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LEIS

LEI Nº 3.810, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 

Abre  crédito  especial  na  Lei  Orçamentária
Anual  de  2020,  Lei  nº  3.732,  de  10  de
dezembro  de  2019,  inclui  ação  no  Plano
Plurianual de 2018-2021, Lei nº 3.433, de 15
de  agosto  de  2017  e  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias para 2020, Lei nº 3.706, de 10
de outubro de 2019.

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

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

Art.  1º  Fica  autorizada  a  abertura  de  Crédito
Especial  na  Lei  Orçamentária  Anual,  Lei  nº
3.732,  de  10  de  dezembro  de  2019,  no
montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) nas
seguintes rubricas:

De
sp.

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

Catego
ria

Rec Descrição Valor

15
33
2

15.03.13.392.
0156.1560

3.3.3.5
0.43

388
1

SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000
,00

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

De
sp.

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

Catego
ria

Rec Descrição Valor

15
33
5

15.03.13.392.
0156.1560

3.3.3.9
0.36

388
1

OUTROS SERV. 
TERCEIROS –P.FÍSICA

50.000,
00

15
33
7

15.03.13.392.
0156.1560

3.3.3.9
0.39

388
1

OUTROS SERV. 
TERCEIROS –P.JURIDICA

50.000,
00

TOTAL 100.000
,00

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

Carlos Barbosa, 14 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 3.621, DE 2 DE OUTUBRO 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$ 81.930,00 (oitenta e
um mil e novecentos e trinta reais) nas seguintes
rubricas:
Desp. Or. Un. F. Sf.

Proq. P/A
Categ
oria

Recur
so

Descrição Valor

5210 05.02.12.365.
0051.2520

3.3.3.9
0.30

20 MATERIAL DE CONSUMO 1.000
,00

5211 05.02.12.365.
0051.2520

3.3.3.9
0.39

20 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

4.000
,00

6014 06.01.26.782.
0064.1607

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.70
0,00

7008 07.01.20.606.
0070.2801

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 3.000
,00

7014 07.01.20.606.
0070.2801

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

2.000
,00

8010 08.01.15.452.
0080.2821

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 3.500
,00

8015 08.01.15.452.
0080.2821

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

4.700
,00

8053 08.01.15.452.
0083.2703

3.4.4.9
0.51

1 OBRAS E INSTALAÇÕES 34.60
0,00

8056 08.01.15.512.
0083.2702

3.3.3.9
0.30

1 MATERIAL DE CONSUMO 1.000
,00

9636 09.06.10.301.
0094.1971

3.3.3.9
0.39

4505 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

500,0
0

1000
7

10.01.08.244.
0100.2101

3.3.3.9
0.92

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

930,0
0

1037
8

10.03.08.244.
0102.1024

3.4.4.9
0.52

1320 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

2.000
,00

TOTAL 81.93
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

5034 05.01.12.361.
0050.2511

3.3.3.9
0.39

20 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

1.000
,00

5220 05.02.12.365.
0059.2512

3.3.3.9
0.30

20 MATERIAL DE CONSUMO 4.000
,00

6233 06.02.18.541.
0079.2806

3.3.3.9
0.39

1 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

47.10
0,00

6235 06.02.18.541. 3.4.4.9 1 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.70

SUMÁRIOSUMÁRIO
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0079.2806 0.51 0,00
8042 08.01.26.782.

0083.2709
3.4.4.9

0.51
1 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700

,00
9060 09.01.10.301.

0090.2902
3.3.3.9

0.30
4500 MATERIAL DE CONSUMO 500,0

0
1002

8
10.01.08.244.

0100.2101
3.3.3.9

0.40
1 SERV. TECNOLOGIA INFORM. 

COMUNIC. - T.I.C. - PJ
930,0

0
1037

5
10.03.08.244.

0102.1024
3.3.3.9

0.30
1320 MATERIAL DE CONSUMO 2.000

,00
TOTAL 81.93

0,00

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

Carlos Barbosa, 2 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 3.625, DE 7 DE OUTUBRO DE 2020 

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

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado do Rio Grande do Sul,  no uso  de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, pela Lei nº 4.320 de 17 de
março de 1964, e ainda de conformidade com a
Lei  Municipal  nº 3.802, de 15 de setembro de
2020;

DECRETA: 

Art. 1.º Abre crédito especial no Orçamento de
2020, Lei nº 3.732 de 10 de dezembro de 2019,
no montante de R$ 225.365,00 (duzentos e vinte
e cinco mil e trezentos e sessenta e cinco reais)
nas seguintes rubricas:

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

Categ
oria

Recu
rso

Descrição Valor

1533
5

15.03.13.392.
0156.1560

3.3.3.
90.36

3881 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. FÍSICA

100.
000,

00
1533

7
15.03.13.392.

0156.1560
3.3.3.
90.39

3881 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 
- P. JURÍDICA

125.
365,

00
TOTAL 225.

365,
00

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

Art. 3.º 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

JOSÉ CARLOS CUSTODIO
Secretário da Fazenda

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

DECRETO Nº 3.626, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020 

Cancela a realização de eventos vinculados à
programação  do  Natal  no  Caminho  das
Estrelas 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 art. 69, inciso
VII,  e,  ainda,  em  conformidade  com  a  Lei
Municipal  nº  3.715,  de  06  de  novembro  de
2019, 

CONSIDERANDO  a Declaração de  Emergência
em Saúde Pública de Importância Internacional
pela  Organização  Mundial  da  Saúde,  em
decorrência  da  Infecção  Humana  pelo  novo
Coronavírus (COVID-19),

CONSIDERANDO que a organização Mundial de
Saúde classificou, em 11 de março de 2020, o
surto do novo Coronavírus como pandemia e
que  requereu  que  os  países  redobrem  o
comprometimento com o combate à doença;

CONSIDERANDO a  redação da Lei  Federal  nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe
sobre  as  medidas  para  enfrentamento  da
emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional,  decorrente  do  Coronavírus,
responsável pelo surto de 2019;

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

CONSIDERANDO a  necessidade  de  manter  o
distanciamento  social  para  combater  o  vírus,
preservar vidas e conter a pandemia;

DECRETA: 

Art. 1º Ficam cancelados, excepcionalmente, os
seguintes  eventos,  vinculados  à  programação
do Natal no Caminho das Estrelas:

I - Happy Hours de Natal;

II - Vila Natalina;

III - Paradas de Natal;

IV - Noite Estrelada;

V - Show da Virada.

§ 1º A abertura oficial do Natal no Caminho das
Estrelas  será  realizada,  com  as  adequações
necessárias, no formato drive-in.

Art.  2º  Não  será  permitida  a  realização  de
eventos,  promovidos por outras entidades ou
por  particulares,  que  venham  a  ocasionar  a
aglomeração de pessoas.

Parágrafo  único.  Nos  termos  do  caput,  não
serão expedidos novos alvarás de autorização
para  atividades  e  eventos  temporários  de
qualquer natureza, tais como feiras itinerantes,
circos,  parques  de  diversão,  comércio  de
ambulantes  e  afins,  ficando  sem  efeito  as
autorizações por ventura já expedidas.

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

Carlos Barbosa, 8 de outubro de 2020. 

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ

Secretária Municipal da Administração

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019  -
ANULAÇÃO

O  MUNICÍPIO  DE  CARLOS  BARBOSA  torna
público que ANULOU o edital Tomada de Preços
nº 010/2019 que tem por objeto 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  Urbanos  do
Município, com base no Artigo 46 § 2º,I e II  da
Lei  nº  8.666/93. Informações  na  Prefeitura
Municipal, Rua Assis Brasil, 11. (54) 3461.8834.
Edital  disponível  no  site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br  .  Carlos  Barbosa,
10  de  outubro  de  2020.  EVANDRO  ZIBETTI  -
Prefeito Municipal

CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
002/2020 – PROARTE

DATA: 12 de novembro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO:   01.01 –  Compreende o objeto deste
chamamento  público  a  formalização  de
parceria,  através  de  termo  de  colaboração,
destinados  a  projetos  que  visem  fomentar,
incentivar  e  estimular  a  produção  artística  e
cultural,  material  e imaterial,  do Município de
Carlos  Barbosa,  apresentados  por  PESSOAS
FÍSICAS que estejam em conformidade com este
edital, com a Lei Municipal nº 3.408, de 09 de
Junho de 2017, com a Lei Municipal nº 3.323,
de  05  de  Julho  de  2016  e  com a  Lei  Federal
14.017  de  29  de  Junho  de  2020,  que dispõe
sobre  ações  emergenciais  destinadas  ao  setor
cultural a s erem adotadas durante o estado de
calamidade  pública  reconhecido  pelo  Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, assim
distribuídos:
a) Qualificação e formação: Projetos que visem
realização de oficinas culturais para qualificação
ou formação da comunidade local.
b)  Produção:  Projetos  que  visem  realizar
produção  artístico-cultural  nos  mais  variados
segmentos.
01.02 – ÁREAS (Segmentos Culturais)
I  –  Artes  Cênicas:  circo,  marionete,  teatro,
dança,  mímica,  mágica,  fantoches  e  bonecos,
ópera e congêneres:
a) Fomento à montagem ou apresentação;
b)  Fomento  à  pesquisa  e  à  difusão  das  artes
cênicas.
II  –  Audiovisual,  Áudio  e  Materiais  Derivados:
cinema  e  produtos  artísticos  para  veiculação
televisiva  e  radiofônica  (CDs,  discos  de  vinil,
MDs, imagens e fotos narradas, documentários
e  filmes  de  ficção  de  curta,  média  ou  longa
metragem e outros):
a) Fomento à pesquisa e às produções artísticas
em áudio e audiovisuais;
b) Fomento à pesquisa e à difusão de obras em
mídias digitais;
c) Fomento à pesquisa e à difusão audiovisual.
III – Música:
a) Fomento à pesquisa e à difusão musical;
b) Fomento à gravação musical.
IV  –  Artes  Visuais  ou  Plásticas  e  Artesanato:
fotografia, pintura, gravura, escultura, mosaico,
cerâmica,  artes  de  intervenção  urbana,  vidro,
grafite,  artes  gráficas,  desenho,  tatuagens,
bodypainting e afins:
a)  Fomento à pesquisa e  à  produção de artes
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visuais;
b)  Fomento  à  pesquisa  e  à  difusão  de  artes
visuais.
V  –  Literatura,  Poesia  e  Leitura:  livros,  gibis,
periódicos,  revistas,  informativos  de  caráter
cultural, pesquisas e derivados;
a) Fomento à edição de obra literária;
b) Fomento à pesquisa e à difusão da leitura e
da literatura.
VI  –  Patrimônio  Histórico  Artístico  e  Cultural
(bens materiais e imateriais):
a)  Fomento  à  pesquisa,  preservação,
conservação,  restauração,  formação,
organização,  manutenção  e  ampliação  de
coleções,  documentos,  fotografias,  acervos  em
geral e equipamentos de museus, bibliotecas e
arquivos,  restauração  de  obras  de  arte,
monumentos  e  bens  móveis  e  imóveis  de
reconhecido valor cultural.
b) Fomento à educação patrimonial.
VII – Folclore, Culturas Populares, Tradicionais e
Etnias:  indígena,  afro-brasileira,  polonesa,
italiana, alemã e outras;
a)  Fomento  à  pesquisa,  à  preservação  e  à
transmissão  de  saberes,  fazeres  e  afetos,
institucionalizados ou não.
01.03 – PATROCÍNIO
Para  concessão  do  patrocínio  serão
considerados:
a) Os recursos do Fundo Municipal de Cultura –
FUMCULT somente se aplicam aos projetos que
visem à exibição, utilização ou circulação pública
de bens culturais, sendo vedada a concessão dos
benefícios a obras, produtos, eventos ou outros
destinados ou circunscritos a circuitos privados
ou a coleções particulares.
b) O projeto que preveja custo igual ou acima do
limite  estabelecido  neste  edital  deverá
demonstrar,  detalhadamente  e  com  clareza,
quais itens do orçamento serão financiados com
os recursos do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -
FUMCULT e quais serão custeados por outra(s)
fonte(s)  financiadora(s),  que  não  sejam
contempladas  por  outra  Lei  de  Incentivo,  caso
contrário o mesmo será desclassificado.
c) Os valores utilizados no projeto oriundos de
outra(s) fonte(s) financiadora(s) deverão ter sua
utilização comprovada na prestação de contas.
d)  O  orçamento  do  projeto  deverá  ser
detalhado,  compatível  com  a  ação  proposta,
sendo  inclusive  critério  de  classificação.  Nele
deverão constar os itens necessários e essenciais
para  a  realização  e  a  execução  do  projeto
cultural.
01.04 – A Fundação de Cultura e Arte de Carlos
Barbosa - PROARTE disponibilizará, neste edital,
recursos financeiros na ordem de R$ 50.000,00
(cinquenta  mil  reais)  para  pessoa  física  num
total  de 05 (cinco) projetos. Todos terão como
finalidade a qualificação, formação e produção.

Parceiro Valor por projeto Valor total

Pessoa Física Até R$ 10.000,00 R$ 50.000,00

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 002 no campo “nº do edital” e
selecionando  a  modalidade  “Chamamento
Público”.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2020

TIPO: Menor preço global
DATA: 23 de outubro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO:  Prestação de serviço de sonorização, 

iluminação e projeção 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 099 no campo “nº do edital” e
selecionando  a  modalidade  “Pregão
Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2020

TIPO: Menor preço global
DATA: 23 de outubro de 2020
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO:  Locação de elementos decorativos 
em estrutura metálica e mangueiras luminosas
de LED do Natal no Caminho das Estrelas

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2020

TIPO: Menor preço por item
DATA: 27 de outubro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO:  Aquisição de materiais e 
equipamentos permanentes para suprir 
demanda da Secretaria Municipal da Saúde

O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/
multi24/sistemas/transparencia/index?
secao=contrato 
Digitando o nº 101 no campo “nº do edital” e
selecionando  a  modalidade  “Pregão
Presencial”.

ATAS

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
086/2020

Aos oito 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 PRESTADORA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE ANÁLISE DE ATÉ 1.000 TESTES DE COVID-19
METODOLOGIA  RT-PCR  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.  Participou  do  certame  a  empresa:
ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO
HAMBURGO - ASPEUR, neste ato representada
pela Srª. DAIANA DE LEONCO MONZON, RG nº
3089949832.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  a  empresa
participante  restou  credenciada.   Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de
preços  e  habilitação.  Aberto  o  envelope  da
proposta  de  preços,  e  tendo  concluído  que
apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre

aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu
pela abertura do momento de lances conforme
planilha  anexa.  Encerrada  a  fase  de  lances,  e
após oportunizado o exercício do benefício para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado
vencedor o seguinte licitante: para o item 01 -
ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO
HAMBURGO -  ASPEUR,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  145,00.  Após  a  fase  das
propostas  e  lances  foi  aberto  o  envelope  de
número  02,  referente  a  habilitação.  Foi
habilitada a empresa: ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO
SUPERIOR  EM  NOVO  HAMBURGO  –  ASPEUR.
Adjudica-se à empresa vencedora: ASSOCIAÇÃO
PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO -
ASPEUR,  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.

Leticia L. de Almeida – Pregoeira
Mércia J. Chies – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
087/2020

Aos nove 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  CONTRATAÇÃO  DE
SERVIÇO  DE  HOTSPOT  PARA  AMPLIAÇÃO  DO
SERVIÇO EXISTENTE DE WIFI PÚBLICO conforme
descrito  no  item 01  do Edital,  processando-se
essa  licitação  nos  termos  da  Lei  Federal  n.º
10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal
nº  2.008,  de  20  de  fevereiro  de  2006,  com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93
e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006. Não houve empresa participante, motivo
pelo  qual  resta  deserta  a  presente  licitação.
Nada mais  havendo a constar,  foi  encerrada a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pela Pregoeira e equipe de apoio.

Sinara Kirch – Pregoeira
Ivana C. dos Santos – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
088/2020

Aos nove 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  o  SERVIÇO  DE  REPOSIÇÃO  DE
CALÇAMENTO 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:  RENOVA
TERRAPLANAGEM LTDA, neste ato representada
pelo  Sr.  Elias  Henrique  Dalmoro,  RG  nº
7105934983; J.E.LIMPEZA LTDA- ME, neste ato
representada  pelo  Sr.  Elio  Guaragni,  RG  nº
1007271446; MARTINS & JASCO LTDA, neste ato
representada  pelo  Sr.  Tallis  Jasco,  RG  nº
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1103855191.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  As
licitantes  RENOVA  TERRAPLANAGEM  LTDA,
J.E.LIMPEZA LTDA- ME e MARTINS & JASCO 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 -  J.E.LIMPEZA LTDA- ME, com o preço
final  (ou negociado)  de R$ 22,30.  Após a fase
das propostas e lances foi aberto o envelope de
número  02,  referente  a  habilitação.  Foi
habilitada  a  empresa:  J.E.LIMPEZA  LTDA-  ME.
Adjudica-se  à  empresa vencedora:  J.E.LIMPEZA
LTDA-  ME,  o  objeto  constante  no  item  01  do
edital.  Foi  concedido  prazo  para  recurso,  não
havendo  manifestação  de  interposição  do
mesmo.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada
e  assinada  pelo  Pregoeiro,  equipe  de  apoio  e
licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria  Jurídica
todo o processo para análise dos documentos e
procedimentos  adotados  por  mim pregoeiro  e
equipe de apoio para posterior homologação.

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

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
089/2020

Aos treze dias 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO
24  HORAS  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:  CONTEL  SEGURANÇA
ELETRÔNICA  24  HS  LTDA  -  ME,  neste  ato
representada  pelo  Sr.  Cristiano  Bertol,  RG  nº
6044041538;  A  BATISTA  &  CIA
MONITORAMENTO  LTDA,  neste  ato
representada pelo Sr. Paulo Henrique Festa, RG
nº  1064179854;  FERREIRA AIRES  & FAGUNDES
ROCHA  ATIVIDADES  DE  MONITORAMENTO  DE
SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICOS, neste
ato representada pelo Sr. Ivan Fagundes Rocha,
RG nº 6043050118. Conferidos os documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  As
licitantes  CONTEL  SEGURANÇA ELETRÔNICA 24
HS  LTDA  –  ME,  A  BATISTA  &  CIA
MONITORAMENTO  LTDA,  FERREIRA  AIRES  &
FAGUNDES  ROCHA  ATIVIDADES  DE
MONITORAMENTO  DE  SISTEMAS  DE
SEGURANÇA  ELETRÔNICOS  apresentaram
declaração  de  micro/pequena  conforme
disposto  no  item  03.04  do  edital.  Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de
preços  e  habilitação.  Aberto  o  envelope  da

proposta  de  preços,  e  tendo  concluído  que
apresenta condições positivas de classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições  de  fornecimento,  segundo  a
pesquisa  informativa  que  se  realizou,  o
Pregoeiro decidiu pela abertura do momento
de lances conforme planilha anexa. Encerrada a
fase de lances, e após oportunizado o exercício
do benefício para micro e pequenas empresas
previsto na Lei Complementar 123/2006, foram
declarados vencedores os seguintes licitantes:
para o lote 01 - FERREIRA AIRES & FAGUNDES
ROCHA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE
SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICOS, com
o preço final  (ou negociado)  de R$ 7.300,00;
para o lote 02 - FERREIRA AIRES & FAGUNDES
ROCHA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE
SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICOS, com
o preço final  (ou negociado)  de R$ 1.700,00;
para  o  lote  03  -  A  BATISTA  &  CIA
MONITORAMENTO LTDA, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  5.700,00;  para  o  lote  04  -
FERREIRA  AIRES  &  FAGUNDES  ROCHA
ATIVIDADES  DE  MONITORAMENTO  DE
SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICOS, com
o preço final  (ou negociado)  de R$ 9.000,00.
Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope  de  número  02,  referente  a
habilitação.  Foi  habilitada  a  empresa:  A
BATISTA  &  CIA  MONITORAMENTO  LTDA.  A
empresa FERREIRA AIRES & FAGUNDES ROCHA
ATIVIDADES  DE  MONITORAMENTO  DE
SISTEMAS  DE  SEGURANÇA  ELETRÔNICOS
restou  inabilitada,  tendo  em  vista  a  falta  do
documento  do  item  07.01.04  alínea  “c”  do
edital.  Também  o  licitante  apresentou  os
documentos do item 07.01.06 alínea “b” sem
estarem  autenticados.   Aberta  nova  fase  de
lances,  a  empresa   A  BATISTA  &  CIA
MONITORAMENTO  LTDA  manteve  os  últimos
lances ofertados. Foi declarado vencedor, para
o lote 01 - A BATISTA & CIA MONITORAMENTO
LTDA, com o preço final (ou negociado) de R$
7.500,00;  para  o  lote  02  -  A  BATISTA  &  CIA
MONITORAMENTO LTDA, com o preço final (ou
negociado) de R$ 1.800,00; para o lote 04 - A
BATISTA & CIA MONITORAMENTO LTDA, com o
preço final (ou negociado) de R$ 9.200,00. Foi
concedido  prazo  para  recurso.  A  empresa
FERREIRA  AIRES  &  FAGUNDES  ROCHA
ATIVIDADES  DE  MONITORAMENTO  DE
SISTEMAS  DE  SEGURANÇA  ELETRÔNICOS
manifestou  intenção  de  interpôr  recurso
referente  à  documentação  da  inabilitação.  O
representante  da  empresa  CONTEL
SEGURANÇA  ELETRÔNICA  24  HS  LTDA  -  ME
declarou  que  a  empresa  FERREIRA  AIRES  &
FAGUNDES  ROCHA  ATIVIDADES  DE
MONITORAMENTO  DE  SISTEMAS  DE
SEGURANÇA  ELETRÔNICOS  apresentou  os
documentos originais do item 07.01.06 alínea
“b” do edital. 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
Mércia J. Chies– Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
090/2020

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e
vinte,  às  quatorze  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  AQUISIÇÃO  DE  ATÉ
1.300  TESTES DE COVID-19,  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:
MAGNUM  IMPORT  COMERCIO  DE  MATERIAIS
MÉDICOS LTDA, neste ato representada pelo Sr.
Daniel  Correa  da  Silva,  RG  nº  8083791353;
MEDLEVENSOHN  COMÉRCIO  E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, neste ato representada pelo Sr. Diogenes
Ioris, RG nº 7071000223;  ALTERMED MATERIAL
MÉDICO  HOSPITALAR  LTDA,  neste  ato
representada pelo Sr. Jonatan Francis Salla , RG
nº  4154031;  RENYLAB  QUÍMICA  E
FARMACÊUTICA  LTDA,  neste  ato  representada
pela  Sra.  Franciele  Pagliarini  Scain,  RG  nº
5081606039.  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 -
MAGNUM  IMPORT  COMERCIO  DE  MATERIAIS
MÉDICOS  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  17,00.  O  representante  da
empresa  MEDLEVENSOHN  COMÉRCIO  E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA  retirou-se  do  certame  após  a  fase  de
lances.  Após a fase  das  propostas  e lances foi
aberto  o envelope  de  número 02,  referente  a
habilitação. Foi habilitada a empresa: MAGNUM
IMPORT  COMERCIO  DE  MATERIAIS  MÉDICOS
LTDA.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
MAGNUM  IMPORT  COMERCIO  DE  MATERIAIS
MÉDICOS LTDA, o objeto constante no item 01
do edital. Foi concedido prazo para recurso, não
havendo  manifestação  de  interposição  do
mesmo.  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada
e  assinada  pela  Pregoeira,  equipe  de  apoio  e
licitantes.  Encaminha-se  à  Assessoria  Jurídica
todo o processo para análise dos documentos e
procedimentos  adotados  por  mim pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

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

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
091/2020

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois
mil  e  vinte,  às  quatorze  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  AQUISIÇÃO  DE  ATÉ  200  CESTAS
BÁSICAS 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
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certame  as  empresas:  ADRIANA  DA  SILVA
MANTOVANI ( MEI), neste ato representada pelo
Sr.  Maurício  Mantovani,  RG  nº
9109236746;IRMÃOS  BALDASSO  &  CIA  LTDA,
neste  ato  representada  pela  Sra.  Marta  Elena
Baldasso Rinaldi, RG nº 2030413691. Conferidos
os  documentos  apresentados  para  tanto,  as
empresas  participantes  restaram  credenciadas.
A  licitante  ADRIANA  DA  SILVA  MANTOVANI
(  MEI)  apresentou  declaração  de
microempreendedor  individual  conforme
disposto  no  item  03.04  do  edital.  Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de
preços  e  habilitação.  Aberto  o  envelope  da
proposta  de  preços,  e  tendo  concluído  que
apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu
pela abertura do momento de lances conforme
planilha  anexa.  Encerrada  a  fase  de  lances,  e
após oportunizado o exercício do benefício para
micro  e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foi  declarado
vencedor o seguinte licitante:  para o lote 01 -
ADRIANA DA SILVA MANTOVANI ( MEI),  com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  58.950,00.
Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação.
Foi  habilitada  a  empresa:  ADRIANA  DA  SILVA
MANTOVANI  (  MEI).  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  ADRIANA  DA  SILVA  MANTOVANI
( MEI), o objeto constante no lote 01 do edital;
Foi concedido prazo para recurso, não havendo
manifestação de interposição do mesmo. Nada
mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente sessão, cuja ata foi lavrada e assinada
pela  Pregoeira,  equipe  de  apoio  e  licitantes.
Encaminha-se  à  Assessoria  Jurídica  todo  o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos  adotados  por  mim pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

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

ATA DE SESSÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
004/2020

Ata  de  licitação,  modalidade  Chamamento
Público,  número quatro,  do ano de dois  mil  e
vinte, realizada às nove horas do dia catorze 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  o  credenciamento  de  funerária  para
auxílio-funeral para usuários do CRAS e CREAS.
Conforme  Lei  Municipal  nº  3.342,  de  23  de
novembro de 2016, Lei Municipal nº 3.463/2017
e Resolução nº 015/2017 do Conselho Municipal
da Assistência Social. Previsão de até 15 (quinze)
auxílios anuais,  no valor unitário a ser pago de
até R$ 1.500,00 (hum mil  e  quinhentos  reais).
Presentes  os  membros  da  Comissão  Julgadora
de  Licitações:  Rodrigo  Stradiotti,  Reginara
Cristina  Aléssio  e  Sandra  Cohsul.  Participou  a
empresa  CAPELAS  FUNERÁRIAS  CARAVAGGIO
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 01.431.539/0001-68,
neste  ato  representada  pelo  representante
Leandro  Tomasi  Oliveira  RG  3066167242.
Atendido o disposto na Lei 8.666/93, verificou-
se a ampla publicidade. A Comissão decidiu por
dar  continuidade  ao  processo  licitatório.
Inicialmente, foi aberto o envelope de número
“um” e analisados os documentos referentes ao
item  “Habilitação”.  A  empresa  foi  considerada

habilitada,  a  mesma  abriu  mão  do  prazo  de
recurso, portanto a Comissão decidiu por dar
andamento ao certame e procedeu a abertura
do envelope 02 – Proposta. A empresa restou
classificada. Nada mais havendo a constar, foi
encerrada  a  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e
assinada pela Comissão de Licitações.

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2020

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

ITE
M

DESCRIÇÃO UN
D 

QTD
ANO

01 SERVIÇO  AMBULATORIAL  EXAME  PROVA  DE
FUNÇÃO  PULMONAR  COMPLETA  COM
BRONCODILATADOR  (ESPIROMETRIA)  COD  SUS
021108005

UN 180

O serviço deve seguir as determinações abaixo:
a)Realização mínima de até 15 (quinze) exames
mensais;
OBS.  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.
b)Exames deverão ser fornecidos com laudo;
c)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;
d)A Contratada deverá  disponibilizar  as  datas
para os exames por e-mail até o dia 15 do mês
anterior à realização dos exames; 
e)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;
f) 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;
g)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;
h)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;
i)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;
j)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);
k)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; 
l)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 144 no campo “nº do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “Pregão
Presencial”.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 08 de
outubro de 2020 até 07 de outubro de 2021.
VALOR:  Até  R$  7.200,00  (sete  mil  e  duzentos
reais) ano.

Carlos Barbosa, 8 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 145/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Lotto Engenharia e Construções
Ltda
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação de empresa para executar obra de
reforma  do  Ginásio  da  Escola  Municipal  de
Ensino  Fundamental  Padre  Pedro  Piccoli,
localizada  na  Rua  Salvador  do  Sul,  nº  354,
Aurora,  Carlos  Barbosa/RS,  com  colocação  de
material e mão de obra necessários.
Os  serviços  para  as  adequações  de
acessibilidade,  implantação  e  adequação  do
PPCI e SPDA  deverão ser executados conforme
planilha  Orçamentária  e  Memorial  Descritivo
constantes no anexo VI do Edital.
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.

O  contrato  pode  ser  visualizado  na  íntegra
através do link:
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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Digitando o nº 145 no campo “nº do contrato” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

VIGÊNCIA: 30  (trinta)  dias,  a  contar  da
assinatura do contrato.
VALOR: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco
mil reais).

Carlos Barbosa, 8 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

LOTTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 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 146/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Cooperativa  de  Distribuição  de
Energia Teutônia – CERTEL ENERGIA
OBJETO: Este instrumento contém as principais
condições da prestação e utilização do serviço
público de energia elétrica entre a distribuidora
e  o  consumidor,  para  a  finalidade  de
“Iluminação  Pública”,  de  acordo  com  as
Condições  Gerais  de  Fornecimento de  Energia
Elétrica e demais regulamentos expedidos pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

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

Carlos Barbosa, 13 de outubro de 2020.

Município de Carlos Barbosa
Nome: Evandro Zibetti

Prefeito Municipal
Contratante

CERTEL ENERGIA
Contratada

EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concrearte  Construção  e
Pavimentação Eireli
OBJETO: Constitui  objeto  do  presente  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.
Os  serviços  deverão  ser  executados conforme
Projeto,  Orçamento,  Cronograma  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 147 no campo “nº do contrato” e
selecionando  a  modalidade  “Tomada  de
preços”.

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a partir da
emissão da Ordem de Serviço.

VALOR: R$  279.392,34 (duzentos e setenta e
nove  mil,  trezentos  e  noventa  e  dois  reais  e
trinta e quatro centavos).

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2020.

FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

CONCREARTE CONSTRUÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO EIRELI

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Concrearte  Construção  e
Pavimentação Eireli
OBJETO: Constitui  objeto  do  presente  a
contratação  de  empresa  para  construção  da
praça e academia ao ar livre na comunidade de
Torino,  Carlos  Barbosa/RS,  com  colocação  de
mão  de  obra,  materiais  e  equipamentos
necessários.  Os  serviços  deverão  ser
executados conforme  Projeto,  Orçamento,
Cronograma e Memorial Descritivo, constantes
no anexo VI do Edital.

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 148 no campo “nº do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “Tomada  de
preços”.

VIGÊNCIA: 90  (noventa)  dias,  a  partir  da
emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$  213.829,89 (duzentos e treze mil,
oitocentos  e  vinte  e  nove  reais  e  oitenta  e
nove centavos).

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2020.

MARCOS SCHNEIDER
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e

Juventude

CONCREARTE CONSTRUÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO EIRELI

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: J. E. Limpeza LTDA - ME
OBJETO: O  presente  contrato  tem  seu
respectivo  fundamento  e  finalidade  a
contratação de empresa para prestar serviços
de reposição de até 2.000 m² (dois mil metros
quadrados)  de  calçamento  nas  ruas  do
município, durante o ano de 2020. A área onde
será feita a reconstituição será demarcada pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços
e Vias Urbanas, e o cronograma de serviços e
prioridades  será  repassado  semanalmente  à

CONTRATADA. A CONTRATADA deverá sinalizar o
local  antes  do início  dos  trabalhos  para  evitar
acidentes.  A  CONTRATADA  deverá
responsabilizar-se  pela mão de obra  e  demais
equipamentos necessários. O serviço será pago
por  metro  quadrado  realizado,  ficando
assegurada a remuneração mínima por serviço
executado,  independente  da  metragem
realizada  inferior  a  1  m²,  fica  assegurada
remuneração mínima equivalente a 1m². Acima
de 2 m² o município fornecerá a máquina para
retirada das pedras. O pó de brita e os materiais
faltantes  (pedras,  meio-fio),  serão  fornecidos
pela  municipalidade  mediante  solicitação  e
avaliação  da  Secretaria  de  Planejamento,
Serviços e Vias Urbanas. A CONTRATADA deverá
realizar  a  compactação  do  local  com  Placa
Vibratória.  A  finalização do  serviço  deverá  ser
comunicada  à  Secretaria  para  avaliação  e
fiscalização.  A  CONTRATADA  deverá  realizar  a
reposição do meio fio (cordão) nos locais onde
for  necessário.  Mensalmente  a  contratada
deverá entregar um relatório descriminando as
ruas  com  respectivas  metragens  de  reposição
efetuada.  O  espaçamento  entre  as  pedras
deverá ser de aproximadamente 10 mm.

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 149 no campo “nº do contrato”
e  selecionando  a  modalidade  “Pregão
presencial”.

VIGÊNCIA: A  partir  da  assinatura  do  contrato
até 31 de dezembro de 2020.
VALOR: Até  R$  44.600,00  (quarenta  e  quatro
mil e seiscentos reais). 

Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2020.

FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços

e Vias Urbanas

J. E. LIMPEZA LTDA - ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 150/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Associação  Pró-Ensino  Superior
Em Novo Hamburgo – ASPEUR
OBJETO: O  objeto  do  presente  contrato  é  a
contratação  de  prestadora  especializada
(Laboratório validado pelo Estado do Rio Grande
do Sul) para prestação de serviços para análise
de até 1.000 (um mil) testes de Covid-19 (SARS-
CoV2),  na  metodologia  RT-PCR  (Reverse-
transcriptase  polymerase  chain  reaction).  Os
resultados  das  amostras  enviadas  deverão  ser
apresentados  à  Secretaria  Municipal  da  Saúde
no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
A  Contratada  deverá  fornecer  os  frascos  ou
swabs,  kit  extração  e  kit  teste.  O  Município
realizará a coleta e o transporte do material até
o local de realização da análise.

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 150 no campo “nº do 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
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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e  selecionando  a  modalidade  “Pregão
presencial”.

VIGÊNCIA: A  partir  da  assinatura  até  31  de
dezembro de 2020.
VALOR: Até R$ 145.000,00 (cento e quarenta e
cinco mil reais).

Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2020.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO
HAMBURGO – ASPEUR

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

ADITIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
166/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Empresa  Santa  Luiza  de
Transportes Ltda
OBJETO:  Fica  alterado  a  Cláusula  Primeira  Da
Finalidade  Objeto,  referente  aos  horários  de
saída e chegada do Item 10 - Linha 34M, Item 11
- Linha 35M e Item 13 -Linha 37M1, passando a
vigorar Linha 34M - Saída 06:45 horas e chegada
07:05 para retorno com saída 11:20 e chegada
11:40; Linha 35M - Saída 07:00 horas e chegada
07:18 para retorno com saída 11:30 e chegada
11:48; e, para a linha 37M1 - Saída 06:45 horas
e chegada 07:05 para retorno com saída 11:20 e
chegada  11:35,  na  forma  da  justificativa  em
anexo  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. 
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 004

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
CPF: 924.276.690-91

Secretário Municipal da Educação

EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSPORTES 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
191/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Ávato Tecnologia Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12
(doze) meses, ou seja, a partir de 15 de outubro
de 2020 até 14 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,
fica reajustado o valor pago, negociado entre as

partes em 3,00%, conforme tabela abaixo:

LOT
E/

EDIT
AL

ITE
M

SERVIÇO UN
D

QTDADE
ESTIMAD

A ATÉ

VALOR
UNITARI

O/R$

VALOR
TOTAL/

R$

01

01 Rede privada MÊ
S

01 2.603,46 2.603,4
6

02 Serviço de internet MÊ
S

01 1.064,81 1.064,8
1

03 Ativação de ponto 
extra

UN 01 106,48 106,48

04 Mensalidade de 
ponto extra

MÊ
S

01 244,90 244,90

05 Fibra excedente MT 500 0,25 125,00

LOT
E/

EDI
TAL

ITE
M

SERVIÇO UN
D

QTDADE
ESTIMAD

A ATÉ

VALOR
UNITARI

O/RS

VALOR
TOTAL/

R$

02

01 Rede privada MÊ
S

01 2.640,74 2.640,7
4

02 Serviço de internet MÊ
S

01 1.490,73 1.490,7
3

03 Ativação de ponto 
extra

UN 01 1.128,70 1.128,7
0

04 Mensalidade de 
ponto extra

MÊ
S

01 330,09 330,09

05 Fibra excedente MT 500 1,59 795,00

Descrição do efetivo pagamento
a) Os itens 01 e 02 de cada lote terão custo fixo
mensal,  o  item  03  o  custo  será  conforme  a
necessidade/utilização do serviço limitado a 04
unidades anual,  o  item 04 terá custo mensal
multiplicado  pela  quantidade  do  item  03
utilizada e o item 05 o valor  a ser pago será
calculado pela multiplicação do valor  unitário
pela quantidade utilizada, este limitado a 500
metros no total do contrato.
Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste
dos  Preços,  passando  a  vigorar  a  seguinte
redação:
"No vencimento do contrato os preços poderão
ser  reajustados,  e  se  for  o  caso,  em  livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
de desempenho da inflação do período".
As  demais  cláusulas  e  condições  do contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2020.

ROBERTO DA FRÉ
Vice Prefeito Municipal

ÁVATO TECNOLOGIA 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
183/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Clínica  Nossa  Senhora  de
Lourdes Ltda – Epp
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze)  meses,  ou  seja,  a  partir  de  13  de
outubro de 2020 até 12 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$  306,78
(trezentos  e  seis  reais  e  setenta  e  oito

centavos)  por  exame,  totalizando  até  R$
2.147,52 (dois mil, cento e quarenta e sete reais
e cinquenta e dois 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: 001

Carlos Barbosa, 9 de outubro de 2020.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

CLÍNICA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA –
EPP

Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
184/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Clínica  de  Diagnóstico  por
Imagem São Lucas Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12
(doze) meses, ou seja, a partir de 13 de outubro
de 2020 até 12 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$  189,28  (cento  e
oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) por
exame,  totalizando  até  R$  2.271,36  (dois  mil,
duzentos  e  setenta  e  um reais  e  trinta  e  seis
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: 001

Carlos Barbosa, 8 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
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EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
220/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço  –  ficando  acordada  a  adição  de  R$
24.587,70  (vinte  e  quatro  mil,  quinhentos  e
oitenta e sete reais e setenta centavos),  sendo
R$ 23.458,47 (vinte e três  mil,  quatrocentos e
cinquenta  e  oito  reais  e  quarenta  e  sete
centavos)  referentes  a  material  e  R$  1.129,24
(um mil,  cento  e  vinte  e  nove reais  e  vinte  e
quatro  centavos)  referente  a mão de obra,  na
forma da justificativa e planilha anexa, que faz
parte integrante do presente instrumento. 
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 8 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 15 de
outubro de 2020, visto que há oferta de valores
no mercado local, conforme registro fotográfico:

I
T
E
M

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL U
N
D

VALOR
UNIT.

1 GASOLINA COMUM P/ VEÍCULOS DA SEDE DO
MUNICÍPIO 

L
T R$ 4,64

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

L
T R$ 3,44

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

L
T R$ 3,48

As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 008

Carlos Barbosa, 14 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
059/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

CONTRATADO: Rosanelli Tur Ltda
OBJETO:  Fica  alterado  o  Anexo  ao  Contrato,
referente aos horários de saída e chegada do
Lote  14,  em  específico  a  linha  26I  onde,  a
contar  de  13 de  outubro de  2020,  passará a
vigorar da seguinte forma:
Início às 06:40 horas com parada 1 em frente
ao Colégio Santa Rosa (coordenadas -29.29924,
-51.50147),  contornando  o  Palco  da  Estação
com  parada  2  em  frente  ao  Posto  Shell
(coordenadas -29.29823, -51.50008), seguindo
contornando  a  Rotatória  da  Santa  Clara,
sentido  sul  pela  rua  Buarque  de  Macedo,
seguindo  à  direita  pela  rua  Borges  de
Medeiros, à esquerda pela rua Garibaldi  com
parada  3  em  frente  a  Escola  Carlos  Barbosa
(coordenadas -29.29632, -51.504),  seguindo à
direita  na  rua  Rio  Branco  com  parada  4  em
frente  ao  Mercado  Girardi  (coordenadas  -
29.29786,  -  51.50735),  à  direita  na  rua
Machado de Assis, à esquerda na rua Ernesto
Carlotto com parada 5 (coordenas -29.29688, -
51.51165),  à  esquerda  na  rua  Ana  Manfroi
Rossi,  À  esquerda  na  rua  Presidente  Castelo
Branco com parada 6 (coordenadas -29.29945,
-51.51161), à direita na rua Osvaldo Aranha, à
esquerda na rua Padre Anchieta com parada 7
(coordenadas -29.30003,  -51.50619),  à direita
na  rua  XV  de  novembro,  à  direita  na  rua
Marechal  Floriano  Peixoto,  à  esquerda  na
estrada Azevedo de Castro, à esquerda na rua
Francisco D' Arrigo com parada 8 (coordenadas
-29.30151, -51.5138), parada 9 (coordenadas -
29.30149,  -51.50992),  à  direita  na  rua  Joana
Luiza C. Chicheleiro com parada 10 em frente a
Escola Nossa Senhora Aparecida (coordenadas
-29.30325, -51.50714), à esquerda na rua João
Amazonas,  com  parada  11  (coordenadas  -
29.30389, -51.50513), à direita na rua Trevizo,
à esquerda na rua Imigrantes,  à  esquerda na
rua 13 de Maio, com parada 12 próximo ao Bar
do Foppa (coordenadas -29.30498, - 51.50313),
parada 13 próximo ao Parquinho (coordenadas
-29.30315, -51.50268), à direita na rua Monte
Castelo,  à  direita  na  rua  Irmã  Camila
Parmagnani,  à  esquerda na  rua  Imigrantes,  à
direita  na  rua  Suiça  com  parada  14
(coordenadas  -29.30608,  -51.4993),  à  direita
na rua São Roque com parada 15 (coordenadas
-29.30914,  -51.49972),  à  esquerda  na  rua
Uruguai  com  parada  16  em  frente  a  Escola
Gotinhas de Amor (coordenadas - 29.31104, -
51.49936), à esquerda na rua França, à direita
na rua São Roque com parada 17 (coordenadas
-29.30891,  -51.49746),  parada 18 próximo ao
Mercado  Ferpal  (coordenadas  -29.3068,  -
51.49662),  à  direita  na  rua  Buarque  de
Macedo,  à  esquerda  na  rua  Fioravante
Baldasso  com  parada  19  (coordenadas  -
29.30702, -51.49245),  à esquerda na rua Nilo
Emílio  Guerra  com parada 20  (coordenadas  -
29.30471,  -51.49239),  à  direita  na  rua  Pedro
Guerra  com  parada  21  (coordenadas  -
29.30458, -51.4956), à direita na av Presidente
Kennedy  com  parada  22  (coordenadas  -
29.30135,  -51.49792),  à  direita  na  rua
Verdolindo A. Guerra, à esquerda na rua Dona
Leopoldina,  à  esquerda  na  rua  Humberto
Accorsi  com  parada  23  (coordenadas  -
29.29447,  -51.49783),  à  esquerda  na  Av.
Presidente  Kennedy  à  esquerda  na  rua
Cristóvão  Colombo,  à  esquerda  na  rua  Ildo
Meneguetti  com  parada  24  (coordenadas  -
29.29956, -51.49467), à direita na rua Ampélio
Carlotto  com  parada  25  (coordenadas  -
29.29596,  -51.49453),  à  esquerda  na  rua
Monteiro Lobatto com parada 26 (coordenadas
-29.29322,  -51.49239),  à  direita  na  rua  Érico
Verríssimo  com  parada  27  (coordenadas  -
29.2918,  -  51.48997),  à  esquerda  na  rua
Expedicionário  Telini  Tenedini,  à  esquerda na

rua  Cecília  Meireles  com  parada  28
(coordenadas -29.29036, -51.48968), parada 29
(coordenadas -29.29037, -51.49219), parada 30
(coordenadas  -29.29041,  -51.49474),  à
esquerda na av 25 de Setembro, após contornar
a rótula da Santa Clara pegando a rua Buarque
de  Macedo  sentido  Norte,  com  parada  31
(coordenadas  -29.29248,  -51.50108),  à
esquerda  na  rua  José  Raimundo  Carlotto com
parada 32 em frente a Escola Elisa Tramontina
(coordenadas  -29.29063,  -51.50598),  à  direita
na rua Pinheiro Machado, à esquerda na rua 21
de  Abril,  à  esquerda  na  rua  Veranópolis  com
parada  33  em  frente  a  Escola  Toquinho  de
Gente  (coordenadas  -29.29037,  -  51.50841)  à
direita  na  rua  José  Raimundo  Carlotto  com
parada 34 (coordenadas -29.29053, -51.51269),
à direita na rua Antonio Prado, à esquerda na
rua Marau com parada 35 em frente a Escola
Leonel  de  Moura  Brisola  (coordenadas  -
29.28832, -51.51577), às 07:15 horas.
O  retorno  iniciará  as  11:15  horas  com  o
embarque  dos  alunos  na  Escola  Leonel  de
Moura  Brisola,  perfazendo  o  percurso
exatamente no sentido inverso, com as mesmas
paradas, exceto as duas últimas paradas, onde
após a parada da Escola Carlos Barbosa, segue-
se à direita na rua Borges de Medeiros, à direita
na  rua  Maurício  Cardoso,  à  esquerda  na  rua
Assis  Brasil  com  parada  em  frente  ao  Colégio
Santa Rosa, contornando o Palco da Estação e
por fim a última parada em frente ao Posto Shell
às 11:50 horas.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 9 de outubro de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

ROSANELLI TUR 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
063/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Millato  Construtora  e
Incorporadora Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 25 de agosto
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: 002

Carlos Barbosa, 18 de agosto de 2020.

ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44

Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

MILLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA

Contratado
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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 ADITIVO CONTRATUAL Nº
073/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: KSA  Arquitetura  e  Engenharia
Ltda
OBJETO:  Fica retificado o  Termo Supressivo nº
001,  onde  suprimiu-se,  erroneamente,  o  valor
de R$ 38.918,58 (trinta e oito mil, novecentos e
dezoito  reais  e  cinquenta  e  oito  centavos),
conforme solicitação nº 1982/2020 do dia 22 de
junho  de  2020,  quando  o  valor  correto  a  ser
suprimido é o de R$  1.183,00 (um mil, cento e
oitenta e três reais), na forma da justificativa em
anexo,  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento. 
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 004

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2020.

FERNANDO DEMARCHI
CPF: 420.995.360-15

Secretário Municipal de Planejamento, Serviços
e Vias Urbanas

KSA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
081/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: CW Obras e Pavimentações Ltda
– Epp
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço, aditando-se o valor de R$ 2.586,51 (dois
mil,  quinhentos  e  oitenta  e  seis  reais  e
cinquenta  e  um  centavos)  sendo  R$  1.661,09
(um mil, seiscentos e sessenta e um reais e nove
centavos)  referente  a  material  e  R$  925,42
(novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e
dois  centavos)  referente  a  mão  de  obra,  na
forma da planilha e justificativa em anexo, que
faz parte integrante do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2020.

ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44

Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES 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
111/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Vecon Construções Ltda Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – do
Preço, aditando-se o valor de R$ 2.163,10 (dois
mil,  cento  e  sessenta  e  três  reais  e  dez
centavos)  sendo  R$  1.514,17  (um  mil,
quinhentos  e  catorze  reais  e  dezessete
centavos)  referente  a  material  e  R$  648,93
(seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e
três reais) referente a mão de obra, conforme
planilha em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2020.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e

Meio Ambiente

VECON CONSTRUÇÕES LTDA ME 
Contratado 

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
122/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Terraplenagem  Chesini  Ltda  –
Epp
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – da
Finalidade e do Objeto, aditando-se 20 (vinte)
horas  de  serviço  de  máquina  escavadeira
hidráulica  para  preparação  do  terreno  na
Escola  Municipal  de  Educação  Infantil  São
Sebastião para posteriores obras de melhoria,
na forma da justificativa anexa, que faz parte
integrante do presente instrumento.
Em função da alteração da Cláusula Primeira,
fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  -  do  Preço,
aditando-se o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil
e oitocentos reais).
As demais cláusulas do contrato permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
CPF: 924.276.690-91

Secretário Municipal da Educação

TERRAPLENAGEM CHESINI LTDA - EPP
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
132/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa

CONTRATADO: Deize Cristiane Weschenfelder
OBJETO:  Fica  alterado  o  Anexo  ao  Contrato,
referente  aos  horários  de  saída  e  chegada  do
Lote 20, em específico a linha 22I onde, a contar
de 13 de outubro de 2020, passará a vigorar da
seguinte forma:
Início às 06:40 horas com parada 1 em frente a
EMEI São Sebastião (coordenadas -29.312750, -
51.629299)  situada  na  comunidade  de  São
Sebastião  de  Castro,  seguindo  em  direção  à
rodovia  sentido  Leste,  atravessando  a  RS  453
com parada 2 nas proximidades do Restaurante
Culinárias da Serra (coordenadas -29.313272, -
51.625237), seguindo sentido leste pela mesma
estrada com parada 3 (coordenadas -29.314112,
-51.611702),  parada  4  (coordenadas  -
29.311878,  -51.608345),  após  1,1  Km  à
esquerda  no  campo  de  futebol  realizando  o
retorno  no  posto  de  combustíveis,  seguindo
pela  RS  453  sentido  Oeste  com  parada  5
(coordenadas  -29.303740,  -51.603779),  parada
6  (coordenadas  -29.320337,  -51.629257)  no
trevo de acesso à Comunidade de Cinco da Boa
Vista, à esquerda neste trevo, passando a Igreja
do Cinco da Boa Vista, à direita na estrada de
acesso a linha Trípoli, após 1,4 Km novamente à
direita  e  após  500  metros  à  esquerda  com
parada 7 (coordenadas -29.367446, -51.626230)
às 07:15 horas, seguindo por mais 300 metros
para  realizar  o  retorno,  seguindo  em  direção
Oeste, se mantendo à esquerda com parada 8
(coordenadas  -29.362667,  -51.628456),  parada
9  (coordenadas  -29.367418,  -51.613232),
parada  10  (coordenadas  -29.362688,  -
51.613430),  parada  11  (coordenadas  -
29.356352,  -  51.616043),  parada  12
(coordenadas  -29.351353,  -51.616096),  à
esquerda  na  estrada  5  da  Boa  Vista,  na
Comunidade  do  Cinco  Baixo,  parada  13  nas
proximidades do Cemitério da Comunidade do
Cinco da Boa Vista (coordenadas -29.349354, -
51.631729) às 07:32 horas, à esquerda sentido
Quinze  da  Boa  Vista  com  parada  14
(coordenadas  -29.346943,  -51.641926),
realizando  meia  volta  neste  mesmo  ponto,  à
esquerda sentido São Sebastião de Castro com
parada  15  (coordenadas  -29.324598,  -
51.626431), à esquerda na RS 453 com parada
16  (coordenadas  -29.319292,  -51.628300),
parada  17  (coordenadas  -29.317759,  -
51.627338),  à  esquerda  nas  proximidades  do
Restaurante Culinárias da Serra, e novamente à
esquerda  com  parada  18  (coordenadas  -
29.313097,  -51.626823),  após  à  direita  com
parada  19  em  frente  a  EMEI  São  Sebastião
(coordenadas -29.312788, -51.629410) às 07:25
horas.
Início às 11:10 horas com parada 1 em frente a 
EMEI São Sebastião realizando exatamente o 
mesmo percurso do itinerário de ida, 
retornando à Creche às 11:55 horas.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 9 de outubro de 2020.

FABIANO JOSÉ 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
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EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
137/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Rosanelli Tur Ltda
OBJETO:  Fica  alterado  o  Anexo  ao  Contrato,
referente  aos  horários  de  saída  e  chegada  do
Lote 33, em específico a linha 42I onde, a contar
de 13 de outubro de 2020, passará a vigorar da
seguinte forma:
Início  às  06:55  horas,  em  frente  a  Escola
Aquarela  com  parada  1  (coordenadas  -
29.293547,  -51.514759),  seguindo  em  direção
Leste  pela  rua  Presidente  Getúlio  Vargas,  à
esquerda  na  rua  Nova  Prata  com  parada  2
(coordenadas  -29.292341,  -51.509476),  à
esquerda na rua Bento Gonçalves com parada 3
(coordenadas -29.292345, -51.512272), à direita
na rua Luiz Barsé, à direita na rua 21 de Abril
com  parada  4  (coordenadas  -29.289783,  -
51.515556), à direita na rua Bom Princípio com
parada  5  (coordenadas  -29.290345,  -
51.514259), à direita na rua Presidente Getúlio
Vargas para desembarque dos Alunos em frente
a  Escola  Aquarela  parada  6  (coordenadas  -
29.293566, -51.514759), às 07:10 horas. 
No retorno com início às 11:30 horas, em frente
a Escola Aquarela, com parada 1 (coordenadas
29.293566,  -51.514759),  seguindo  em  direção
Oeste, à direita na rua Luiz Barsé, à direita na
rua 21 de Abril,  com parada 2 (coordenadas -
29.289783,  -51.51556),  à  direita  na  rua  Bom
Princípio  com  parada  3  (coordenadas  -
29.290346,  -51.514259),  à  esquerda  na  rua
Bento Gonçalves com parada 4 (coordenadas -
29.292345,  -51.512272),  à direita na rua Nova
Prata com parada 5 (coordenadas -29.292341, -
51.509476),  após  à  direita  na  rua  Presidente
Getúlio Vargas com parada 6 em frente a Escola
Aquarela  (coordenadas  -29.293566,  -
51.514759), às 11:45 horas.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 9 de outubro de 2020.

FABIANO JOSÉ 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 ADITIVO CONTRATUAL Nº
138/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Santa  Luiza  Transportes  de
Passageiros Ltda
OBJETO:  Fica  alterado  o  Anexo  ao  Contrato,
referente  aos  horários  de  saída  e  chegada  do
Lote 31, em específico a linha 36I onde, a contar
de 13 de outubro de 2020, passará a vigorar da
seguinte  forma:  Início  às  06:45  horas  com
parada 1 em frente a Escola Gotinhas de Amor
(coordenadas  -29.311052,  -51.499527)  na  rua
Uruguai sentido Leste, à esquerda na rua Itália, à
esquerda  na  rua  México  com  parada  2
(coordenadas  -29.309086,  -51.497410),
seguindo pela rua São Roque,  à direita na rua
Suíça com parada 3 (coordenadas -29.308569, -
51.499191), parada 4 (coordenadas -29.306858,
-51.499279), à esquerda na rua Imigrantes com

parada  5  (coordenadas  -29.305611,  -
51.500561), à direita na rua Treze de Maio, à
direita na rua Monte Castelo com parada 6 em
frente  a  Praça  (coordenadas  -29.303043,  -
51.502483),  à  direita  na  rua  Irmã  Antônia
Venturini,  à  esquerda  na  rua  Ângela  Melere
com  parada  7  (coordenadas  -  29.305161,  -
51.499474),  à  direita  na  rua  Buarque  de
Macedo,  à  esquerda  na  rua  Fioravante
Baldasso  com  parada  8  (coordenadas  -
29.307396,  -  51.495941),  seguindo  a  rua  até
atravessar a BR 470, utilizando a estrada Santa
Clara com parada 9 (coordenadas -29.307625, -
51.482983)  seguindo  pela  mesma  estrada  se
mantendo  à  direita  com  parada  10
(coordenadas  -29.310703,  -51.478481),
seguindo até a rua Ângelo Malvessi, à esquerda
na  Estrada  José  Chies  após  400  metros  à
esquerda  com  parada  11  (coordenadas  -
29.319904,  -51.478703),  retornando  pela
mesma  estrada,  à  esquerda  na  estrada  José
Chies com parada 12 (coordenadas -29.321455,
-51.480118),  parada  13  próximo  a  Igreja  da
Comunidade  de  Torino  (coordenadas  -
29.329746,  -51.478653),  à  direita  seguindo  a
estrada geral, à direita na BR 470, à esquerda
na  rua  Buarque  de  Macedo  com  parada  14
(coordenadas  -  29.321005,  -51.497650),
parada  15  (coordenadas  -29.320528,  -
51.498821),  parada  16  (coordenadas  -
29.316744,  -51.498943),  após  à  esquerda  na
rua Venezuela e à direita na rua Uruguai com
parada  17  em  frente  a  Escola  Gotinhas  de
Amor  (coordenadas  -29.311014,  -51.499592),
às  07:05  horas.  O  retorno  inicia-se  as  11:20
horas na Escola Gotinhas de Amor, fazendo o
mesmo  percurso  da  ida,  com  as  mesmas
paradas, chegando na escola às 11:50 horas.
As  demais  cláusulas  e  condições  do contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 9 de outubro de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

SANTA LUIZA TRANSPORTES 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 ADITIVO CONTRATUAL Nº
138/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Santa  Luiza  Transportes  de
Passageiros Ltda
OBJETO:  Fica  alterado  o  Anexo  ao  Contrato,
referente aos horários de saída e chegada do
Lote  35,  em  específico  a  linha  44I  onde,  a
contar  de  13 de  outubro de  2020,  passará a
vigorar  da  seguinte  forma:  Início  às  06:45
horas, com parada 1 em frente a Escola Criança
Feliz (coordenadas -29.284845, -51.494781), à
esquerda  na  rua  Padre  Pedro  Piccoli,  à
esquerda na rua Nossa Senhora do Caravaggio,
à  direita  na  rua  Valentim  Tramontina,
realizando a rotatória sentido saída da Cidade
pela av. 25 de Setembro, realizando o retorno
sentido  Desvio  Machado,  passando  pela
Construtora  Dalmás,  à  direita  na  próxima
entrada  com  parada  2  (coordenadas  -
29.277294,  -51.490879),  na  próxima à  direita

acessando  a  Av.  Raul  Giacomoni,  à  esquerda
sentido Desvio Machado, após 1,7 Km acessar à
esquerda passando pelo Bar do Picapau, virando
na  próxima  à  esquerda  com  parada  3
(coordenadas  -29.266814,  -51.486941),
realizando o retorno no mesmo ponto, à direita
na  estrada  geral,  e  à  esquerda  na  Av.  Raul
Giacomoni,  após  a  Igreja  da  Comunidade  à
direita e logo após virar na primeira à esquerda
com  parada  4  (coordenadas  -29.269163,  -
51.464024), parada 5 (coordenadas -29.265558,
51.459724),  parada  6  (coordenadas  -
29.263933, -51.457314), retornando no mesmo
ponto  sentido,  à  direita  na  estrada  geral,  e  à
direita  na  av.  Raul  Giacomoni,  acessando  a
estrada Desvio Machado, à esquerda na estrada
Althaus com parada 7 (coordenadas -29.259501,
-51.471443),  se  mantendo  à  esquerda  com
parada  8  (coordenadas  -29.259411,  -
51.474522), à direita na VRS 813, após 2,1 Km à
direita na estrada Desvio Machado com parada
9  (coordenadas  -  29.249739,  -51.461914),
parada  10  (coordenadas  -29.255638,  -
51.464573),  parada  11  (coordenadas  -
29.263105,  -51.467613),  acessando  a  Av  Raul
Giacomoni  com  parada  12  (coordenadas  -
29.269390,  -51.469971),  parada  13
(coordenadas  -29.270119,  -51.476940),  parada
14  (coordenadas  -  29.272432,  -51.480438),
parada  15  (coordenadas  -29.279305,  -
51.487434),  acessando a  RS 446,  realizando o
retorno para acesso a cidade, à direita na torre
da estação, passando pela plataforma da Maria
Fumaça, à direita na rua Irmã Maria Tereza com
parada  16  (coordenadas  -29.284845,  -
51.494781)  em  frente  a  Escola  Criança  Feliz,
para desembarque dos  alunos às 07:05 horas.
Início às 11:20 horas, com parada 1 em frente a
Escola Criança Feliz (coordenadas -29.284845, -
51.494781),  à  esquerda  na  rua  Padre  Pedro
Piccoli,  à  esquerda  na  rua  Nossa  Senhora  do
Caravaggio,  à  direita  na  rua  Valentim
Tramontina, realizando a rotatória sentido saída
da Cidade pela av. 25 de Setembro, realizando o
retorno sentido Desvio Machado, passando pela
Construtora  Dalmás,  à  direita  na  próxima
entrada  com  parada  2  (coordenadas  -
29.277294,  -51.490879),  na  próxima  à  direita
acessando  a  Av.  Raul  Giacomoni,  à  esquerda
sentido Desvio Machado, após 1,7 Km acessar à
esquerda passando pelo Bar do Picapau, virando
na  próxima  à  esquerda  com  parada  3
(coordenadas  -29.266814,  -51.486941),
realizando o retorno no mesmo ponto, à direita
na  estrada  geral,  e  à  esquerda  na  Av.  Raul
Giacomoni,  após  a  Igreja  da  Comunidade  à
direita e logo após virar na primeira à esquerda
com  parada  4  (coordenadas  -29.269163,  -
51.464024), parada 5 (coordenadas -29.265558,
51.459724),  parada  6  (coordenadas  -
29.263933, -51.457314), retornando no mesmo
ponto  sentido,  à  direita  na  estrada  geral,  e  à
direita  na  av.  Raul  Giacomoni,  acessando  a
estrada Desvio Machado, à esquerda na estrada
Althaus com parada 7 (coordenadas -29.259501,
-51.471443),  se  mantendo  à  esquerda  com
parada  8  (coordenadas   29.259411,  -
51.474522), à direita na VRS 813, após 2,1 Km à
direita na estrada Desvio Machado com parada
9  (coordenadas  -  29.249739,  -51.461914),
parada  10  (coordenadas  -29.255638,  -
51.464573),  parada  11  (coordenadas  -
29.263105,  -51.467613),  acessando  a  Av  Raul
Giacomoni  com  parada  12  (coordenadas  -
29.269390,  -51.469971),  parada  13
(coordenadas  -29.270119,  -51.476940),  parada
14  (coordenadas  -  29.272432,  -51.480438),
parada  15  (coordenadas  -29.279305,  -
51.487434),  contornando  a  próxima  rotatória,
acessando à direita na estrada para Santa Luiza
com  parada  16  (coordenadas  -29.282122,  -
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51.478501),  retornando  neste  mesmo  ponto
para  a  Av.  Raul  Giacomoni,  à  esquerda
acessando a RS 446, realizando o retorno para
acesso a cidade, à direita na torre da estação,
passando pela plataforma da Maria Fumaça,  à
direita na rua Irmã Maria Tereza com parada 17
(coordenadas  -29.284845,  -51.494781)  em
frente a Escola Criança Feliz, para desembarque
dos alunos às 11:55 horas. As demais cláusulas e
condições  do  contrato  original  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 9 de outubro de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal da Educação

SANTA LUIZA TRANSPORTES 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 ADITIVO CONTRATUAL Nº
141/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Transportes  Rodoviários  Chies
Ltda
OBJETO:  Fica  alterado  o  Anexo  ao  Contrato,
referente  aos  horários  de  saída  e  chegada  do
Lote 22, em específico a linha 38I onde, a contar
de 13 de outubro de 2020, passará a vigorar da
seguinte forma:
Início  às  13:00  horas,  com  parada  1
(coordenadas  -29.353176,  -51.566076)  em
frente a E.M.E.I  Carinha de Anjo,  seguindo em
direção Leste virando à primeira à esquerda na
rua Angelina Mocelin Ceratti e à esquerda na rua
Luiza  Giacomelli,  à  direita  na  próxima rua e  a
esquerda na Av. Padre Pedro Piccoli, à direita na
estrada de acesso a Comunidade de São Rafael
com parada 2 nas proximidades da Igreja de São
Rafael  (coordenadas  -29.350516,  -51.597076),
passando a Igreja por mais 650 metros virar à
direita com parada 3 (coordenadas -29.345126, -
51.607290),  retornando neste  ponto à  Estrada
Geral, à esquerda sentido Arcoverde, virando à
esquerda  na  Av.  Padre  Pedro  Piccoli  seguindo
em  direção  à  Alpinada  com  parada  4
(coordenadas -29.349212, -51.559945), , parada
5  (coordenadas  -29.349441,  -51.549248),
parada  6  (coordenadas  -29.351145,  -
51.545939), parada 7 (coordenadas -29.351729,
-51.538642,  realizando  o  retorno  neste  local,
nas  proximidades  do  acesso  a  Três  Porteiras,
seguindo em direção a Arcoverde acessando a
Av.  Padre  Pedro  Piccoli  com  parada  8
(coordenadas  -29.350711,  -51.566601),  parada
9 (coordenadas -29.350740, - 51.567905), após
com parada 10 nas proximidades da Garagem de
Onibus  (coordenadas  -29.350781,  -51.570302),
retornando neste ponto, após à direita sentido a
Empresa  Móveis  Mocellin  com  parada  11
(coordenadas  -29.351786,  -51.569904),  à
esquerda na rua Luiza Giacomelli, à direita após
o Campo de Futebol, após à próxima à esquerda
com  parada  12  em  frente  a  EMEI  Carinha  de
Anjo  (coordenadas  -29.353176,  -51.566076)  às
13:25 horas,  após à direita na estrada Ernesto
Tomazel  com  parada  13  (coordenadas  -
29.357822,  -51.563334),  à  direita  sentido
Coblens,  seguindo  pela  estrada  Coblens  com
parada  14  (coordenadas  -29.359357,  -

51.574313), à direita na primeira entrada com
parada parada 15 (coordenadas - 29.359638, -
51.5880274), após à direita na Estrada Pinheira
Baixa com parada 16 (coordenadas -29.355570,
-51.587091),  seguindo  em direção  à  Pinheira
Alta, à esquerda com parda 17 (coordenadas -
29.362344,  -51.584191),  à  direita  na  estrada
Coblens com parada 18 em frente a Empresa
Conservas Coblens (coordenadas -29.366147, -
51.578206),  parada  19  (coordenadas  -
29.371395, -51.582560), à esquerda na estrada
Faustino Chies, à direita na estrada João Cuca
com  parada  20  (coordenadas  -29.375338,  -
51.583974),  retornando  neste  mesmo  ponto,
sentido  Arcoverde,  passando  pela  Estrada
Coblens,  à  esquerda  na  Estrada  Ernesto
Tomazel, à esquerda na rua Luiza Giacomelli, à
esquerda  novamente  antes  do  campo  de
futebol, e novamente à esquerda com parada
21  em  frente  a  EMEI  Carinha  de  Anjo
(coordenadas  -29.353176,  -51.566076)  13:40
às horas.
Início às 17:10 horas, com parada 1 
(coordenadas -29.353176, -51.566076) em 
frente a E.M.E.I Carinha de Anjo, utilizando as 
mesmas paradas do itinerário de Ida, 
entregando primeiro os alunos que residem na 
Comunidade de São Rafael, retornando à EMEI 
e após entregando os alunos de Alpinada, 
Arcoverde e, por fim, Coblens, após finalizando
a linha às 17:55 horas em frente a EMEI 
Carinha de Anjo. As demais cláusulas e 
condições do contrato original permanecem 
inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 9 de outubro de 2020.

FABIANO JOSÉ 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

SUPRESSIVOS CONTRATUAIS

EXTRATO DO SUPRESSIVO CONTRATUAL Nº
158/2016

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Inter Construtora Ltda Me
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – do
Preço, suprimindo-se o valor de R$ 15.923,50
(quinze mil, novecentos e vinte e três reais e
cinquenta centavos) sendo R$ 11.146,45 (onze
mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e
cinco  centavos)  referente  a  material  e  R$
4.777,05  (quatro  mil,  setecentos  e  setenta  e
sete reais e cinco centavos) referente a mão de
obra,  conforme  planilha  em  anexo,  que  faz
parte integrante do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do contrato
original permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 002

Carlos Barbosa, 9 de outubro de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
CPF: 924.276.690-91

Secretário Municipal da Educação

INTER CONSTRUTORA LTDA ME
Contratada

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO SUPRESSIVO CONTRATUAL Nº
248/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concrearte  Construção  e
Pavimentação Eireli
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço  –  ficando  acordada  a  supressão  de  R$
557,00  (quinhentos  e  cinquenta  e  sete  reais),
sendo  R$  390,00  (trezentos  e  noventa  reais)
referentes  a  material  e  R$  167,00  (cento  e
sessenta e sete reais) 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, 9 de outubro de 2020.

FERNANDO DEMARCHI
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços

e Vias Urbanas

CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
EIRELI

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
065/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: William Kafer  - Me
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Primeira – da
Finalidade  e  Objeto,  suprimindo-se  652
(seiscentas e cinquenta e duas) horas, do total
de  1.000  (um  mil)  horas,  para  prestação  de
serviço  de  horas  de  caminhão  para
carregamento de saibro nas estradas do interior
do  município,  na  forma da  justificativa  anexa,
que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Em  função  da  alteração  da  Cláusula  Primeira,
fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  Do  Preço,
suprimindo-se o valor de R$ 89.976,00 (oitenta
e nove mil, novecentos e setenta e seis reais), na
forma  da  justificativa  anexa,  que  faz  parte
integrante do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 9 de outubro de 2020.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

WILLIAM KAFER  - ME
Contratado

CRISTINA GEDOZ
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Agente Administrativa

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

EXTRATO DO SUPRESSIVO CONTRATUAL Nº
073/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: KSA  Arquitetura  e  Engenharia
Ltda
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda – do
Preço, suprimindo-se, para o OBJETO 02, o valor
de R$ 3.183,00 (três mil, cento e oitenta e três
reais). Portanto o valor do objeto passará a ser
R$ 34.552,58 (trinta e quatro mil, quinhentos e
cinquenta  e  dois  reais  e  cinquenta  e  oito
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, 9 de outubro de 2020.

 FERNANDO DEMARCHI
CPF: 420.995.360-15

Secretário Municipal de Planejamento, Serviços
e Vias Urbanas

KSA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

EXTRATO DO SUPRESSIVO CONTRATUAL Nº
081/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: CW Obras e Pavimentações Ltda
– Epp
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Segunda – Do
Preço,  suprimindo-se  o  valor  de  R$  25.879,95
(vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e nove
reais  e  noventa  e  cinco  centavos)  sendo  R$
23.738,42 (vinte e três mil, setecentos e trinta e
oito reais e quarenta e dois centavos) referente
a  material  e  R$  2.141,53  (dois  mil,  cento  e
quarenta e um reais e cinquenta e três centavos)
referente a mão de obra, na forma da planilha e
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 14 de outubro de 2020.

ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44

Secretário Municipal de Projetos Públicos e
Meio Ambiente

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA – EPP
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativa

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

PORTARIAS   

PORTARIA Nº 682/2020

CONCEDE,  a  partir  desta  data,  à  servidora
MARGARETE PASINI MACANGNIN, matrícula nº
427, monitor de creche, licença por motivo de
falecimento de seu avô, conforme artigo 111,
inciso I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 682, de
1990.  Período  da  licença:  de  07  e  08  de
outubro de 2020.

Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 683/2020

PRORROGA, com  efeito  retroativo  a 25  de
setembro de  2020,  por  30  (trinta)  dias
consecutivos,  o  prazo  para  conclusão  dos
trabalhos  da  Sindicância  Administrativa
Investigatória  3.509/2020,  instaurada  pela
Portaria nº  609, de 26 de  agosto de 2020, em
função  do  grande  número  de  processos  que
tramitam  junto  a  Comissão  Sindicante,  bem
como  inúmeros  trâmites  processuais  de
diferentes espécies. 

Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 684/2020

RETIFICA a Portaria nº 049, de 12 de janeiro de
2018,  que  enquadra  ANA  PAULA  SONAGLIO,
matrícula 1.947, como beneficiária de adicional
de  insalubridade  em  grau  máximo  de  30%
(trinta por cento) sobre o padrão 08, classe A,
do quadro de cargos e salários da Lei Municipal
nº 685, de 26 de junho de 1990, sendo o cargo
da servidora “Médico Psiquiatra”, e não como
constou.

Carlos Barbosa, 07 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 685/2020

ENQUADRA,  a  partir  desta  data,  a  servidora
IVETE  SALETE  GVIADECKI,  matrícula  2.224,
Técnico em Enfermagem, como beneficiária do
adicional de insalubridade em grau máximo, no
percentual  de 30% (trinta por cento) sobre o
padrão  08,  classe  A,  do  quadro  de  cargos  e
salários  da  Lei  Municipal  nº  685,  de  26  de
junho de 1990. 

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 686/2020

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

NOME DO SERVIDOR PERÍODO
AQUISITIVO PERÍODO DE FÉRIAS

BEATRIS TERESINHA 
MATHIAS

01/04/2018 A
31/03/2019

13/10/2020 A
22/10/2020

GIOVANI DA ROLT 19/09/2018 A
18/09/2019

13/10/2020 A
22/10/2020

JANETE BELLEBONI TAUFER 09/03/2018 A 13/10/2020 A

NOME DO SERVIDOR PERÍODO
AQUISITIVO PERÍODO DE FÉRIAS

08/03/2019 22/10/2020
LAURA HELENA CORREA 
CARLOTTO

15/04/2019 A
14/04/2020

28/10/2020 A
06/11/2020

VIVIANE GASPARY ARDANAZ 04/05/2018 A
03/05/2019

14/10/2020 A
23/10/2020

Carlos Barbosa, 13 de outubro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretária Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 687/2020

ALTERA,  a  partir  desta  data,  o  percentual  de
adicional  de  insalubridade  pago  ao  servidor
ANDRE  LUIS  SCHNEIDER  KOCH,  Operador  de
Máquinas,  matrícula  nº  1.600,  para  o  grau
médio de 20% (vinte por cento) sobre o padrão
08, classe A, do quadro de cargos e salários da
Lei Municipal nº 685, de 26 de junho de 1990.

Carlos Barbosa, 13 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 688/2020

HOMOLOGA, com efeito retroativo a 03 de julho
de  2020,  a  conclusão  do  estágio  probatório,
declarando estável no serviço público o servidor
PAULO  CESAR  BELLAVER,  matrícula  nº  1.921,
investido  no  cargo  efetivo  de  Professor  de
Matemática  em  03/07/2017,  e  avaliado  entre
julho  de  2017  a  julho  de  2020,  conforme  o
disposto  na  Lei  Municipal  nº  3.179,  de  08  de
junho de 2015,  e  Decreto nº 2.920,  de  14 de
julho de 2015, nos termos do art. 41, § 4º, da
Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 13 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 689/2020

PRORROGA, a contar de 16 de outubro de 2020,
por 30 (trinta) dias consecutivos,  o prazo para
conclusão  dos  trabalhos  da  Sindicância
Administrativa  Investigatória  4.086/2020,
instaurada  pela  Portaria  nº  645,  de  15  de
setembro de  2020,  em  função  do  grande
número  de  processos  que  tramitam  junto  a
Comissão  Sindicante,  bem  como  inúmeros
trâmites processuais de diferentes espécies.

Carlos Barbosa, 13 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 690/2020

DESIGNA, como responsáveis pelas publicações
realizadas  no  Diário  Oficial  do  Município  de
Carlos  Barbosa,  os  servidores  a  seguir
relacionados:

Titular:  Wendy  Laura  Dal  Magro,  matrícula  nº
2.131,  Assessora  Administrativa,  lotada  na
Secretaria Municipal da Administração;

1ª Suplente: Fernanda Grolli, matrícula nº 1.531,
Assessora  Administrativa,  lotada  na  Secretaria
Municipal da Administração;

2º  Suplente:  Rodrigo  Stradiotti,  matrícula  nº
1.039,  Agente  Administrativo,  lotado  na
Secretaria Municipal da Administração.

Fica revogada a portaria nº 79, de 27 de janeiro
de 2020.
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Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2020.

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

EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2020
Homologação das inscrições, calendário de

votação e apuração de votos

NILCE DALMAS BRANCHI, Presidente do Instituto
de  Previdência  Municipal  de  Carlos  Barbosa  -
IPRAM,  no uso  de  suas  atribuições  legais,  nos
termos  da  Lei  Municipal  nº  2.755,  de  29  de
março de 2012, e dos Decretos Municipais 3604,
de  28  de  agosto  de  2020  e  3.618,  30  de
setembro  de  2020, comunica  a  homologação
das  inscrições  dos  candidatos  abaixo
relacionados para os cargos de Presidente/Vice-
Presidente,  do  Conselho  Deliberativo  e  do
Conselho Fiscal do Instituto para a gestão 2021-
2022  e  convoca   todos  os  servidores  efetivos
segurados  do  Instituto,  conforme  artigo  3º  da
Lei supracitada, para as eleições que ocorrerão
nos  dias  27,  28  e  29  de  outubro  de  2020,
conforme calendário na sequência.
A contagem dos votos é pública e será realizada
por comissão especialmente constituída para tal
fim, às 17h35min do dia 29 de outubro de 2020,
na  sala  do  IPRAM,  nº  75,  2º  subsolo,  Centro
Administrativo  Municipal  –  sito  na  rua  Assis
Brasil, nº 11, Centro, Carlos Barbosa.

Candidatos com inscrição homologada:
Cargo: Presidente/Vice-Presidente:
01 –  Viviane Neis;
02 –  Milena Segalin;
03 –  Janete Spader.

Cargo: Conselho Deliberativo
01 –  Fabricia Roberta Taufer Moura;
02 –  Cristine Martinelli;
03 –  Jornei Douglas Gonçalves; 
04 –  Sinara Kirch;
05 –  Danilo Fachini;
06 –  Josenei Roque Alnoch.

Cargo: Conselho Fiscal
01 –  Vitor Hugo Martinez Pereira;
02 –  Claudia Missiaggia Monegat;
03 –   Andreia Scaratti;
04 –  Vanessa Reinstein Alnoch;
05 –  Clóvis Demarchi;
06 –  Solange Dalmas Scottá;
07 –  Berenice Gedoz Seimetz.

CALENDÁRIO DE VOTAÇÃO

Conforme anteriormente mencionado, as 
eleições ocorrerão nos dias 27, 28 e 29 de 
outubro de 2020, nos seguintes locais e 
horários:

• Dia 27/10/2020 (terça-feira) – Urna 
volante:

Manhã E.M.E.F. Santa Luzia 8h20min 
E.M.E.F. Aparecida 8h50min 
E.M.E.I. Arco-Íris 9h

E.M.E.I. Gotinhas de 
Amor

9h20min

APAE 9h40min 
E.M.E.F. Padre Pedro 
Piccoli

9h50min

CEMAPS 10h10min
Secretaria de Assistência 
Social e Habitação

10h30min

Casa do Trabalhador 10h40min
E.M.E.F. Prefeito José 
Chies

10h50min

Centro Municipal de 
Saúde

11h10min às
11h40min

Tarde E. M.E.F. Santa Luzia 14h 
Posto de Saúde de Santa 
Luiza

14h20min

Subprefeitura de Santa 
Luiza 

14h40min

E.M.E.I. Aurora 15h20min
E.M.E.F. Padre Pedro 
Piccoli

15h40min

Câmara Municipal de 
Vereadores

16h

E.M.E.F. Nossa Sra. 
Aparecida

16h20min

Garagem da Prefeitura 16h40min
PROARTE e SMDTIC 17h10min às

17h20min

• Dia 28/10/2018 (quarta-feira) – Urna 
volante:

Manhã E.M.E.F. Salvador Bordini 8h30min 
E.M.E.I. São Sebastião 9h
E.M.E.I. Criança Feliz 9h30min 
E.M.E.F. Prefeito José 
Chies

9h50min 

E.M.E.I. Vitória 10h10min 
E.M.E.I. Aquarela 10h30min 
E.M.E.I. Toquinho de 
Gente

10h50min 

Secretarias: SMPSVU – 
SME – SMST – SMELJ

11h10min às
11h40min

Tarde E.M.E.I. Carinha de Anjo 13h50min
Posto de Saúde e 
Subprefeitura de 
Arcoverde 

14h10min

E.M.E.F. Salvador Bordini 14h30min
Posto de Saúde do Cinco 
Baixo

14h40min

Subprefeitura Cinco da 
Boa Vista

15h

Subprefeitura de Santo 
Antônio de Castro

15h20min

Posto de Saúde de Santo 
Antônio de Castro

15h30min

E.M.E.F. Prefeito José 
Chies

16h 

Centro Municipal de 
Saúde

16h20min às
16h50min 

• Dia 29/10/2018 (quinta-feira) – Urna 
volante:

Manhã E.M.E.F. Governador 
Leonel de Moura Brizola

8h30min 

Centro Municipal de 
Saúde

8h50min às 
9h50min

• Dias 27, 28 e 29/10/2018 (quarta, 
quinta e sexta-feira) – Urna 
permanente:

Manhã Saguão  do  Centro
Administrativo
Municipal

Das 8h às 12h

Tarde Saguão  do  CentroDas 13h30min 

Administrativo
Municipal

às 17h30min

Os  servidores  que  exercem  suas  funções  em
locais  não  contemplados  no  cronograma
poderão  votar  no  Centro  Administrativo
Municipal ou em local no qual estiver passando
a  urna  volante,  sendo  importante  frisar  que
cada servidor tem direito a apenas 01(um) voto.

Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2020.

NILCE DALMAS BRANCHI,
Presidente do IPRAM

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

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CARLOS BARBOSA

Instituído pela Lei Municipal 
nº 3.084/2014

Informativo dos atos da Administração
Pública Municipal

Evandro Zibetti
Prefeito do Município de Carlos Barbosa 

Roberto Da-Fré
Vice-Prefeito do Município de Carlos

Barbosa

Servidor Responsável: Wendy Laura Dal
Magro

Telefone (54) 3461-8812
Rua Assis Brasil, nº 11, Centro – Carlos

Barbosa/RS

IPRAM

http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/
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