor
amarela.
Equipamento registrador instantâneo inalterável
de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios
que são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados  ,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas e fiscais e previdenciárias, inclusive
as  decorrentes  de  acidente,  indenizações,
multas,  seguros,  pagamentos  a  fornecedores
diretos, normas de saúde pública, assim como o
cumprimento  de  todos  as  demais  obrigações
atinentes ao presente certame.

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

VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  da
assinatura da ordem de serviço.
VALOR: Até R$ 847,63 (oitocentos e quarenta e
sete reais e sessenta e três centavos) por dia.

Carlos Barbosa, 5 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

A. L. KURMANN ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Capela Tur Eireli
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil, fundamental e médio, a contar
da ordem de início emitida quando do retorno
das  aulas  presenciais,  conforme  roteiros
constantes no Anexo VI do edital.
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir  que  os  condutores  dos  veículos
portem  crachá  de  identificação  e  estejam
uniformizados;
b) Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita como remunerada de qualquer
espécie,  salvo  fiscal  designado  pela
contratante, se for o caso;
c) Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d) Utilizar delimitador de abertura nas janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e) Os veículos deverão obrigatoriamente ter a
identificação  da  rota  na  parte  frontal  do
mesmo;
f)  Os condutores deverão exigir que os alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os veículos deverão, durante a vigência do
contrato, possuir tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:

24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024

h) O Município poderá disponibilizar monitores
para  acompanhar  os  estudantes  na  execução
do  serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa deverá permitir o ingresso deles nos
veículos;
i)  O Município fica autorizado a instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento e telemetria por GPS (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento do contrato será passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;
É  de  inteira  e  expressa  responsabilidade  do
contratado todas as despesas necessárias para
a  execução  do  objeto  deste  Edital,  incluindo
custos  de  manutenção,  abastecimento  e
conservação  dos  veículos,  bem  como  os
encargos  sociais,  fiscais,  comerciais,
trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
É de exclusiva responsabilidade do licitante o
ressarcimento  por  danos  causados  ao
Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados pelo Contratante.
Em caso de ocorrência de algum acidente com
danos  materiais  no  veículo,  a  Secretaria
Municipal  de  Educação  deverá  ser  informada
imediatamente  com  a  apresentação  do
respectivo  Boletim  de  Ocorrência  e/ou

documentação  comprovando  o  sinistro.  Neste
caso,  o  veículo  deverá  ser  substituído  de
imediato  por  outro em perfeitas  condições  de
uso, com capacidade igual ou superior a licitada,
mesmo  que  este  veículo  não  tenha  faixa  de
escolar, pelo prazo máximo de 30 dias, visando a
continuidade do serviço.
O  contratado  deverá  transportar  alunos  em
veículo adequado que deverá ser  mantido em
boas  condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos  de  segurança  necessários,  bem
como, em boas condições de higiene.
Adesivagem  ou  pintura  de  faixa  horizontal  na
cor  amarela,  com 400  mm de  largura,  a  meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e
traseira da carroceria, com o dístico “ESCOLAR”
em  preto,  em  letras  maiúsculas,  na  tipologia
arial,  com  altura  da  letra  de  280  mm,  sendo
permitida  a  tolerância  das  respectivas
dimensões no percentual de 10%, devendo ser
invertidas as cores caso a carroceria do veículo
seja pintada na cor amarela.
Equipamento registrador instantâneo inalterável
de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios
que são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados  ,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas e fiscais e previdenciárias, inclusive
as  decorrentes  de  acidente,  indenizações,
multas,  seguros,  pagamentos  a  fornecedores
diretos, normas de saúde pública, assim como o
cumprimento  de  todos  as  demais  obrigações
atinentes ao presente certame.

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

VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  da
assinatura da ordem de serviço.
VALOR: Até R$ 847,63 (oitocentos e quarenta e
sete reais e sessenta e três centavos) por dia.

Carlos Barbosa, 5 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

A. L. KURMANN ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Deize Cristiane Weschenfelder
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil, fundamental  e médio, a contar
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da ordem de início emitida quando do retorno
das  aulas  presenciais,  conforme  roteiros
constantes no Anexo VI do edital;
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir que os condutores dos veículos portem
crachá de identificação e estejam uniformizados;
b) Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita  como  remunerada  de  qualquer
espécie, salvo fiscal designado pela contratante,
se for o caso;
c) Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d) Utilizar  delimitador  de abertura  nas  janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e)  Os  veículos  deverão obrigatoriamente  ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f)  Os condutores  deverão exigir  que os  alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os  veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato,  possuir  tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:

24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024

h)  O Município poderá disponibilizar monitores
para acompanhar os estudantes na execução do
serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa  deverá  permitir  o  ingresso  deles  nos
veículos;
i) O  Município  fica  autorizado  a  instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento  e  telemetria  por  GPS  (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;  É  de  inteira  e  expressa
responsabilidade  do  contratado  todas  as
despesas necessárias para a execução do objeto
deste  Edital,  incluindo  custos  de  manutenção,
abastecimento e conservação dos veículos, bem
como  os  encargos  sociais,  fiscais,  comerciais,
trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
É  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  o
ressarcimento  por  danos  causados  ao
Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo  esta  responsabilidade  à  fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados  pelo  Contratante.  Em  caso  de
ocorrência  de  algum  acidente  com  danos
materiais no veículo, a Secretaria Municipal de
Educação deverá ser informada imediatamente
com a  apresentação do  respectivo Boletim de
Ocorrência e/ou documentação comprovando o
sinistro.  Neste  caso,  o  veículo  deverá  ser
substituído de imediato por outro em perfeitas
condições  de  uso,  com  capacidade  igual  ou
superior a licitada, mesmo que este veículo não
tenha faixa de escolar, pelo prazo máximo de 30
dias,  visando  a  continuidade  do  serviço.  O
contratado deverá transportar alunos em veículo
adequado  que  deverá  ser  mantido  em  boas
condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos  de  segurança  necessários,  bem
como,  em  boas  condições  de  higiene.
Adesivagem ou pintura de faixa horizontal na cor
amarela, com 400 mm de largura, a meia altura,
em toda a extensão das partes laterais e traseira

da  carroceria,  com  o  dístico  “ESCOLAR”  em
preto, em letras maiúsculas, na tipologia arial,
com  altura  da  letra  de  280  mm,  sendo
permitida  a  tolerância  das  respectivas
dimensões no percentual de 10%, devendo ser
invertidas as cores caso a carroceria do veículo
seja pintada na cor amarela.
Equipamento  registrador  instantâneo
inalterável de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas nas extremidades da parte superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
-  demais  requisitos  e  equipamentos
obrigatórios  que  são  ou  forem  estabelecidos
pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços,
a  CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados  ,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas  e  fiscais  e  previdenciárias,
inclusive  as  decorrentes  de  acidente,
indenizações,  multas,  seguros,  pagamentos  a
fornecedores  diretos,  normas  de  saúde
pública, assim como o cumprimento de todos
as  demais  obrigações  atinentes  ao  presente
certame.

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

VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  da
assinatura da ordem de serviço.
VALOR: Até R$ 2.218,21 (dois mil, duzentos e
dezoito reais e vinte e um centavos) por dia..

Carlos Barbosa, 5 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

DEIZE CRISTIANE WESCHENFELDER
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 133/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Empresa de Ônibus Viaggiotur
Ltda
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil, fundamental e médio, a contar
da ordem de início emitida quando do retorno
das  aulas  presenciais,  conforme  roteiros
constantes no Anexo VI do edital;
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir  que  os  condutores  dos  veículos
portem  crachá  de  identificação  e  estejam
uniformizados;
b) Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita como remunerada de qualquer

espécie, salvo fiscal designado pela contratante,
se for o caso;
c) Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d) Utilizar  delimitador  de abertura nas  janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e)  Os  veículos  deverão obrigatoriamente ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f)  Os condutores deverão exigir  que os alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato, possuir tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:

24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024

h)  O Município poderá disponibilizar monitores
para acompanhar os estudantes na execução do
serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa  deverá  permitir  o  ingresso  deles  nos
veículos;
i) O  Município  fica  autorizado  a  instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento  e  telemetria  por  GPS  (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;  É  de  inteira  e  expressa
responsabilidade  do  contratado  todas  as
despesas necessárias para a execução do objeto
deste  Edital,  incluindo  custos  de  manutenção,
abastecimento e conservação dos veículos, bem
como  os  encargos  sociais,  fiscais,  comerciais,
trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
É  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  o
ressarcimento  por  danos  causados  ao
Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo  esta  responsabilidade  à  fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados  pelo  Contratante.  Em  caso  de
ocorrência  de  algum  acidente  com  danos
materiais no veículo, a Secretaria Municipal de
Educação deverá ser informada imediatamente
com a  apresentação do respectivo Boletim de
Ocorrência e/ou documentação comprovando o
sinistro.  Neste  caso,  o  veículo  deverá  ser
substituído de imediato por outro em perfeitas
condições  de  uso,  com  capacidade  igual  ou
superior a licitada, mesmo que este veículo não
tenha faixa de escolar, pelo prazo máximo de 30
dias,  visando  a  continuidade  do  serviço.  O
contratado  deverá  transportar  alunos  em
veículo adequado que deverá ser  mantido em
boas  condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos  de  segurança  necessários,  bem
como,  em  boas  condições  de  higiene.
Adesivagem  ou  pintura  de  faixa  horizontal  na
cor  amarela,  com 400  mm de  largura,  a  meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e
traseira da carroceria, com o dístico “ESCOLAR”
em  preto,  em  letras  maiúsculas,  na  tipologia
arial,  com  altura  da  letra  de  280  mm,  sendo
permitida  a  tolerância  das  respectivas
dimensões no percentual de 10%, devendo ser
invertidas as cores caso a carroceria do veículo
seja pintada na cor amarela.
Equipamento registrador instantâneo inalterável
de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
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dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios
que são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados  ,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas e fiscais e previdenciárias, inclusive
as  decorrentes  de  acidente,  indenizações,
multas,  seguros,  pagamentos  a  fornecedores
diretos, normas de saúde pública, assim como o
cumprimento  de  todos  as  demais  obrigações
atinentes ao presente certame.

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

VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  da
assinatura da ordem de serviço.
VALOR: Até  R$  1.356,50  (um  mil,  trezentos  e
cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) por
dia.

Carlos Barbosa, 5 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

EMPRESA DE ÔNIBUS VIAGGIOTUR 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 134/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Jaimar  Transportes  Turísticos
Ltda
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil,  fundamental  e  médio,  a contar
da ordem de início emitida quando do retorno
das  aulas  presenciais,  conforme  roteiros
constantes no Anexo VI do edital;
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir que os condutores dos veículos portem
crachá de identificação e estejam uniformizados;
b) Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita  como  remunerada  de  qualquer
espécie, salvo fiscal designado pela contratante,
se for o caso;
c) Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d) Utilizar  delimitador  de abertura  nas  janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e)  Os  veículos  deverão obrigatoriamente  ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f)  Os condutores  deverão exigir  que os  alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os  veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato,  possuir  tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:

24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024

h) O Município poderá disponibilizar monitores
para  acompanhar  os  estudantes  na  execução
do  serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa deverá permitir o ingresso deles nos
veículos;
i)  O Município fica autorizado a instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento e telemetria por GPS (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento do contrato será passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;  É  de  inteira  e  expressa
responsabilidade  do contratado  todas  as
despesas  necessárias  para  a  execução  do
objeto  deste  Edital,  incluindo  custos  de
manutenção, abastecimento e conservação dos
veículos, bem como os encargos sociais, fiscais,
comerciais,  trabalhistas,  previdenciários  com
seus  empregados  e  prepostos,  e  quaisquer
outras  despesas  decorrentes  da  execução  do
contrato.  É  de  exclusiva  responsabilidade  do
licitante  o  ressarcimento por  danos  causados
ao Contratante ou a terceiros, decorrentes da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados  pelo  Contratante.  Em  caso  de
ocorrência  de  algum  acidente  com  danos
materiais no veículo, a Secretaria Municipal de
Educação deverá ser informada imediatamente
com a apresentação do respectivo Boletim de
Ocorrência  e/ou documentação comprovando
o  sinistro.  Neste  caso,  o  veículo  deverá  ser
substituído de imediato por outro em perfeitas
condições  de  uso,  com  capacidade  igual  ou
superior  a  licitada,  mesmo  que  este  veículo
não tenha faixa de escolar, pelo prazo máximo
de 30 dias, visando a continuidade do serviço.
O  contratado  deverá  transportar  alunos  em
veículo adequado que deverá ser mantido em
boas  condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos de segurança necessários,  bem
como,  em  boas  condições  de  higiene.
Adesivagem ou pintura de faixa horizontal  na
cor amarela, com 400 mm de largura, a meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e
traseira da carroceria, com o dístico “ESCOLAR”
em preto,  em letras  maiúsculas,  na  tipologia
arial,  com altura  da  letra de  280  mm, sendo
permitida  a  tolerância  das  respectivas
dimensões no percentual de 10%, devendo ser
invertidas as cores caso a carroceria do veículo
seja pintada na cor amarela.
Equipamento  registrador  instantâneo
inalterável de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas nas extremidades da parte superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
-  demais  requisitos  e  equipamentos
obrigatórios  que  são  ou  forem  estabelecidos
pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços,
a  CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados  ,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas  e  fiscais  e  previdenciárias,

inclusive  as  decorrentes  de  acidente,
indenizações,  multas,  seguros,  pagamentos  a
fornecedores diretos, normas de saúde pública,
assim como o cumprimento de todos as demais
obrigações atinentes ao presente certame.

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

VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  da
assinatura da ordem de serviço.
VALOR: Até R$ 1.300,92 (um mil, trezentos reais
e noventa e dois centavos) por dia.

Carlos Barbosa, 5 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

JAIMAR TRANSPORTES TURÍSTICOS 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 135/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Jair Antonio Bianchini Me
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil, fundamental  e médio, a contar
da ordem de início emitida quando do retorno
das  aulas  presenciais,  conforme  roteiros
constantes no Anexo VI do edital;
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir que os condutores dos veículos portem
crachá  de  identificação  e  estejam
uniformizados;
b) Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita  como remunerada  de  qualquer
espécie, salvo fiscal designado pela contratante,
se for o caso;
c) Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d) Utilizar  delimitador  de abertura nas  janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e)  Os  veículos  deverão obrigatoriamente ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f)  Os condutores deverão exigir  que os alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato, possuir tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:

24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024

h)  O Município poderá disponibilizar monitores
para acompanhar os estudantes na execução do
serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa  deverá  permitir  o  ingresso  deles  nos
veículos;
i) O  Município  fica  autorizado  a  instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento  e  telemetria  por  GPS  (fornecido

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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pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;  É  de  inteira e  expressa
responsabilidade  do  contratado  todas  as
despesas necessárias para a execução do objeto
deste  Edital,  incluindo  custos  de  manutenção,
abastecimento e conservação dos veículos, bem
como  os  encargos  sociais,  fiscais,  comerciais,
trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
É  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  o
ressarcimento  por  danos  causados  ao
Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo  esta  responsabilidade  à  fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados  pelo  Contratante.  Em  caso  de
ocorrência  de  algum  acidente  com  danos
materiais no veículo, a Secretaria Municipal de
Educação deverá ser informada imediatamente
com a  apresentação do  respectivo Boletim de
Ocorrência e/ou documentação comprovando o
sinistro.  Neste  caso,  o  veículo  deverá  ser
substituído de imediato por outro em perfeitas
condições  de  uso,  com  capacidade  igual  ou
superior a licitada, mesmo que este veículo não
tenha faixa de escolar, pelo prazo máximo de 30
dias,  visando  a  continuidade  do  serviço.  O
contratado deverá transportar alunos em veículo
adequado  que  deverá  ser  mantido  em  boas
condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos  de  segurança  necessários,  bem
como,  em  boas  condições  de  higiene.
Adesivagem ou pintura de faixa horizontal na cor
amarela, com 400 mm de largura, a meia altura,
em toda a extensão das partes laterais e traseira
da  carroceria,  com  o  dístico  “ESCOLAR”  em
preto,  em letras  maiúsculas,  na tipologia arial,
com altura da letra de 280 mm, sendo permitida
a  tolerância  das  respectivas  dimensões  no
percentual  de  10%,  devendo  ser  invertidas  as
cores caso a carroceria do veículo seja pintada
na cor amarela.
Equipamento registrador instantâneo inalterável
de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios
que são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados  ,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas e fiscais e previdenciárias, inclusive
as  decorrentes  de  acidente,  indenizações,
multas,  seguros,  pagamentos  a  fornecedores
diretos, normas de saúde pública, assim como o
cumprimento  de  todos  as  demais  obrigações
atinentes ao presente certame.

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

VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  da

assinatura da ordem de serviço.
VALOR: Até R$ 1.576,16 (um mil, quinhentos e
setenta e seis reais e dezesseis centavos) por
dia.

Carlos Barbosa, 5 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

JAIR ANTÔNIO BIANCHINI ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Jandir Werner
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil, fundamental e médio, a contar
da ordem de início emitida quando do retorno
das  aulas  presenciais,  conforme  roteiros
constantes no Anexo VI do edital;
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir  que  os  condutores  dos  veículos
portem  crachá  de  identificação  e  estejam
uniformizados;
b) Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita como remunerada de qualquer
espécie,  salvo  fiscal  designado  pela
contratante, se for o caso;
c) Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d) Utilizar delimitador de abertura nas janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e) Os veículos deverão obrigatoriamente ter a
identificação  da  rota  na  parte  frontal  do
mesmo;
f)  Os condutores deverão exigir que os alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os veículos deverão, durante a vigência do
contrato, possuir tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:

24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024

h) O Município poderá disponibilizar monitores
para  acompanhar  os  estudantes  na  execução
do  serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa deverá permitir o ingresso deles nos
veículos;
i)  O Município fica autorizado a instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento e telemetria por GPS (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento do contrato será passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;  É  de  inteira  e  expressa
responsabilidade  do  contratado  todas  as
despesas  necessárias  para  a  execução  do
objeto  deste  Edital,  incluindo  custos  de

manutenção, abastecimento e conservação dos
veículos, bem como os encargos sociais, fiscais,
comerciais,  trabalhistas,  previdenciários  com
seus  empregados  e  prepostos,  e  quaisquer
outras  despesas  decorrentes  da  execução  do
contrato.  É  de  exclusiva  responsabilidade  do
licitante o ressarcimento por danos causados ao
Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo  esta  responsabilidade  à  fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados  pelo  Contratante.  Em  caso  de
ocorrência  de  algum  acidente  com  danos
materiais no veículo, a Secretaria Municipal de
Educação deverá ser informada imediatamente
com a  apresentação do respectivo Boletim de
Ocorrência e/ou documentação comprovando o
sinistro.  Neste  caso,  o  veículo  deverá  ser
substituído de imediato por outro em perfeitas
condições  de  uso,  com  capacidade  igual  ou
superior a licitada, mesmo que este veículo não
tenha faixa de escolar, pelo prazo máximo de 30
dias,  visando  a  continuidade  do  serviço.  O
contratado  deverá  transportar  alunos  em
veículo adequado que deverá ser  mantido em
boas  condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos  de  segurança  necessários,  bem
como,  em  boas  condições  de  higiene.
Adesivagem  ou  pintura  de  faixa  horizontal  na
cor  amarela,  com 400  mm de  largura,  a  meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e
traseira da carroceria, com o dístico “ESCOLAR”
em  preto,  em  letras  maiúsculas,  na  tipologia
arial,  com  altura  da  letra  de  280  mm,  sendo
permitida  a  tolerância  das  respectivas
dimensões no percentual de 10%, devendo ser
invertidas as cores caso a carroceria do veículo
seja pintada na cor amarela.
Equipamento registrador instantâneo inalterável
de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios
que são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados  ,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas e fiscais e previdenciárias, inclusive
as  decorrentes  de  acidente,  indenizações,
multas,  seguros,  pagamentos  a  fornecedores
diretos, normas de saúde pública, assim como o
cumprimento  de  todos  as  demais  obrigações
atinentes ao presente certame.

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

VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  da
assinatura da ordem de serviço.
VALOR: Até R$ 469,50 (quatrocentos e sessenta
e nove reais e cinquenta centavos) por dia.

Carlos Barbosa, 5 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

JANDIR WERNER
Contratada
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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 137/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Rosanelli Tur Ltda
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil,  fundamental  e  médio,  a contar
da ordem de início emitida quando do retorno
das  aulas  presenciais,  conforme  roteiros
constantes no Anexo VI do edital;
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir que os condutores dos veículos portem
crachá de identificação e estejam uniformizados;
b) Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita  como  remunerada  de  qualquer
espécie, salvo fiscal designado pela contratante,
se for o caso;
c) Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d) Utilizar  delimitador  de abertura  nas  janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e)  Os  veículos  deverão obrigatoriamente  ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f)  Os condutores  deverão exigir  que os  alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os  veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato,  possuir  tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:

24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024

h)  O Município poderá disponibilizar monitores
para acompanhar os estudantes na execução do
serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa  deverá  permitir  o  ingresso  deles  nos
veículos;
i)  O  Município  fica  autorizado  a  instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento  e  telemetria  por  GPS  (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;  É  de  inteira  e  expressa
responsabilidade  do  contratado  todas  as
despesas necessárias para a execução do objeto
deste  Edital,  incluindo  custos  de  manutenção,
abastecimento e conservação dos veículos, bem
como  os  encargos  sociais,  fiscais,  comerciais,
trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
É  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  o
ressarcimento  por  danos  causados  ao
Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo  esta  responsabilidade  à  fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados  pelo  Contratante.  Em  caso  de
ocorrência  de  algum  acidente  com  danos
materiais no veículo, a Secretaria Municipal de
Educação deverá ser informada imediatamente

com a apresentação do respectivo Boletim de
Ocorrência  e/ou documentação comprovando
o  sinistro.  Neste  caso,  o  veículo  deverá  ser
substituído de imediato por outro em perfeitas
condições  de  uso,  com  capacidade  igual  ou
superior  a  licitada,  mesmo  que  este  veículo
não tenha faixa de escolar, pelo prazo máximo
de 30 dias, visando a continuidade do serviço.
O  contratado  deverá  transportar  alunos  em
veículo adequado que deverá ser mantido em
boas  condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos de segurança necessários,  bem
como,  em  boas  condições  de  higiene.
Adesivagem ou pintura de faixa horizontal  na
cor amarela, com 400 mm de largura, a meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e
traseira da carroceria, com o dístico “ESCOLAR”
em preto,  em letras  maiúsculas,  na  tipologia
arial,  com altura  da  letra de  280  mm, sendo
permitida  a  tolerância  das  respectivas
dimensões no percentual de 10%, devendo ser
invertidas as cores caso a carroceria do veículo
seja pintada na cor amarela.
Equipamento  registrador  instantâneo
inalterável de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas nas extremidades da parte superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
-  demais  requisitos  e  equipamentos
obrigatórios  que  são  ou  forem  estabelecidos
pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços,
a  CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados  ,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas  e  fiscais  e  previdenciárias,
inclusive  as  decorrentes  de  acidente,
indenizações,  multas,  seguros,  pagamentos  a
fornecedores  diretos,  normas  de  saúde
pública, assim como o cumprimento de todos
as  demais  obrigações  atinentes  ao  presente
certame.

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

VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  da
assinatura da ordem de serviço.
VALOR: Até R$ 785,20 (setecentos e oitenta e
cinco reais e vinte centavos) por dia.

Carlos Barbosa, 5 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

ROSANELLI TUR 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 138/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Santa  Luiza  Transportes  de
Passageiros LTDA

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil, fundamental  e médio, a contar
da ordem de início emitida quando do retorno
das  aulas  presenciais,  conforme  roteiros
constantes no Anexo VI do edital;
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir que os condutores dos veículos portem
crachá  de  identificação  e  estejam
uniformizados;
b) Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita  como remunerada  de  qualquer
espécie, salvo fiscal designado pela contratante,
se for o caso;
c) Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d) Utilizar  delimitador  de abertura nas  janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e)  Os  veículos  deverão obrigatoriamente ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f)  Os condutores deverão exigir  que os alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato, possuir tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:

24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024

h)  O Município poderá disponibilizar monitores
para acompanhar os estudantes na execução do
serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa  deverá  permitir  o  ingresso  deles  nos
veículos;
i) O  Município  fica  autorizado  a  instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento  e  telemetria  por  GPS  (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;  É  de  inteira  e  expressa
responsabilidade  do  contratado  todas  as
despesas necessárias para a execução do objeto
deste  Edital,  incluindo  custos  de  manutenção,
abastecimento e conservação dos veículos, bem
como  os  encargos  sociais,  fiscais,  comerciais,
trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
É  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  o
ressarcimento  por  danos  causados  ao
Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo  esta  responsabilidade  à  fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados  pelo  Contratante.  Em  caso  de
ocorrência  de  algum  acidente  com  danos
materiais no veículo, a Secretaria Municipal de
Educação deverá ser informada imediatamente
com a  apresentação do respectivo Boletim de
Ocorrência e/ou documentação comprovando o
sinistro.  Neste  caso,  o  veículo  deverá  ser
substituído de imediato por outro em perfeitas
condições  de  uso,  com  capacidade  igual  ou
superior a licitada, mesmo que este veículo não
tenha faixa de escolar, pelo prazo máximo de 30
dias,  visando  a  continuidade  do  serviço.  O
contratado  deverá  transportar  alunos  em
veículo adequado que deverá ser  mantido em
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boas  condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos  de  segurança  necessários,  bem
como,  em  boas  condições  de  higiene.
Adesivagem ou pintura de faixa horizontal na cor
amarela, com 400 mm de largura, a meia altura,
em toda a extensão das partes laterais e traseira
da  carroceria,  com  o  dístico  “ESCOLAR”  em
preto,  em letras  maiúsculas,  na tipologia arial,
com altura da letra de 280 mm, sendo permitida
a  tolerância  das  respectivas  dimensões  no
percentual  de  10%,  devendo  ser  invertidas  as
cores caso a carroceria do veículo seja pintada
na cor amarela.
Equipamento registrador instantâneo inalterável
de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios
que são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados  ,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas e fiscais e previdenciárias, inclusive
as  decorrentes  de  acidente,  indenizações,
multas,  seguros,  pagamentos  a  fornecedores
diretos, normas de saúde pública, assim como o
cumprimento  de  todos  as  demais  obrigações
atinentes ao presente certame.

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

VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  da
assinatura da ordem de serviço.
VALOR: Até R$ 2.054,42 (dois mil, cinquenta e
quatro reais e quarenta e dois centavos) por dia.

Carlos Barbosa, 5 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

SANTA LUIZA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
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 139/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Tiago de Souza ME
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil,  fundamental  e  médio,  a contar
da ordem de início emitida quando do retorno
das  aulas  presenciais,  conforme  roteiros
constantes no Anexo VI do edital;
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir que os condutores dos veículos portem
crachá de identificação e estejam uniformizados;
b) Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de

forma gratuita como remunerada de qualquer
espécie,  salvo  fiscal  designado  pela
contratante, se for o caso;
c) Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d) Utilizar delimitador de abertura nas janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e) Os veículos deverão obrigatoriamente ter a
identificação  da  rota  na  parte  frontal  do
mesmo;
f)  Os condutores deverão exigir que os alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os veículos deverão, durante a vigência do
contrato, possuir tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:

24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024

h) O Município poderá disponibilizar monitores
para  acompanhar  os  estudantes  na  execução
do  serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa deverá permitir o ingresso deles nos
veículos;
i) O Município fica autorizado a instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento e telemetria por GPS (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento do contrato será passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;  É  de  inteira  e  expressa
responsabilidade  do  contratado  todas  as
despesas  necessárias  para  a  execução  do
objeto  deste  Edital,  incluindo  custos  de
manutenção, abastecimento e conservação dos
veículos, bem como os encargos sociais, fiscais,
comerciais,  trabalhistas,  previdenciários  com
seus  empregados  e  prepostos,  e  quaisquer
outras  despesas  decorrentes  da  execução  do
contrato.  É  de  exclusiva  responsabilidade  do
licitante  o  ressarcimento por  danos  causados
ao Contratante ou a terceiros, decorrentes da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados  pelo  Contratante.  Em  caso  de
ocorrência  de  algum  acidente  com  danos
materiais no veículo, a Secretaria Municipal de
Educação deverá ser informada imediatamente
com a apresentação do respectivo Boletim de
Ocorrência  e/ou documentação comprovando
o  sinistro.  Neste  caso,  o  veículo  deverá  ser
substituído de imediato por outro em perfeitas
condições  de  uso,  com  capacidade  igual  ou
superior  a  licitada,  mesmo  que  este  veículo
não tenha faixa de escolar, pelo prazo máximo
de 30 dias, visando a continuidade do serviço.
O  contratado  deverá  transportar  alunos  em
veículo adequado que deverá ser mantido em
boas  condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos de segurança necessários,  bem
como,  em  boas  condições  de  higiene.
Adesivagem ou pintura de faixa horizontal  na
cor amarela, com 400 mm de largura, a meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e
traseira da carroceria, com o dístico “ESCOLAR”
em preto,  em letras  maiúsculas,  na  tipologia
arial,  com altura  da  letra de  280  mm, sendo
permitida  a  tolerância  das  respectivas
dimensões no percentual de 10%, devendo ser
invertidas as cores caso a carroceria do veículo
seja pintada na cor amarela.
Equipamento  registrador  instantâneo

inalterável de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios
que são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados  ,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas e fiscais e previdenciárias, inclusive
as  decorrentes  de  acidente,  indenizações,
multas,  seguros,  pagamentos  a  fornecedores
diretos, normas de saúde pública, assim como o
cumprimento  de  todos  as  demais  obrigações
atinentes ao presente certame.

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

VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  da
assinatura da ordem de serviço.
VALOR: Até  R$  680,94  (seiscentos  e  oitenta
reais e noventa e quatro centavos) por dia.

Carlos Barbosa, 5 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

TIAGO DE SOUZA ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Transportes Bondan Ltda
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil, fundamental  e médio, a contar
da ordem de início emitida quando do retorno
das  aulas  presenciais,  conforme  roteiros
constantes no Anexo VI do edital;
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir que os condutores dos veículos portem
crachá  de  identificação  e  estejam
uniformizados;
b) Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita  como remunerada  de  qualquer
espécie, salvo fiscal designado pela contratante,
se for o caso;
c) Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d) Utilizar  delimitador  de abertura nas  janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e)  Os  veículos  deverão obrigatoriamente ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f)  Os condutores deverão exigir  que os alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
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contrato,  possuir  tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:

24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024

h)  O Município poderá disponibilizar monitores
para acompanhar os estudantes na execução do
serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa  deverá  permitir  o  ingresso  deles  nos
veículos;
i) O  Município  fica  autorizado  a  instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento  e  telemetria  por  GPS  (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;  É  de  inteira  e  expressa
responsabilidade  do  contratado  todas  as
despesas necessárias para a execução do objeto
deste  Edital,  incluindo  custos  de  manutenção,
abastecimento e conservação dos veículos, bem
como  os  encargos  sociais,  fiscais,  comerciais,
trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
É  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  o
ressarcimento  por  danos  causados  ao
Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo  esta  responsabilidade  à  fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados  pelo  Contratante.  Em  caso  de
ocorrência  de  algum  acidente  com  danos
materiais no veículo, a Secretaria Municipal de
Educação deverá ser informada imediatamente
com a  apresentação do  respectivo Boletim de
Ocorrência e/ou documentação comprovando o
sinistro.  Neste  caso,  o  veículo  deverá  ser
substituído de imediato por outro em perfeitas
condições  de  uso,  com  capacidade  igual  ou
superior a licitada, mesmo que este veículo não
tenha faixa de escolar, pelo prazo máximo de 30
dias,  visando  a  continuidade  do  serviço.  O
contratado deverá transportar alunos em veículo
adequado  que  deverá  ser  mantido  em  boas
condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos  de  segurança  necessários,  bem
como,  em  boas  condições  de  higiene.
Adesivagem ou pintura de faixa horizontal na cor
amarela, com 400 mm de largura, a meia altura,
em toda a extensão das partes laterais e traseira
da  carroceria,  com  o  dístico  “ESCOLAR”  em
preto,  em letras  maiúsculas,  na tipologia arial,
com altura da letra de 280 mm, sendo permitida
a  tolerância  das  respectivas  dimensões  no
percentual  de  10%,  devendo  ser  invertidas  as
cores caso a carroceria do veículo seja pintada
na cor amarela.
Equipamento registrador instantâneo inalterável
de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios
que são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados  ,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações

trabalhistas  e  fiscais  e  previdenciárias,
inclusive  as  decorrentes  de  acidente,
indenizações,  multas,  seguros,  pagamentos  a
fornecedores  diretos,  normas  de  saúde
pública, assim como o cumprimento de todos
as  demais  obrigações  atinentes  ao  presente
certame.

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

VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  da
assinatura da ordem de serviço.
VALOR: Até R$ 609,23 (seiscentos e nove reais
e vinte e três centavos) por dia.

Carlos Barbosa, 5 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

TRANSPORTES BONDAN 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 141/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA:  Transportes  Rodoviários  Chies
Ltda
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil, fundamental e médio, a contar
da ordem de início emitida quando do retorno
das  aulas  presenciais,  conforme  roteiros
constantes no Anexo VI do edital;
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir  que  os  condutores  dos  veículos
portem  crachá  de  identificação  e  estejam
uniformizados;
b) Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita como remunerada de qualquer
espécie,  salvo  fiscal  designado  pela
contratante, se for o caso;
c) Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d) Utilizar delimitador de abertura nas janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e) Os veículos deverão obrigatoriamente ter a
identificação  da  rota  na  parte  frontal  do
mesmo;
f)  Os condutores deverão exigir que os alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os veículos deverão, durante a vigência do
contrato, possuir tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:

24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024

h) O Município poderá disponibilizar monitores
para  acompanhar  os  estudantes  na  execução
do  serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a

empresa  deverá  permitir  o  ingresso  deles  nos
veículos;
i) O  Município  fica  autorizado  a  instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento  e  telemetria  por  GPS  (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;  É  de  inteira  e  expressa
responsabilidade  do  contratado  todas  as
despesas necessárias para a execução do objeto
deste  Edital,  incluindo  custos  de  manutenção,
abastecimento e conservação dos veículos, bem
como  os  encargos  sociais,  fiscais,  comerciais,
trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
É  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  o
ressarcimento  por  danos  causados  ao
Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo  esta  responsabilidade  à  fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados  pelo  Contratante.  Em  caso  de
ocorrência  de  algum  acidente  com  danos
materiais no veículo, a Secretaria Municipal de
Educação deverá ser informada imediatamente
com a  apresentação do respectivo Boletim de
Ocorrência e/ou documentação comprovando o
sinistro.  Neste  caso,  o  veículo  deverá  ser
substituído de imediato por outro em perfeitas
condições  de  uso,  com  capacidade  igual  ou
superior a licitada, mesmo que este veículo não
tenha faixa de escolar, pelo prazo máximo de 30
dias,  visando  a  continuidade  do  serviço.  O
contratado  deverá  transportar  alunos  em
veículo adequado que deverá ser  mantido em
boas  condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos  de  segurança  necessários,  bem
como,  em  boas  condições  de  higiene.
Adesivagem  ou  pintura  de  faixa  horizontal  na
cor  amarela,  com 400  mm de  largura,  a  meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e
traseira da carroceria, com o dístico “ESCOLAR”
em  preto,  em  letras  maiúsculas,  na  tipologia
arial,  com  altura  da  letra  de  280  mm,  sendo
permitida  a  tolerância  das  respectivas
dimensões no percentual de 10%, devendo ser
invertidas as cores caso a carroceria do veículo
seja pintada na cor amarela.
Equipamento registrador instantâneo inalterável
de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios
que são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados  ,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas e fiscais e previdenciárias, inclusive
as  decorrentes  de  acidente,  indenizações,
multas,  seguros,  pagamentos  a  fornecedores
diretos, normas de saúde pública, assim como o
cumprimento  de  todos  as  demais  obrigações
atinentes ao presente certame.

O  contrato  pode  ser  visualizado  na  íntegra
através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/

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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sistemas/transparencia/index?secao=contrato 
Digitando o nº 141 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA:  12  (doze)  meses,  a  contar  da
assinatura da ordem de serviço.
VALOR: Até R$ 2.565,80 (dois mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais  e  oitenta centavos) por
dia.

Carlos Barbosa, 5 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CHIES 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 142/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Shock  Esculturas  Serviços  de
Montagens de Estruturas Ltda
OBJETO: É objeto do presente, a contratação do
artista plástico João Daniel Meirelles Justo, para
prestar  serviços  de  produção  de  cenário,
incluindo elaboração de projeto  e execução da
cenografia de elementos decorativos natalinos,
além da instalação e manutenção dos mesmos.
Criação  de  um  projeto  para  a  constituição  da
Vila Natalina, na Rua Coberta, com a utilização
de  elementos  decorativos  já  existentes  no
acervo  da  Prefeitura de  Carlos  Barbosa,  e
inclusão/produção  de  pórtico  de  entrada  e
saída,  canteiro  decorado  e  árvore  grande  de
natal. Segue descrição dos elementos novos:

PÓRTICO DE ENTRADA E SAÍDA:
*Tamanho: aproximadamente 3m de altura por
3m de largura;
*Estrutura:  feita  em madeira com acabamento
em  fibra  de  vidro  e  pintura  com  esmalte
sintético;
*Parte  superior  com  letreiro  escrito  "Vila
Natalina";
*Postes e parte superior decoradas com festão e
luzinhas de natal;
*02 (dois) soldados com 2m de altura em fibra
de vidro com acabamento em gel  orto e tinta
esmalte sintético;
*Caixas  de  presentes  em  madeira  revestidas
com tecido colorido e topes com tamanhos de
50cm a 70cm de altura;
*Quantidades:  01  pórtico,  02  soldados  de
chumbo e 05 caixas de presente.

CANTEIRO CENTRAL:
*Tamanho de 2,5m de comprimento,  1,5m de
largura e 15cm de altura;
*Estrutura  em  madeira  com  pintura
personalizada;
*Pinheiro  com  1,8m  de  altura  decorado  com
bolinhas  de  natal,  festão,  luzinhas  de  natal  e
estrela no topo;
*Poste  de  luz  antigo  em  ferro  com  1,8m  de
altura  e  iluminação  interna  e  guirlandas
penduradas;
*Quantidades: 01 base de canteiro, 01 poste de
luz  com  guirlanda,  01  boneco  de  neve  e  01
árvore de natal.
ÁRVORE DE NATAL:
*Tamanho:  5,  de  altura  x  3m  de  diâmetro  na
parte inferior;
*Estrutura interna em ferro coberto com festão

verde de 25cm;
*Decorada com bolas de diversos tamanhos e
cores, topes em veludo vermelho e dourado e
luzinhas de natal pisca-pisca;
*01 um) tope grande de 1m de comprimento
em fibra de vidro;
*Bolas  grandes  de  até  50cm  forradas  com
veludo vermelho;
*01 (um) banco na base em madeira com 1,5m
de comprimento;
*02  (dois)  soldados  com  1,5m  de  altura  em
fibra de vidro com acabamento em gel orto e
tinta esmalte sintética;
*Caixas  de  presente  em  madeira  revestidas
com tecido colorido e topes com tamanhos de
50cm a 70cm de altura;
*Estrela  dourada  no  topo  em  fibra  de  vidro
com iluminação interna;
*Quantidades: 01 árvore de natal completa, 12
presentes, 01 banco e 02 soldados de chumbo 

*Obs.: Os desenhos de cada escultura deverão
ser previamente aprovados pela SMDTIC.

*Além  da  produção  dos  elementos
cenográficos/artísticos  acima  descritos,  o
artista plástico também irá realizar a reforma/
manutenção de 07 (sete)bolas de natal de fibra
medindo 1,3m de diâmetro e base com 30cm
de altura, total de 1,60m de altura, realizando
reparo  geral  na  estrutura  das  bolas,  bases  e
pingentes, reforço das estruturas de fixação das
bolas no chão, pintura de 05 (cinco) bolas com
cores  sólidas  com  temáticas  natalinas  (artes
previamente  aprovadas  pela  SMDTIC).  02
(duas)  bolas  permanecerão  com  a  mesma
pintura já existente.

*Todos  os  materiais  e  equipamentos
necessários para a prestação dos serviços são
de responsabilidade do contratado.
*Todos  os  elementos  decorativos,  novos  e
reformados, devem ser entregues e instalados
nos devidos lugares de permanência durante o
período  do  Natal  no  Caminho  das  Estrelas
2020, até o dia 20/11/2020.
*Transporte e instalação inclusos na prestação
do serviço. 

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 142 no campo “nº do contrato”
e selecionando a modalidade “Inexigibilidade”.

VIGÊNCIA:  a partir de 07 de outubro de 2020
até 20 de novembro de 2020.
VALOR: R$ 50.250,00 (cinquenta mil, duzentos
e cinquenta reais).

Carlos Barbosa, 7 de outubro de 2020.

VANESSA CAMPANA
Secretária Municipal de Desenvolvimento

Turístico, Indústria e Comércio

SHOCK ESCULTURAS SERVIÇOS DE
MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA

Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: PJS Geologia EPP
OBJETO: O objeto do presente é a contratação
de  empresa  para  prestação  de  serviços  de
Assessoria  Técnica  Ambiental  para  Supervisão
Técnica  na  operação  da  Usina  de  Triagem  e
Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos do
Município, localizado na comunidade de Desvio
Machado,  s/n°,  incluindo acompanhamento da
implantação  de  novas  células  e  ampliação  do
projeto, caso necessário no período, conforme o
seguinte:
a)  Supervisão  quinzenal  das  condições
operacionais  da  Central  de  Triagem  e  Aterro
Sanitário, fiscalizando os serviços executados e
indicando  as  correções  operacionais  e
adequações necessárias;
b)  Emissão  dos  relatórios  necessários  para
atendimento  às  condicionantes  das  licenças
ambientais  e  renovação  das  licenças  do
empreendimento;
c)  Elaboração  dos  projetos  complementares
para  ampliação  e  encerramento  do  aterro
sanitário  quando  necessário  para  permitir  sua
continuidade operacional;
d) Monitoramento da cortina vegetal e área de
preservação permanente;
e) Supervisão técnica das obras de implantação
e encerramento das células do aterro sanitário;
f)  Emissão  da  respectiva  ART  de  supervisão
técnica  junto  aos  conselhos  profissionais
competentes, para o serviço a ser prestado, em
acordo  com  o  contrato  firmado,  ficando  sob
responsabilidade  integral  da  CONTRATADA  o
pagamento das ART's e qualquer ônus envolvido
ou decorrente
A empresa deverá disponibilizar no mínimo um
e  no  máximo  dois  profissionais  que  serão
responsáveis  pela  supervisão  do  aterro
(engenheiro  químico  e/ou  engenheiro
ambiental)  e  um  profissional  para  o
monitoramento  da  vegetação  (biólogo,
engenheiro florestal ou engenheiro agrônomo).
Os serviços técnicos deverão observar a Licença
de Operação nº 564/2018,  do Aterro Sanitário
com  Central  de  Triagem  de  Resíduos  Sólidos
Urbanos  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
processo  nº  976.05.67/17.8  ou  a  que  vier  a
substituí-la.
Deverá  ser  fornecido  pela  empresa  relatórios
periódicos  (mensais)  da  execução  do  serviço
contratado.

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

VIGÊNCIA:  90 (noventa) dias a partir de 08 de
outubro de 2020 até 05 de janeiro de 2021.
VALOR:  R$  6.258,13  (seis  mil,  duzentos  e
cinquenta  e  oito  reais  e  treze  centavos)
mensais.

Carlos Barbosa, 7 de outubro de 2020.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e

Meio Ambiente

PJS GEOLOGIA LTDA EPP
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

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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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  mais
07 (sete) dias, ou seja, a partir de 01 de outubro
de 2020 até 07 de outubro 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: 013

Carlos Barbosa, 30 de setembro de 2020.

ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44

Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

PJS GEOLOGIA LTDA EPP
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
179/2015

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Ética  –  Centro  Educacional  e
Orientação Profissional Ltda – Me
OBJETO:  Fica retomado o presente contrato em
sua  totalidade,  a  partir  de  1º  de  outubro  de
2020, ficando assim o termo supressivo nº 003
válido  até  o  dia  30  de  setembro  de  2020,  na
forma  da  justificativa  anexa  que  faz  parte
integrante do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 005

Carlos Barbosa, 01 de outubro de 2020.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
CPF: 424.961.950-87

Secretário Municipal da Fazenda

ÉTICA – CENTRO EDUCACIONAL E ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL LTDA – ME

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
147/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Servy's Serviços de Limpeza Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12
(doze) meses, ou seja, a partir de 18 de outubro
de 2020 até 17 de outubro de 2021, na forma da

justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
Em  função  da  prorrogação  de  prazo  do
contrato,  será  reajustado  o  valor,  negociado
entre as partes, em 4,00%. Desta forma, o novo
valor a ser pago corresponderá a R$ 16.256,29
(dezesseis  mil,  duzentos  e  cinquenta  e  seis
reais e vinte e nove centavos) mensais.
Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos  Preços,  passando  a  vigorar  a  seguinte
redação:
"No vencimento do contrato os preços poderão
ser  reajustados,  e  se  for  o  caso,  em  livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
de desempenho da inflação do período".
As  demais  cláusulas  e  condições  do contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2020.

FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços

e Vias Urbanas

SERVY'S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
164/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: JCL Empreendimentos LTDA
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 11 de outubro
de  2020  até  09  de  novembro  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: 011

Carlos Barbosa, 01 de outubro de 2020.

MARCOS SCHNEIDER
 CPF: 813.602.900-87 

Secretário Municipal dos Esportes, Lazer e
Juventude

JCL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
170/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência
do OBJETO 01 do contrato entabulado entre as
partes,  por  mais  30  (trinta)  dias,  ou  seja,  a
partir  de  08  de  outubro  de  2020  até  06  de
novembro  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: 011

Carlos Barbosa, 01 de outubro de 2020.

ANTONIO GELMINI 
CPF: 117.701.800-44

Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
029/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Comércio  de  Combustíveis
Carlos Barbosa
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, a contar de 03 de
outubro de 2020, visto que há oferta de valores
no mercado local, conforme registro fotográfico:

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UND VALOR
UNIT.

1 GASOLINA  COMUM  P/  VEÍCULOS  DA
SEDE DO MUNICÍPIO LT R$ 4,59

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

LT R$ 3,36

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

LT R$ 3,39

As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 006

Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2020.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARLOS BARBOSA
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
029/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Comércio  de  Combustíveis
Carlos Barbosa
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Terceira – da
forma e prazo de pagamento, a contar de 07 de
outubro de 2020, visto que há oferta de valores
no mercado local, conforme registro fotográfico:

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UN
D

VALOR
UNIT.

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

4,59

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

3,38

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

LT R$
3,42

As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
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original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 007

Carlos Barbosa, 06 de outubro de 2020.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARLOS BARBOSA
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
092/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Construtora Renovação Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – do
Preço,  aditando-se  o  valor  de  R$  34.955,43
(trinta  e  quatro  mil,  novecentos  e  noventa  e
cinco reais e quarenta e três centavos), sendo R$
24.468,80  (vinte  e  quatro  mil,  quatrocentos  e
sessenta  e  oito  reais  e  oitenta  centavos)
referente  a  material  e  R$  10.486,63  (dez  mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e
três  centavos)  conforme planilha  e  justificativa
em anexo, que faz parte integrante do presente
instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2020.

MARCOS SCHNEIDER
CPF: 813.602.900-87 

Secretário Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude

CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
106/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia LTDA
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entabulado entre  as  partes,  por  mais
60  (sessenta)  dias,  ou  seja,  a  partir  de  12  de
outubro de 2020 até 10 de dezembro 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, 05 de outubro de 2020.

ANTONIO GELMINI 
CPF: 117.701.800-44

Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.

Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
119/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Serra  Service  Serviços  de
Urbanização Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 09 de outubro
de  2020  até  07  de  novembro  de  2020,  na
forma da justificativa em anexo, que faz parte
integrante do presente instrumento.
Fica alterada a Cláusula Segunda – do Preço,
aditando-se  o  valor  de  R$  1.420,00  (um  mil,
quatrocentos  e  vinte  reais),  sendo R$ 890,00
(oitocentos  e  noventa  reais)  referente  a
material e R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
referente a mão de obra, conforme planilha e
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
CPF: 924.276.690-91

Secretário Municipal da Educação

SERRA SERVICE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
LTDA

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
120/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: CACW Indústria e Comércio de
Telas Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência
do  contrato  entabulado  entre  as  partes,  por
mais 15 (quinze) dias, ou seja, a partir de 09 de
outubro de 2020 até 23 de outubro de 2020,
na  forma  da  justificativa  em  anexo,  que  faz
parte integrante do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 01 de outubro de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
CPF: 924.276.690-91

Secretário Municipal da Educação

CACW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS LTDA
Contratada

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN

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

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO SUPRESSIVO CONTRATUAL Nº
170/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço  ficando  acordada  a  supressão  para:
Objeto 01 – R$ 1.310,48 (um mil,  trezentos  e
dez reais e quarenta e oito centavos) sendo R$
917,30  (novecentos  e  dezessete  reais  e  trinta
centavos)  referente  a  material  e  R$  393,18
(trezentos  e  noventa  e  três  reais  e  dezoito
centavos) referente a mão de obra, na forma da
justificativa e planilhas anexas, que fazem parte
integrante do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 003

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2020.

ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44

Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

CONCRESUL ENGENHARIA 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 SUPRESSIVO CONTRATUAL Nº
022/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Henger Comércio e Serviços Ltda
OBJETO:  Fica suprimido na Cláusula Primeira –
Da  Finalidade  e  Objeto,  os  itens:  locação  de
geradores  para  as  PARADAS  DE  NATAL  (05  e
12/12,  sendo  02  unidades  em  cada  data)  e
locação de geradores para o SHOW DA VIRADA
(31/12) do lote 03; e, gerador para ser utilizado
pelos expositores em diversos eventos, sendo os
mesmos:  NOITE  ESTRELADA  (08/05  e  11/12),
HAPPY HOURS (04 e 18/12), PARADAS DE NATAL
(05 e  12/12),  e  SHOW DA VIRADA (31/12)  do
lote 04. Permanece contratado apenas a locação
de 01 gerador e de até 10 horas de utilização
para  o  evento  ABERTURA  DO  NATAL  NO
CAMINHO DAS ESTRELAS 2020 (28 ou 29/11), 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$ 33.000,00 (trinta e três mil 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, 2 de outubro de 2020.

VANESSA CAMPANA
Secretária Municipal de Desenvolvimento

Turístico, Indústria e Comércio

HENGER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO SUPRESSIVO CONTRATUAL Nº
092/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Construtora Renovação LTDA
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – do
Preço,  suprimindo-se  o  valor  de  R$  21.858,40
(vinte e um mil,  oitocentos e cinquenta e oito
reais e quarenta centavos), sendo R$ 17.384,20
(dezessete mil, trezentos e oitenta e quatro reais
e  vinte  centavos)  referente  a  material  e  R$
4.474,20 (quatro mil,  quatrocentos e setenta e
quatro reais e vinte centavos) conforme planilha
e justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 002

Carlos Barbosa, 2 de outubro de 2020.

MARCOS SCHNEIDER
CPF: 813.602.900-87 

Secretário Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude

CONSTRUTORA RENOVAÇÃO 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 SUPRESSIVO CONTRATUAL Nº
106/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia LTDA
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço  –  ficando  acordada  a  supressão  de  R$
5.362,94 (cinco mil, trezentos e sessenta e dois
reais  e  noventa  e  quatro  centavos),  sendo  R$
4.826,66 (quatro mil,  oitocentos  e vinte e seis
reais  e  sessenta  e  seis  centavos)  referentes  a
material e R$ 536,28 (quinhentos e trinta e seis
reais e vinte e oito centavos) referente a mão de
obra, na forma da justificativa e planilha anexa,
que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. 
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 6 de outubro de 2020.

ANTONIO GELMINI 
CPF: 117.701.800-44

Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA.
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN

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

ADITIVOS TERMOS DE COLABORAÇÃO

EXTRATO DO ADITIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 027/2019

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: CTG Trilha Serrana
OBJETO:  Fica alterado o PLANO DE TRABALHO
no  item  05  –  PLANO  DE  APLICAÇÃO  DOS
RECURSOS FINANCEIROS, conforme justificativa
e Plano de Trabalho em anexo,  que faz parte
integrante do presente instrumento.
Os  demais  itens  do  termo  de  colaboração
permanecem inalterados.

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 6 de outubro de 2020.

GENTIL CANAL
Presidente

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 004/2020

PARCEIRO  PÚBLICO: Município  de  Carlos
Barbosa
OSC: Carlos Barbosa Motosport
OBJETO:  Fica alterado o Plano de Trabalho no
Item 3 – Cronograma de Execução de Metas:
nas  metas  1  e  2,  o  Início  e  o  Término onde
mencionava-se  "Março/Julho  e
Agosto/Outubro",  respectivamente,  passa  a
vigorar  "Outubro/Novembro"  em  ambas;  na
meta  3,  o  Início  onde  mencionava-se
"Setembro",  passa  a  vigorar  "Outubro",
conforme  justificativa  anexa  que  faz  parte
integrante do presente instrumento.
Fica alterado ainda o Item 6 – Cronograma de
Desembolso, do Plano de Trabalho,  conforme
tabela abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Meta 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

R$
24.690,0

0 

R$
8.000,00

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11 º mês 12 º
mês

R$
8.690,00

R$
8.000,00

Os  demais  itens  do  termo  de  colaboração
permanecem inalterados.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 30 de setembro de 2020.

DIRCEU CHIES
Presidente do Carlos Barbosa Motosport

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN

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

PORTARIAS   

PORTARIA Nº 668/2020

DESIGNA,  a  partir  desta  data,  servidores  do
Executivo  e  do  Legislativo  para
acompanhamento  e  fiscalização  da  execução
dos Contratos Administrativos do Município de
Carlos Barbosa, abaixo relacionados:

Nº do Contrato Representante Cargo

200/2018 Andressa Scottá Assessora
Administrativa

119/2019 Carlo Dayan Santarosa Diretor-Presidente da
Proarte

117/2020 Viviane Gaspary Ardanaz Enfermeira

118/2020 Naiara Fachinelli Assessora Técnica

119/2020 Fabiano José Taufer Secretário da
Educação 

120/2020 Fabiano José Taufer Secretário da
Educação 

122/2020 Fabiano José Taufer Secretário da
Educação 

121/2020 Jaqueline Trubian Sachetto Agente
Administrativa 

123/2020 Rossana Martini Coordenadora do
CEMAPS

124/2020 Arthur Caffarate Zuanazzi Supervisor de
Projetos

001/2020 Wiliam Irani Giacomelli Secretário
Administrativo

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
publicação,  revogadas  as  disposições  em
contrário.

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 669/2020

REMANEJA,  a  partir  desta  data,  os  seguintes
servidores:

Nome *Mat. Da Escola Para a Escola

Janete  Maria
Wartha 2089 EMEF  Prefeito

José Chies 
EMEI Toquinho de 
Gente

Ralf  Hagemann
Zillmer 1764 EMEFTI Santa 

Luzia 
EMEI Toquinho de 
Gente

Vicktoria  Da
Rosa Ibaldo 2202 EMEI Vitória EMEI Aquarela

Martinez  Pace
Da Rosa 1686 EMEI Vitória EMEI Aquarela

Kelin  Caroline
Correa  Viana
Cousseau

2095 EMEI Vitória EMEI Aquarela

Flavia  Canal
Zanatta 2193 EMEF Padre 

Pedro Piccoli EMEI Aurora

Marilia Ebling 2195 EMEF Padre 
Pedro Piccoli EMEI Aurora

Cleber  Barbosa
Costa Miranda 2007 EMEF Padre 

Pedro Piccoli EMEI Aurora

Janete
Aparecida  De
Souza Zanuz

2053 EMEF Nossa Sra. 
Aparecida EMEI Aurora

Luiz  Henrique
Taufer 2223 EMEI Arco Ìris EMEI  Gotinhas de 

Amor

Ieda  Maria
Erthal Zani 2073 EMEF Nossa Sra. 

Aparecida
EMEI  Gotinhas de 
Amor

Giovani  Costa
Ziegler 1995 EMEFTI Santa 

Luzia EMEI Criança Feliz

Joselito  De
Souza Bertoglio 2192 EMEF Prefeito 

José Chies EMEI Criança Feliz

Mariele
Merzoni 2196 EMEF Prefeito 

José Chies EMEI Criança Feliz

Josiane
Alexandre
Galves

1638 EMEF Prefeito 
José Chies EMEI Criança Feliz

Bruna  Karoline
Zwirtes 2191 EMEF Prefeito 

José Chies EMEI Criança Feliz
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Nome *Mat. Da Escola Para a Escola

Angela  Cristina
Lopes De Lima 1962 EMEFTI Leonel 

de Moura Brizola EMEI Vitória 

Dara Draghetti 1677 EMEF Salvador 
Bordini

EMEI Basílio 
Nazareno Ceratti

Renata
Chiamenti 1673 EMEF Salvador 

Bordini 
EMEI Basílio 
Nazareno Ceratti

Raquel  Maria
Gelmini 1556 EMEFTI Leonel 

de Moura Brizola
EMEI Basílio 
Nazareno Ceratti

Ivete  Maria
Wartha 1829 EMEFTI Santa 

Luzia
EMEI Basílio 
Nazareno Ceratti

Rebeca  De
Abreu  Werner
Oliveira

2032 EMEFTI Leonel 
de Moura Brizola

EMEI Basílio 
Nazareno Ceratti

Maria  De
Lourdes
Camillo
Audibert

1766 EMEFTI Leonel 
de Moura Brizola

EMEI Basílio 
Nazareno Ceratti

*Mat.  - matrícula

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 670/2020

CONCEDE,  com  efeito  retroativo  a  29  de
setembro  de  2020,  à  servidora  PRISCILA
BRESSAN,  matrícula  nº  934,  Farmacêutico,
licença por motivo de falecimento de sua avó,
conforme artigo 111, inciso I, alínea “a”, da Lei
Municipal nº 682, de 1990. Período da licença:
de 29 e 30 de setembro de 2020.

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 671/2020

CANCELA, a partir desta data, o pagamento de
indenização  por  exercício  em  escola  de  difícil
acesso, dos seguintes servidores:

Servidor *Mat. Cargo

Dara Draghetti 1.677 Aux. Geral de Escola

Joselito De Souza 
Bertoglio

2.192 Aux. Geral de Escola

Ivete Maria Wartha 1.829 Aux. Geral de Escola

Renata Chiamenti 1.673 Aux. Geral de Escola

Giovani Costa Ziegler 1.995 Inspetor de Alunos

Ralf Hagemann Zillmer 1.764 Inspetor de Alunos

Carlos Barbosa, 1º de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 672/2020

CONCEDE  ao  servidor  DANIEL  AUGUSTO
SCHULTZ,  Agente  Administrativo,  matrícula  nº
1542,  promoção  para  a  Classe  C  do  Plano  de
Carreira  dos  Servidores  Públicos  Municipais,
referente  ao  período  aquisitivo  de  16  de
setembro de 2016 a 16 de setembro de 2020,
por  haver  completado  o  tempo  de  exercício
exigido  no  art.  15,  inciso  II,  atendidos  aos
requisitos  previstos  no  art.  16,  ambos  da  Lei
Municipal  nº  685,  de  1990,  com  vigência  da
promoção  a  partir  do  mês  de  OUTUBRO  de
2020.

Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 673/2020

CONCEDE  à  servidora  PAULA  CAROLINE  ZAN
CARRARD,  Turismólogo,  matrícula  nº  1541,
promoção para a Classe C do Plano de Carreira
dos  Servidores  Públicos  Municipais,  referente
ao  período  aquisitivo  de  09  de  setembro  de
2016  a  09  de  setembro  de  2020,  por  haver
completado  o  tempo  de  exercício  exigido  no
art.  15,  inciso  II,  atendidos  aos  requisitos
previstos no art. 16, ambos da Lei Municipal nº
685,  de  1990,  com  vigência  da  promoção  a
partir do mês de OUTUBRO de 2020.

Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 674/2020

CONCEDE ao servidor JONES MELERE, Técnico
em Enfermagem, matrícula nº 1210, promoção
para  a  Classe  C  do  Plano  de  Carreira  dos
Servidores  Públicos  Municipais,  referente  ao
período aquisitivo de 16 de setembro de 2016
a  16  de  setembro  de  2020,  por  haver
completado  o  tempo  de  exercício  exigido  no
art.  15,  inciso  II,  atendidos  aos  requisitos
previstos no art. 16, ambos da Lei Municipal nº
685,  de  1990,  com  vigência  da  promoção  a
partir do mês de OUTUBRO de 2020.

Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 675/2020

CONCEDE  à  servidora  ANA  PAULA  HOENIG,
Agente  Administrativo,  matrícula  nº  1550,
promoção para a Classe C do Plano de Carreira
dos  Servidores  Públicos  Municipais,  referente
ao  período  aquisitivo  de  18  de  setembro  de
2016  a  18  de  setembro  de  2020,  por  haver
completado  o  tempo  de  exercício  exigido  no
art.  15,  inciso  II,  atendidos  aos  requisitos
previstos no art. 16, ambos da Lei Municipal nº
685,  de  1990,  com  vigência  da  promoção  a
partir do mês de OUTUBRO de 2020.

Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 676/2020

CONCEDE  com  efeito  retroativo  a  13  de
setembro  de  2020,  licença  por  motivo  de
doença  em  pessoa  da  família  ao  servidor
PEDRO  LUCAS  DOS  REIS,  matrícula  nº  1779,
Operador  de  Videomonitoramento,  para
acompanhamento de sua mãe, conforme laudo
médico e laudo pericial, nos termos do artigo
105, § 1º e § 2º, da Lei Municipal nº 682, de 26
de junho de 1990. Período da licença: de 13 a
22 de setembro de 2020.

Carlos Barbosa, 02 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 677/2020

CONCEDE com  efeito  retroativo  a  28  de
setembro de 2020, ABONO DE PERMANÊNCIA,
em  conformidade  com  o  Art.  40,  §  19  da
Emenda Constitucional nº 41/2003, ao servidor
AMÉLIO CAMPEOL,  matrícula nº 144,  nascido
26 de setembro de 1962, ocupante do cargo de
Motorista,  conforme  Portaria  nº  136/1987,
carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas

semanais,  regime estatutário,  Lei  Municipal  nº
682/90,  de  05  de  junho  de  1990  (Regime
Jurídico  Único),  Padrão  G2.5,  Classe  E,  da  Lei
Municipal  nº  685,  de  26  de  junho  de  1990
(Plano  de  Carreira  dos  Servidores),  visto  ter
preenchido  os  requisitos  para  obtenção  de
aposentadoria voluntária com base no Art. 3º,
da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 678/2020

CONCEDE a  partir  desta  data,  ao  servidor
AMÉLIO CAMPEOL, Motorista, matrícula nº 144,
adicional por tempo de serviço proporcional, na
razão  de  30/36  avos,  percentual  de  4,17,  de
acordo  com  o  art.  84  da  Lei  Municipal  nº
682/1990,  referente  ao  período  aquisitivo  de
01/12/2017 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  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, 05 de outubro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 679/2020

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições
legais, e de conformidade com o que estabelece
o  artigo  3º  da  Emenda  Constitucional  nº
47/2005,  CONCEDE  APOSENTADORIA  POR
TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de
05/10/2020, ao servidor AMELIO CAMPEOL, CPF
434.542.830-00,  matrícula  144,  identidade
funcional 234, cargo de Motorista, padrão G1.5,
classe  E,  regime  jurídico  estatutário,  44  horas
semanais,  com proventos mensais  integrais no
valor  de  R$  5.461,81  composto  das  seguintes
vantagens: Vencimento básico (G1.5, classe E) -
Lei Municipal nº 685 de 1990; 50% de adicional
por tempo de serviço - Lei Municipal nº 682 de
1990, art. 84; 4,17% de adicional por tempo de
serviço proporcional - Lei Municipal nº 3317 de
2016 a ser custeada por INST. PREV. MUNICIPAL
- CARLOS BARBOSA e seu reajuste será efetivado
pela paridade.

Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2020.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito de PM DE CARLOS BARBOSA.

PORTARIA Nº 680/2020

DESIGNA,  a partir  desta  data,  os  servidores
abaixo relacionados para comporem a Comissão
de  Avaliação  para  fins  de  não  incidência  do
Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano  (IPTU)
sobre os imóveis localizados na zona urbana do
Município, cuja destinação seja a de exploração
de  atividades  extrativa  vegetal,  agrícola,
pecuária  e  agroindustrial,  conforme  Decreto
Municipal  nº  2.892,  de  30  de  abril  de  2015.
Ainda,  concede  gratificação  pelo  exercício  de
atividade de natureza especial, no valor mensal
de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), nos
termos da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho
de 1990: 

- Fabricia  Roberta  Taufer  Moura,  Agente
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Administrativo, matrícula nº 743;
- Francieli  Rosanelli  Rockenbach,  Auditor

Tributário, matrícula nº 1.982;
- Lucimara Kurmann – Agente Administrativo,

matrícula nº 1.119.

Revoga,  a  partir  desta  data,  a  portaria  nº
325/2019.

Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 681/2020

CONCEDE, a partir desta data até 07 de outubro
de  2020,  licença  por  motivo  de  casamento  à
servidora MONICA GUZINSKI RODRIGUES HOLZ,
matrícula  nº  1.716,  médico,  conforme  artigo
111,  inciso  III,  alínea  “a”  da  Lei  Municipal  n.º
682/90.

Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 09/2020 – FAZENDA

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DA  FAZENDA  DE
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 OUTUBRO DE
2020  em  R$1.611,33  (Hum  mil,  seiscentos  e
onze  reais  e  trinta  e  três  centavos),
correspondente ao valor  do CUB (NBR 12.721-
2006)  RPQ1  (Residência  Popular)  do  mês  de
AGOSTO/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, 30 de setembro de 2020.

JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda 

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.
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