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LEIS

LEI Nº 3.811, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020 

Autoriza  o  Município  de  Carlos  Barbosa  a
aderir ao Termo de Cooperação com Estado do
Rio  Grande  do  Sul,  por  intermédio  da
Secretaria Estadual de Segurança Pública, com
interveniência  da  Brigada  Militar,  para
construção das  instalações  físicas  necessárias
destinadas à sede da Brigada Militar.

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  o  Poder  Executivo  Municipal
autorizado a aderir ao Termo de Cooperação com
o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da
Secretaria  Estadual  de  Segurança  Pública,  com
interveniência da Brigada Militar.

Parágrafo único. O objetivo da presente parceria,
cujo Termo de Cooperação integra a presente lei, é
promover o avanço na área de segurança, através
de  mútua  colaboração  entre  o  Município  e  a
Brigada  Militar,  para  construção  das  instalações
físicas  destinadas  à  sede  do  Grupamento  de
Polícia Militar no Município de Carlos Barbosa. 

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias.

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

Carlos Barbosa, 20 de outubro de 2020.
61º de Emancipação.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

LEI Nº 3.812, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020 

Dispõe  sobre  a  instituição  de  Condomínio
Edilício  Simples,  Condomínio  Tradicional  ou
Geral  e  Condomínio  de  Lotes  para  fins
residenciais no Município de Carlos Barbosa e
dá outras providências.

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

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

Art.  1°  Fica  instituído  o  Condomínio  Edilício
Simples,  o  Condomínio  Tradicional  ou  Geral  e
Condomínio  de  Lotes  para  fins  residenciais  nas
áreas urbanas,  urbanizáveis,  de expansão urbana
ou de urbanização  específica  de Carlos  Barbosa,
mediante  prévia  aprovação  dos  projetos  pelos
órgãos  públicos  competentes,  respeitando-se,
além das normas específicas de cada formato de
condomínio,  os  índices  urbanísticos  e  critérios
previstos no Código de Obras e Plano Diretor do
Município,  demais  normas  urbanísticas  e
construtivas locais e, no que couber, o Código Civil
Brasileiro.

Art.  2º  Os Condomínios definidos no art.  1º  são
conceituados da seguinte forma:

I - Condomínio Edilício Simples: é o condomínio de
pequenas dimensões, disciplinado pelos arts. 61 a
63  da  Lei  n°  13.465,  de  11  de  julho  de  2017,
aplicável  aos  casos  em  que  um  mesmo  imóvel
contiver  duas  ou  mais  construções  de  casas  ou
cômodos,  discriminadas  na  matrícula  a  parte  do
terreno  ocupada  pelas  edificações,  as  partes  de
utilização  exclusiva  e  as  áreas  que  constituem
passagem  para  as  vias  públicas  ou  para  as
unidades entre si; 

II  -  Condomínio  Tradicional  ou  Geral:  é  o
condomínio  em  que  existem,  simultaneamente,
dois  ou  mais  direitos  de  propriedade  incidindo
sobre  um  mesmo  imóvel,  cabendo  aos
condôminos exercer todos os direitos compatíveis
com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender
a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou
gravá-la, nos termos dos arts. 1.314 a 1.330 da Lei
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil;

III  -  Condomínios de Lotes: é o parcelamento do
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solo  projetado  nos  moldes  definidos  no  Código
Civil,  arts.  1.331 e seguintes,  artigo 8º da Lei nº
4.591, de 16 de dezembro de 1964 e no art. 3º do
Decreto  Lei  271/67,  no  qual  cada  lote  será
considerado  como  unidade  autônoma,  a  ela
atribuindo-se fração ideal do todo.

Art. 3º Para efeito de aplicação desta Lei, também
são adotadas as seguintes definições:

I - Alinhamento Predial: linha divisória entre o lote
e o logradouro público;

II  -  Gleba:  área  de  terra  com  localização  e
delimitação definidas, não resultante de processo
regular  de  parcelamento  do  solo  para  fins
urbanos;

III - Lote: terreno servido de infraestrutura, cujas
dimensões  atendam  aos  índices  urbanísticos
definidos  em  lei  municipal  para  a  zona  a  que
pertence;

IV  -  Largura  do  Lote:  distância  entre  as  divisas
laterais do lote ou entre a maior testada e o lado
oposto  ou,  ainda,  entre  duas  testadas  opostas,
medida  ortogonalmente  no  ponto  médio  da
profundidade  do  lote  (lotes  com  larguras  não
uniformes);

V - Profundidade do Lote: distância entre a testada
e o fundo do lote, medida entre os pontos médios
de testada e da divisa do fundo;

VI - Unificação: união de 02 (dois)  ou mais lotes
transformando  em  um  lote  com  metragem
ampliada;

VII - Circulação Condominial: composta pela pista
de rolamento e as faixas de serviço não edificáveis,
localizadas  em  ambas  as  laterais  da  pista  de
rolamento;

VIII - Esquina: terreno com frente para circulação
condominial  e,  no  mínimo,  com  uma  lateral
também  com  confrontação  para  a  circulação
condominial.

Art. 4º O condomínio de lotes deverá, pelo menos,
satisfazer aos seguintes requisitos:

I  - área mínima de 360 m² (trezentos e sessenta
metros  quadrados)  para  lotes,  sendo  que  todos
deverão possuir frente para pista de rolamento; 

II  -  pistas  de  rolamento  principal  com  largura
mínima de 06 (seis) metros e pistas de rolamento
secundárias,  assim  consideradas  aquelas  com
comprimento  inferior  a  50  (cinquenta)  metros,
com largura mínima de 05 (cinco) metros;

III  -  reserva  de  área  não  edificável  de  02  (dois)
metros  de largura,  denominada faixa  de serviço,
entre o leito da pista de rolamento e os lotes; 

IV - edificações com altura máxima de 7,20 (sete
vírgula vinte) metros medidos do piso do primeiro
até a lage de cobertura do segundo pavimento;

V  -  altura  máxima  dos  pavilhões  esportivos  não
superior àquela especificada pela confederação a
que pertença a modalidade esportiva;

VI - previsão de estacionamento para visitantes, na

proporção mínima de 01 (uma) vaga para cada 10
(dez)  lotes,  em  local  a  ser  definido  pelo
empreendedor;

VII  -  recuo  frontal  das  edificações  internas  em
relação  aos  lotes  de,  no  mínimo,  4  (quatro)
metros, computados a partir do término da faixa
de serviço. 

§ 1º A Taxa de Ocupação (TO) e o Coeficiente de
Aproveitamento  (CA)  aplicável  aos  lotes  são  os
estabelecidos pelo Plano Diretor vigente ou pelo
código  interno  do  condomínio,  devendo
prevalecer a norma mais restritiva.

§  2º  Em  casos  de  unificação  de  lotes  para  a
implantação de conjuntos residenciais compostos
de unidades autônomas, deverão ser observadas
as  metragens  mínimas  estabelecidas  no  Plano
Diretor.

Art.  5º  Os  condomínios  de  lotes  por  unidades
autônomas  deverão  ser  cercados  com
muros/cerca/tela  e/ou  afins  em  todo  seu
perímetro até a altura máxima estabelecida pelo
Código de Obras do Município.

Art. 6º Compete exclusivamente ao incorporador
do condomínio de lotes a realização, às próprias
expensas,  das  seguintes  benfeitorias,  que
deverão constar no projeto do empreendimento:

I  -  vias  internas  (pista  de  rolamento)
pavimentadas,  servidas  de  meio-fio,  podendo
este ser aterrado, e sinalização de trânsito;

II  -  coleta  e  remoção  de  resíduos  de  todo
condomínio,  os  quais  deverão  ser  depositados
em  contêineres,  também  às  expensas  do
incorporador, de fácil acesso, na parte externa do
condomínio  de  lotes,  para  a  coleta  seletiva
pública;

III - instalações de acordo com o PPCI;

IV - colocação de rede de energia e iluminação
em seu interior;

V  -  construção  dos  equipamentos  para
abastecimento  de  água  potável  e  coleta  de
esgotos domiciliares;

VI  -  rede  para  águas  pluviais  com  sistema  de
drenagem, caixas de captação e emissários para
reservatórios.

Art.  7º  Antes  da  elaboração  do  projeto  de
condomínio  de  lotes,  o  interessado  deverá
solicitar ao Município a expedição de Certidão de
Viabilidade  do  empreendimento,  apresentando,
para  este  fim,  requerimento  acompanhado  dos
seguintes documentos:

I - comprovante do domínio da gleba (matrícula);

II - planta da Cidade em escala 1:20.000 (um por
vinte mil), contendo a localização da gleba e dos
equipamentos urbanos e comunitários existentes
numa faixa de 500 (quinhentos) metros em torno
da gleba, com as respectivas distâncias à mesma.

§ 1º A Prefeitura expedirá certidão informando a
viabilidade técnica ou não de ser implantado um
condomínio  de  lotes,  sendo  que  em  caso  de

negativa, esta será devidamente fundamentada.

§ 2º A certidão de que trata este artigo vigorará
pelo prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias.

Art.  8º  Após  o  recebimento  da  Certidão  de
Viabilidade de implantação de um condomínio de
lotes,  o  interessado  deverá  solicitar  à  Prefeitura
Municipal  a expedição das diretrizes urbanísticas
do  empreendimento  e  a  licença  prévia  (LP),
devendo, para este fim, encaminhar requerimento
acompanhado  dos  documentos  abaixo
relacionados:

I - 02 (duas) vias do levantamento planialtimétrico
do  imóvel,  em  escala  legível,  preferencialmente
1:1.000 (um por mil), assinadas pelo responsável
técnico e pelo proprietário ou seu representante,
indicando:

a) divisas da propriedade com suas dimensões e
ângulos internos perfeitamente definidos;

b) curvas de nível de metro em metro, amarradas
à  Rede  de  Referência  Cadastral  Municipal,
conforme a Lei n° 2.018, de 22 de novembro de
2006;

c) localização dos elementos existentes na área e
num  raio  de  50  (cinquenta)  metros  do  seu
perímetro,  tais  como  cursos  e  corpos  d´água,
fundos de vale, banhados, nascentes, mananciais,
bosques,  edificações,  linhas  de  transmissão  de
energia,  faixas  de  domínio,  servidões
administrativas  existentes  ou  outros  que
porventura existirem;

d)  arruamentos  contíguos  a  todo  o  perímetro,
localização  de  áreas  públicas,  de  equipamentos
urbanos e comunitários existentes no local ou em
suas  adjacências  num  raio  de  500  (quinhentos)
metros,  com  as  respectivas  distâncias  da  área  a
ser loteada; 

e)  estudo  preliminar  urbanístico  do  condomínio
pretendido, onde deverá constar a estrutura viária
básica,  com sugestão de identificação das  novas
vias,  dimensões  dos  lotes  e  quadras  em  escala
legível,  preferencialmente  1:1.000  (um  por  mil),
também em 02 (duas) vias.

§  1º  Para  a  emissão  da  licença  prévia  serão
observados os critérios e requisitos constantes no
termo de referência definido pelo setor de meio
ambiente.

§ 2° As diretrizes urbanísticas e a licença prévia de
que trata este artigo vigorarão pelo prazo de 02
(dois) anos, devendo ser renovadas caso vencidos
tais prazos.

§  3°  Expirado  o  prazo  do  parágrafo  anterior  e
havendo  alterações  significativas  nas  diretrizes
urbanísticas  e  normas  ambientais,
necessariamente nova análise será efetuada pelo
Poder Público.

Art.  9°  Após  o  recebimento  das  diretrizes
urbanísticas,  o  interessado  deverá  solicitar  ao
Município análise do projeto do empreendimento
para  licenciamento,  anexando  os  seguintes
documentos:
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I  -  projeto  urbanístico,  em  04  (quatro)  vias
impressas  e  01  (uma)  via  em  meio  digital,
contendo:

a)  perímetro  da  área  com  suas  dimensões  e
ângulos internos;

b) indicação dos lotes, seus limites, confrontações
e dimensões;

c)  indicação  da  área  de  circulação  condominial,
devendo  constar  as  dimensões  da  pista  de
rolamento e as faixas de serviço não edificáveis;

d) planilha de cálculo de áreas indicando: cálculo
da  área  total  da  gleba,  cálculo  da  área  de  cada
lote,  cálculo  da  área  comum  e  cálculo  da  área
privada;

e) selo contendo todas as informações referentes
ao  empreendimento:  responsável  técnico,
endereço, nome do proprietário, denominação do
condomínio de lotes, numeração das pranchas.

II - memorial descritivo, contendo:

a) denominação do condomínio de lotes;

b) descrição sucinta do condomínio de lotes com
suas  características  e  fixação  das  áreas/zonas  a
que pertence o terreno;

c)  indicação  das  áreas  comuns  que  passarão  ao
domínio dos condôminos;

d) condições urbanísticas do condomínio de lotes
e as limitações que incidem sobre os lotes e suas
construções;

e)  limites  e  confrontações,  área  total  do
condomínio, área total dos lotes, área do sistema
viário, dos espaços livres de uso comum com suas
respectivas percentagens;

f)  a  área  dada em caução,  correspondente a  no
mínimo, a 30% (trinta por cento) da área total dos
lotes, como garantia de execução dos serviços de
infraestrutura.

Art.  10.  Além  da  documentação  do  projeto,  o
proprietário/incorporador deverá juntar ao pedido
de aprovação do condomínio de lotes:

I - requerimento devidamente assinado solicitando
a aprovação do projeto;

II - cópia das diretrizes urbanísticas;

III - documentação do requerente:

a) pessoa física: cópia da carteira de identidade e
do CPF;

b)  pessoa  jurídica:  cópia  do  CNPJ  e  do  contrato
social  da empresa e  da  carteira de identidade e
CPF do titular da empresa.

IV -  título de propriedade ou posse definitiva do
imóvel com anuência do proprietário legítimo ou
equivalente;

V  -  anotação  ou  Registro  de  Responsabilidade
Técnica  (ART/RRT)  de  projeto  e  execução
devidamente  registrada  no  respectivo  conselho

profissional;

VI - licenças ambientais;

VII  -  discriminação  dos  bens  ou  instrumentos
oferecidos em garantia da execução dos serviços
e obras de infraestrutura;

VIII - minuta de convenção do condomínio e de
contrato padrão de compra e venda para os fins
do artigo 14.

Parágrafo  único.  A  aprovação  de  projeto  de
condomínio  de  lotes  com  área  maior  que
50.000,00m²  (cinquenta  mil  metros  quadrados)
dependerá ainda da apresentação do Estudo de
Impacto de Vizinhança (EIV). 

Art.  11.  Verificada  a  regularidade  da
documentação  referida  nos  artigos  9º  e  10,
deverão  ser  encaminhados  para  análise  do
Município  os  seguintes  documentos
complementares:

I  -  projeto  com  dimensionamento,  detalhes  e
especificações de todos os elementos das obras
de pavimentação dos acessos,  passeios e áreas
de uso comum, bem como projeto de contenção
à erosão, quando necessário;

II  -  projeto  de  arborização  de  todo  o
empreendimento;

III - instalação para disposição de lixo, no interior
do condomínio, junto à via pública;

IV - projeto e memorial descritivo do sistema de
tratamento  de  esgoto,  de  todo  o  condomínio,
indicando como será feita a disposição final;

V  -  projetos  complementares  aprovados  pelas
concessionárias  dos  respectivos  serviços
públicos, a saber:

a)  projeto  com  dimensionamento,  detalhes  e
especificações de todos os elementos do sistema
de esgoto doméstico e seus complementos;

b)  projeto  com  dimensionamento,  detalhes  e
especificações de todos os elementos do sistema
de  abastecimento  de  água  potável  e,  quando
necessário,  com  o  projeto  de  captação,
tratamento e preservação;

c)  projeto  com  dimensionamento,  detalhes  e
especificações de todos os elementos do sistema
de  distribuição  de  energia  elétrica  e  de
iluminação.

Art.  12.  O  Município,  após  análise  pelos  seus
órgãos  competentes,  aprovará  o  projeto  do
condomínio  de  lotes  e  expedirá  a  licença  de
instalação  (LI)  para  a  execução  dos  serviços  e
obras  de  infraestrutura,  devendo  o
empreendedor  fazer  a  entrega  da  escritura
pública de caução.

Art. 13. Após a expedição do Alvará de Licença
correspondente, o empreendedor terá o prazo de
180  (cento  e  oitenta)  dias  para  encaminhar  o
pedido  de  registro  do  loteamento  na
circunscrição  imobiliária  competente,  sob  pena
de  caducidade  dos  atos  administrativos  de  sua
aprovação.

Art.  14.  Deverão  constar  do  contrato  padrão,
aprovado pelo Município e arquivado no Cartório
de  Registro  de  Imóveis  competente,  a
denominação do  empreendimento,  ocupação do
solo, os coeficientes de aproveitamento, taxas de
ocupação, recuos, alturas máximas de edificação,
áreas  não  edificáveis,  o  cronograma  físico  dos
serviços e obras e a existência de garantias reais
ou fidejussórias.

Art.  15.  É proibido divulgar,  vender ou prometer
lotes antes do registro do condomínio de lotes no
Cartório de Registro de Imóveis competente.

Art.  16.  O  condomínio  de  lotes,  em  nenhuma
circunstância,  poderá  prejudicar  o  escoamento
normal  das  águas  e/ou  as  obras  necessárias  de
infraestrutura do Município.

Art.  17.  Para  os  fins  desta  Lei,  somente
profissionais  legalmente  habilitados  poderão
assinar,  como  responsáveis  técnicos,
levantamentos  topográficos,  projetos,  memoriais
descritivos,  especificações,  orçamentos,  planilhas
de  cálculo,  laudos,  perícias,  avaliações  ou
quaisquer  outros  documentos  técnicos
submetidos à apreciação da Prefeitura Municipal.

§  1º  A  responsabilidade  civil  pelos  serviços  de
levantamentos  topográficos,  projetos,
especificações,  memoriais  e  cálculos  caberá  aos
seus  autores  e  responsáveis  técnicos  e,  pela
execução das obras, aos profissionais ou empresas
que as construírem.

§  2º  A  Prefeitura  Municipal  não  assumirá
quaisquer  responsabilidades  por  projetos  a  ela
apresentados,  aprovados  ou  não  pelas
concessionárias competentes.

Art.  18.  Os  condomínios de lotes  instituídos  por
esta  Lei  deverão  ter  um  percentual  mínimo  de
25%  (vinte  cinco  por  cento),  do  total  da  área
intramuros,  compreendendo  áreas  de  circulação
condominial,  áreas não edificáveis,  áreas verdes,
APPs,  de  áreas  destinadas  a  equipamentos  e
construção de áreas comuns não edificáveis.

Art. 19. Os empreendedores dos condomínios de
lotes  deverão  doar  área,  fora  dos  limites
intramuros  do  empreendimento,  em  local  de
interesse  do  Município,  preferencialmente  na
região  em  que  será  implantado,  de  valor
equivalente a 15% (quinze por cento) da área total
parcelada,  excetuando-se  desta  área  total,  para
fins  de  cálculo,  as  Áreas  de  Preservação
Permanentes  -  APPs,  que  poderá  ser  fracionada
em até 03 (três) módulos, respeitado o mínimo de
05% (cinco por cento) para cada módulo.

§  1º  O percentual  referido  no  caput poderá  ser
convertido,  parcial  ou  totalmente,  em  pecúnia,
tendo por base o valor da área antes da execução
do empreendimento, a ser aplicada na realização
de  benfeitorias  indicadas  pelo  Município,
preferencialmente  na  região  em  que  será
implantado o condomínio.

§ 2º O cumprimento ao estabelecido neste artigo
não impede a tramitação do estudo de viabilidade
técnica do projeto, mas é condição indispensável
para a aprovação do empreendimento.
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Art. 20. O Município poderá exigir a previsão, pelo
empreendedor,  de  reserva  de  áreas  para  vias
laterais  aos  condomínios,  onde  inexistentes,  as
quais terão sua largura definidas em atenção aos
ditames do Plano Diretor e diretrizes urbanísticas
(traçado viário), devendo as mesmas ter o passeio
e rua pavimentados. 

§  1º  Nos  casos  de  existência  de  vias  laterais
consolidadas,  deverá  ser  observada  medida
mínima  de  4,00m  (quatro  metros)  para  passeio
público.

§ 2º Toda a área doada para as vias externas será
subtraída  proporcionalmente  do  percentual  de
15% (quinze por cento) previsto no artigo 19.

Art.  21.  Todas  as  obras,  coletivas  ou individuais,
que  vierem  a  ser  edificadas  no  condomínio  de
lotes  deverão  ser  previamente  submetidas  à
aprovação  pelo  setor  competente  do  Município,
aplicando-se  a  elas  as  mesmas  normas  válidas
para construções naquele setor, seguindo, no que
não  estiver  expressamente  definido  na  presente
lei,  o  que determina o  Plano Diretor,  Código  de
Obras e legislação vigente. 

Art.  22.  O  Município,  por  seus  setores
competentes,  fiscalizará  a  implantação  de  obras
individuais  ou  coletivas  e,  ao  final  das  mesmas,
concederá o Habite-se da obra.

Art.  23.  A  Prefeitura  Municipal  exigirá  que  o
empreendimento  apresente  através  dos  órgãos
competentes  a  viabilidade  do  destino do esgoto
cloacal.

Art.  24.  A  aprovação  dada  pelo  Município  ao
projeto  de  condomínio  de  lotes  ficará
condicionada  à  assinatura  de  termo  de
compromisso,  mediante  o  qual  o  interessado  se
obrigará:

a)  a  executar,  às  suas expensas,  no  prazo fixado
pelo  cronograma  de  obras  apresentado  pelo
empreendedor,  todas  as  obras  constantes  dos
projetos  aprovados,  com  prazo  máximo  de  4
(quatro) anos; 

b) a executar e colocar os marcos de alinhamento
e nivelamento, os quais deverão ser de concreto,
segundo  localização  e  padrão  definidos  pelo
Município;

c) permitir e facilitar a fiscalização permanente da
Prefeitura  durante  a  execução  das  obras  e
serviços;

Parágrafo único. Não cumprido o prazo definido na
alínea  ‘a’  deste  artigo,  deverá  o  projeto  ser
reaprovado e, em caso de alteração de normas e
diretrizes  municipais,  ser  efetuadas  as  devidas
adequações para atendimento de tais mudanças.

Art.  25.  Para  fins  de  garantia  da  execução  dos
serviços e obras de infraestrutura exigida para o
condomínio de lotes, a caução de área poderá ser
substituída  por  caução  real  corresponde  a  1,2
(uma vírgula dois) vezes o custo desses serviços e
obras. 

§ 1º A critério do Município, poderá ser admitida
caução fidejussória  sobre os serviços e obras de
infraestrutura  de  que  tratam  este  artigo,

respeitadas as demais condições nele estatuídas.

§ 2º A caução, quando real, será instrumentada
por  escritura  pública,  averbada  no  registro
imobiliário  competente  no  ato  do  registro  do
condomínio  de  lotes,  ou  será  previamente
registrada antes da sua aprovação, no caso dos
imóveis caucionados localizarem-se fora da área
do  empreendimento,  correndo  os  respectivos
emolumentos, em ambos os casos, às expensas
do empreendedor.

§ 3º Cumpridas todas as condições definidas nos
projetos  e  estabelecidas  nas  licenças  emitidas,
será expedida a Licença de Operação (LO).

Art. 26. Não será permitido o parcelamento do
solo  na  forma  de  condomínios  de  lotes  se
compreendido  pelo  Poder  Executivo  Municipal,
de  forma  devidamente  fundamentada,  que  o
empreendimento for prejudicial ou conflitar com
o  interesse  de  proteção  dos  aspectos
paisagísticos,  ambientais,  culturais  e
arquitetônicos existentes.

Art. 27. Constitui infração aos dispositivos desta
Lei:

I - dar início, de qualquer modo, ou implementar
condomínio,  sem  autorização  do  Município,  ou
em desacordo com as disposições desta Lei, bem
como  das  normas  federais  e  estaduais
pertinentes;

II - dar início, de qualquer modo, ou implementar
condomínio, sem observância das determinações
dos projetos aprovados e do ato administrativo
de licença;

III  -  registrar  condomínio,  compromisso  de
compra e venda, cessão de uso ou contrato de
venda de empreendimento não aprovado pelos
órgãos competentes.

Art.  28.  Constatadas  as  infrações  descritas  no
artigo  anterior,  serão  aplicadas  as  seguintes
penalidades:

I  -  notificação  para  regularização  do
empreendimento no prazo de 30 (trinta) dias e
lavratura simultânea do Auto de Embargo; 

II  -  lavratura  de  Auto  de  Infração,  caso  o
notificado  não  cumpra  a  determinação  da
Notificação no prazo estabelecido.

Art.  29.  As  infrações  serão  punidas  com  as
seguintes  penas  aplicáveis,  separada  ou
cumulativamente:

I  -  multa  na  importância  de  30  URM  (trinta
Unidades  de  Referência  Municipal)  aos  que
iniciarem de qualquer modo ou implementarem
condomínio sem autorização prévia do município
ou, ainda, registrarem condomínio, compromisso
de compra e venda, cessão de uso ou contrato de
venda  de  empreendimento  não  aprovado  pelo
Município;

II  -  multa  na  importância  de  100  URM  (cem
Unidades  de  Referência  Municipal)  aos  que
iniciarem condomínio sem autorização prévia do
Município  e  em  desacordo  com  as  disposições
desta  Lei  ou  das  normas  federais  e  estaduais

pertinentes; 

III - multa na importância de 300 URM (trezentas
Unidades  de  Referência  Municipal)  aos  que
iniciarem  de  qualquer  modo  ou implementarem
condomínio, sem observância das determinações
do projeto  aprovado e  do  ato  administrativo  de
licença;

IV - demais penalidades previstas nas Legislações
Ambientais vigentes.

Parágrafo único. O pagamento da multa não exime
o infrator  da  obrigação  de legalizar  as  obras  de
acordo com as disposições vigentes.

Art. 30. O auto de infração será lavrado em 3 (três)
vias  iguais,  pelo  agente  fiscal,  quando  da
constatação  da  infração,  nele  devendo  constar
obrigatoriamente:

I - local, data e hora da lavratura;

II  -  descrição  minuciosa  do  fato  que  se  alegue
constituir  infração e  que motivou a  lavratura do
auto de infração;

III  -  capitulação  do  fato,  mediante  menção
expressa  do  dispositivo  legal  infringido,  e  da
penalidade aplicável estabelecida em Lei;

IV - qualificação do sujeito passivo autuado;

V  -  assinatura  do  sujeito  passivo,  seu
representante ou preposto;

VI  -  assinatura  do  autuante  e  sua  identificação
funcional;

VII  -  nome,  assinatura  e  residência  das
testemunhas, se for o caso;

VIII - autoridade competente para o processo de
impugnação;

IX -  determinação da exigência e intimação para
cumpri-la  ou impugná-la  no prazo de 30 (trinta)
dias; 

X - valor da penalidade.

Art. 31. A intimação do auto de infração far-se-á:

I - pessoalmente;

II - por via postal, endereçado ao domicílio fiscal
do  autuado  ou  ao  endereço  residencial  do  seu
representante legal;

III  -  por  edital  com  publicação  única  em  Diário
Oficial do Município, quando resultar improfícua a
intimação  nos  moldes  dos  incisos  I  e  II  deste
artigo.

Art. 32. Considera-se efetiva a intimação do auto
de infração:

I - na data da ciência do intimado;

II  -  na  data  do  recebimento,  por  via  postal  ou
telegráfica  ou,  se  a  data  for  omitida,  a  data  da
juntada ao processo  do Aviso  de Recebimento -
AR; 
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III - na data da publicação do Edital, se este for o
meio utilizado.

Art.  33.  As  impugnações  aos  autos  de  infração
serão  instruídas  e  processadas  conforme  o
disposto nos art. 285 a 298, da Lei n.º 2.310, de 16
de  dezembro  de  2009  –  Código  Tributário
Municipal – e suas alterações,  diferindo, apenas,
quanto ao titular da decisão de primeira instância
que,  no  presente  caso,  será  o  Secretário  de
Planejamento,  Serviços  e  Vias  Urbanas,  e  de
segunda  instância  o  Conselho  Municipal  de
Urbanismo e Ambiente - COMUA.

Art. 34. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Carlos Barbosa, 20 de outubro de 2020.
61º de Emancipação.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

LEI Nº 3.813, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020 

Autoriza  o  Município  de  Carlos  Barbosa  a
aderir ao Termo de Cooperação com Estado do
Rio  Grande  do  Sul,  por  intermédio  da
Secretaria Estadual de Segurança Pública, com
interveniência da Polícia Civil, para construção
da nova Delegacia de Polícia de Carlos Barbosa.

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  o  Poder  Executivo  Municipal
autorizado a aderir ao Termo de Cooperação com
o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da
Secretaria  Estadual  de  Segurança  Pública,  com
interveniência da Polícia Civil.

Parágrafo único. O objetivo da presente parceria,
cujo Termo de Cooperação integra a presente lei, é
a conjugação de esforços entre os partícipes para a
edificação de um novo prédio para a Delegacia de
Carlos Barbosa.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias.

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

Carlos Barbosa, 20 de outubro de 2020.
61º de Emancipação.

EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 021/2020

TIPO: Menor preço global por objeto
DATA: 24 de novembro de 2020
HORÁRIO: 09 Horas
OBJETO: Contratação de empresa para execução
de obra de cercamento, pavimentação e portões
da EMEI Basílio Nazareno Ceratti

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

CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 –
PROARTE

EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC

OBJETO:  01.01 -  O presente Edital de Chamada
Pública  tem  por  finalidade  a  formalização  por
meio  de  Requerimento  e  Autodeclaração  de
Espaços  Culturais  e  Artísticos  organizados  e
mantidos  por  pessoas,  Organizações  da
Sociedade  Civil,  Microempresas  Individuais,
Microempresas  e  Empresas  Culturais,
Organizações  Culturais  e  Comunitárias,
Cooperativas  e  Instituições  Culturais,  com  ou
sem  fins  lucrativos,  que  sejam  dedicados  a
realizar  atividades  artísticas  e  culturais  no
município de Carlos Barbosa, RS, que cumpram
integralmente com as exigências da Lei Federal
Nº 14.017/2020 – Lei Aldir  Blanc e do Decreto
Municipal nº 3.614, de 22 de setembro de 2020,
para o acesso ao subsídio emergencial  previsto
em seu inciso II do art. 2º da norma.

01.02 -  O valor disponível para o presente edital
de chamada pública é de R$ 100.000,00 (cem mil
reais),  sendo  que  o  Município  disponibilizará  a
cada  interessado  que  cumprir  na  totalidade  as
regras  editalícias  o  valor  de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) que serão pagos em parcela única.
01.02.01 – Ultrapassando o valor disponível em
número de interessados a forma de distribuição
se  dará  por  ordem  de  inscrição  e  seleção  dos
inscritos,  desde  que  atendam  a  todos  os
quesitos solicitados no presente edital.

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

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
003/2020 – PROARTE

DATA: 19 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 JURÍDICAS, de direito
público  e  de  direito  privado,  com  ou  sem  fins
lucrativos,  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
serem 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
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.

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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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$  20.000,00
(vinte mil reais) para pessoa jurídica, num total de
02 (dois) projetos, como finalidade a qualificação,
formação e produção.

Parceiro Valor por
projeto

Valor total

Pessoa Jurídica Até R$
10.000,00

R$ 20.000,00

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

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2020

TIPO: Menor preço global
DATA: 29 de outubro de 2020
HORÁRIO: 9 Horas
OBJETO:  Locação de estruturas de sonorização e 
projeção para o 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  102  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2020

TIPO: Menor preço global
DATA: 05 de novembro de 2020
HORÁRIO: 14 Horas
OBJETO:  Prestação de serviço de zeladoria para o 
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  103 no campo “nº do edital”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

ATAS

ATA II DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
089/2020

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil
e vinte, às quinze horas, o Pregoeiro, designado
pela Portaria nº 596/2020, com a finalidade de
dar andamento ao certame, deu início a sessão
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. Findado o prazo de recurso e
sem  que  houvesse  manifestação  das  partes,
adjudicam-se à empresa vencedora: A BATISTA &
CIA MONITORAMENTO LTDA, os lotes 01,02,03 e
04 do edital.  Nada mais  havendo a constar,  foi
encerrada a presente sessão, cuja ata foi lavrada
e  assinada  pelo  Pregoeiro.  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

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
092/2020

Aos quinze 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 TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE
POSTES  DE  CONCRETO  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: INSTALADORA
ELÉTRICA  LÍDER  LTDA,  neste  ato  representada
pelo  Sr.  Antomar  Agostini,  RG  nº  1016433052.
Conferidos  os  documentos  apresentados  para
tanto,  a  empresa  participante  restou
credenciada. A licitante INSTALADORA ELÉTRICA
LÍDER  LTDA  apresentou  declaração  de
micro/pequena conforme disposto no item 03.04
do edital. Foram recebidos os envelopes n. 01 e
02,  proposta  de preços  e  habilitação.  Aberto  o
envelope  da  proposta  de  preços,  e  tendo
concluído que apresenta condições positivas de
classificação,  eis  que  os  preços  ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado
para  idênticas  condições  de  fornecimento,

segundo a pesquisa informativa que se realizou, o
Pregoeiro decidiu pela abertura do momento de
lances conforme planilha anexa. Encerrada a fase
de  lances,  e  após  oportunizado  o  exercício  do
benefício  para  micro  e  pequenas  empresas
previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,  foi
declarado  vencedor  o  seguinte  licitante:  para  o
objeto do edital  -  INSTALADORA ELÉTRICA LÍDER
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
9.500,00. Após a fase das propostas e lances foi
aberto  o  envelope  de  número  02,  referente  a
habilitação.  Foi  habilitada  a  empresa:
INSTALADORA ELÉTRICA LÍDER LTDA. Adjudica-se à
empresa  vencedora:  INSTALADORA  ELÉTRICA
LÍDER  LTDA,  o  objeto  constante  do  edital.  Foi
concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação  de  interposição  do  mesmo.  Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a presente
sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pelo
Pregoeiro,  equipe  de  apoio  e  licitantes.
Encaminha-se  à  Assessoria  Jurídica  todo  o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos  adotados  por  mim  pregoeiro  e
equipe de apoio para posterior homologação.

Itacir Rasador – Pregoeiro
Mércia J. Chies – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
093/2020

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil
e vinte, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe  de  Apoio,  designados  pela  Portaria  nº
596/2020, com a finalidade de receber propostas
e  documentos  de  habilitação,  objetivando  a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES  ESPECIALIZADOS,  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:  CLÍNICA NOSSA SENHORA
DE LOURDES LTDA - EPP,  neste ato representada
pela  Sra.  Cristina Michielon Baldisserotto,  RG  nº
9042391483;  CLÍNICA  DO  SISTEMA  DIGESTÓRIO
DR.  PEREIRA,  neste  ato  representada  pela  Sra.
Zulmira  Marasca  Giongo,  RG  nº  1014342123;
HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO  PEDRO,  neste  ato
representada pelo  Sr.  Rangel  da  Costa  Carissimi,
RG  nº  2065623338;   Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes restaram credenciadas. As licitantes
CLÍNICA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA – EPP
e CLÍNICA DO SISTEMA DIGESTÓRIO DR. PEREIRA
apresentaram  declaração  de  micro/pequena
empresa  conforme  disposto  no  item  03.04  do
edital.
Foram  recebidos  os  envelopes  n.  01  e  02,
proposta  de  preços  e  habilitação.  Aberto  o
envelope  da  proposta  de  preços,  e  tendo
concluído  que  apresenta  condições  positivas  de
classificação,  eis  que  os  preços  ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado
para  idênticas  condições  de  fornecimento,
segundo a pesquisa informativa que se realizou, a
Pregoeira decidiu pela abertura do momento de
lances conforme planilha anexa. Encerrada a fase
de  lances,  e  após  oportunizado  o  exercício  do
benefício  para  micro  e  pequenas  empresas
previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,  foram
declarados  vencedores  os  seguintes  licitantes:

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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para o item 01 - CLÍNICA DO SISTEMA DIGESTÓRIO
DR. PEREIRA, com o preço final (ou negociado) de
R$ 300,00; para o item 02 - CLÍNICA DO SISTEMA
DIGESTÓRIO DR.  PEREIRA, com o preço final  (ou
negociado) de R$ 590,00; para o item 03 - CLÍNICA
NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA - EPP, com o
preço final (ou negociado) de R$ 350,00. Após a
fase das propostas e lances foi aberto o envelope
de  número  02,  referente  a  habilitação.  Foi
habilitada  a  empresa:  CLÍNICA  NOSSA  SENHORA
DE LOURDES LTDA – EPP. A empresa CLÍNICA DO
SISTEMA DIGESTÓRIO DR. PEREIRA foi inabilitada,
pois  apresentou  o  Álvara  Sanitário  restrito  a
consultas.  Retomada  a  fase  de  lances,  foi
convocado  o  segundo  colocado  e  o  mesmo
permaneceu  com  seus  últimos  lances.  Dessa
forma, foi declarado vencedor o seguinte licitante:
para  o  item  01  -  HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO
PEDRO,  com o preço  final  (ou negociado)  de R$
310,00 e para o item 02 - HOSPITAL BENEFICENTE
SÃO PEDRO, com o preço final (ou negociado) de
R$  600,00.  Foi  concedido  prazo  para  recurso,  a
empresa  CLÍNICA  DO  SISTEMA  DIGESTÓRIO  DR.
PEREIRA, questiona sobre o alvará sanitário da sua
empresa  que  foi  impugnado  e  quanto  a
qualificação técnica dos prestadores de serviços da
empresa vencedora dos itens 01 e 02. Nada mais
havendo  a  constar,  foi  encerrada  a  presente
sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes.

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

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
094/2020

Aos dezesseis 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
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM
SERVIÇOS  DE  CONVERSÃO,  IMPLANTAÇÃO,
TREINAMENTO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO
DE  SISTEMAS  DE  INFORMÁTICA  (SOFTWARES)  –
SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO EDUCACIONAL
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: TECNOSWEB – TECNOLOGIA DE GESTÃO
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Gilmar
Baldasso  ,  RG  nº  1009907443;  METAWAY
TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA-  ME,  neste
ato representada pelo Sr. Marciano Burtet, RG nº
8056238531;  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  as  empresas
participantes  restaram  credenciadas.  A  licitante
METAWAY  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA-
ME  apresentou  declaração  de  micro/pequena
empresa  conforme  disposto  no  item  03.04  do
edital. Foram recebidos os envelopes n. 01 e 02,
proposta  de  preços  e  habilitação.  Aberto  o
envelope  da  proposta  de  preços,  e  tendo
concluído  que  apresenta  condições  positivas  de
classificação, eis que os preços ofertados situaram-
se  dentre  aqueles  vigentes  no  mercado  para
idênticas  condições  de  fornecimento,  segundo  a
pesquisa informativa que se realizou, a Pregoeira
decidiu  pela  abertura  do  momento  de  lances

conforme  planilha  anexa.  Encerrada  a  fase  de
lances,  e  após  oportunizado  o  exercício  do
benefício  para  micro  e  pequenas  empresas
previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,  foi
declarado vencedor o seguinte licitante:  para o
item  01  -  METAWAY  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO LTDA- ME, com o preço final (ou
negociado)  de  R$  38.000,00.  Após  a  fase  das
propostas  e  lances  foi  aberto  o  envelope  de
número 02, referente a habilitação. Foi habilitada
a  empresa:  METAWAY  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO LTDA- ME. Abre- se prazo para que
a administração convoque a empresa detentora
da melhor oferta para verificar conformidade dos
sistemas, conforme item 10 do edital. Nada mais
havendo  a  constar,  foi  encerrada  a  presente
sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pela
Pregoeira, equipe de apoio e licitantes.

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

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
095/2020

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil
e vinte, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e
a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
596/2020, com a finalidade de receber propostas
e  documentos  de  habilitação,  objetivando  a
CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  PARA  REALIZAÇÃO
DE  CONSULTAS  E  EXAMES  ESPECIALIZADOS
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:  MAXILASER  MEDICINA  E
OFTALMOLOGIA  LTDA,  neste  ato  representada
pelo Sr. Luciano José da Silva, RG nº 5060627501;
CLÍNICA  DO SISTEMA  DIGESTÓRIO DR.  PEREIRA
LTDA,  neste  ato  representada  pela  Srª.  Zulmira
Marasca  Giongo,  RG  nº  1014342123;
ASSOCIAÇÃO  DR.  BARTHOLOMEU  TACHINI  –
HOSPITAL  SÃO  ROQUE,  neste  ato  representada
pela  Srª.  Catia  Argenta,  RG  nº  1060515887;
HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO  PEDRO,  neste  ato
representada pelo Sr. Rangel da Costa Carissimi,
RG  nº  2065623338;  TELEVIDA  CENTRO
ESPECIALIZADO  DE  TELEDIAGNÓSTICOS  LTDA,
sem  que  seu  representante  estivesse  presente.
Conferidos  os  documentos  apresentados  para
tanto,  as  empresas  participantes  restaram
credenciadas.  A  licitante  CLÍNICA  DO  SISTEMA
DIGESTÓRIO  DR.  PEREIRA  LTDA  apresentou
declaração de micro/pequena empresa conforme
disposto  no  item  03.04  do  edital.  Foram
recebidos os envelopes n. 01 e 02, proposta de
preços  e  habilitação.  Aberto  o  envelope  da
proposta  de  preços,  e  tendo  concluído  que
apresenta  condições  positivas  de  classificação,
eis  que os preços ofertados situaram-se dentre
aqueles  vigentes  no  mercado  para  idênticas
condições de fornecimento, segundo a pesquisa
informativa que se realizou, a Pregoeira decidiu
pela abertura do momento de lances conforme
planilha anexa. Encerrada a fase de lances, e após
oportunizado o exercício do benefício para micro
e  pequenas  empresas  previsto  na  Lei
Complementar  123/2006,  foram  declarados
vencedores  os  seguintes  licitantes:  para  o  item
01 - HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO, com o

preço final (ou negociado) de R$ 120,00; para o
item  02  -  HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO  PEDRO,
com o preço final (ou negociado)  de R$ 150,00;
para  o  item  03  -  MAXILASER  MEDICINA  E
OFTALMOLOGIA  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  120,00;  para  o  item  04  -
HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO, com o preço
final (ou negociado) de R$ 200,00; para o item 05 -
ASSOCIAÇÃO  DR.  BARTHOLOMEU  TACHINI  –
HOSPITAL  SÃO  ROQUE,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  315,00;  para  o  item  06  -
ASSOCIAÇÃO  DR.  BARTHOLOMEU  TACHINI  –
HOSPITAL  SÃO  ROQUE,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  578,00;  para  o  item  07  -
HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO, com o preço
final (ou negociado) de R$ 9,40. Após a fase das
propostas  e  lances  foi  aberto  o  envelope  de
número 02, referente a habilitação. Foi inabilitada
a  empresa  MAXILASER  MEDICINA  E
OFTALMOLOGIA LTDA,   por não ter  apresentado
documentação relativa ao item 07.01.05 letra A, B,
C. Retomado o lance, o preço final para o item 03,
negociado com a  empresa  CLÍNICA DO SISTEMA
DIGESTÓRIO DR. PEREIRA LTDA, foi de R$ 120,00.
Foram  habilitadas  as  empresas:  CLÍNICA  DO
SISTEMA  DIGESTÓRIO  DR.  PEREIRA  LTDA;
ASSOCIAÇÃO  DR.  BARTHOLOMEU  TACHINI  –
HOSPITAL  SÃO  ROQUE;  HOSPITAL  BENEFICENTE
SÃO PEDRO.
Adjudicam-se às empresas vencedoras: HOSPITAL
BENEFICENTE SÃO PEDRO, os objetos constantes
nos item 01, 02, 04 e 07 do edital;  ASSOCIAÇÃO
DR.  BARTHOLOMEU  TACHINI  –  HOSPITAL  SÃO
ROQUE os objetos constantes nos itens  05 e 06
do edital;  CLÍNICA DO SISTEMA DIGESTÓRIO DR.
PEREIRA LTDA o objeto constante no item 03 do
edital.  Foi  concedido  prazo  para  recurso,  não
havendo manifestação de interposição do mesmo.
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada
pela  Pregoeira,  equipe  de  apoio  e  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
Mércia J. Chies – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
096/2020

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil
e  vinte,  às  quatorze  horas,  reuniram-se  o
Pregoeiro  e  a  Equipe de Apoio,  designados pela
Portaria nº 596/2020, com a finalidade de receber
propostas  e  documentos  de  habilitação,
objetivando  a  AQUISIÇÃO  DE  PRODUTOS  PARA
PREMIAÇÃO  DO  PROGRAMA  MINHA  NOTA-e  E
PARA  OS  CONTRIBUINTES  QUE  FIZERAM  O
PAGAMENTO DO IPTU EM COTA ÚNICA, conforme
descrito no item 01 do Edital, processando-se essa
licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008, de
20 de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária
da Lei  Federal  nº  8.666/93  e  Lei  Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006. Participaram do
certame  as  empresas:  CENTERMIX
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, neste ato
representada  pelo  Sr.  Fabiano  Muller  ,  RG  nº
4090251374; BLUE INFORMÁTICA EIRELI, neste ato
representada  pelo  Sr.  Regis  Ricardo  Falcão
Lacerda,  RG  nº  2037941081;  Conferidos  os
documentos  apresentados  para  tanto,  as
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empresas participantes restaram credenciadas. As
licitantes  CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA e  BLUE INFORMÁTICA EIRELI
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,  foram
declarados  vencedores  os  seguintes  licitantes:
para o item 01 - CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado) de R$ 1.520,00; para o item 02 - BLUE
INFORMÁTICA  EIRELI,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de  R$  2.345,00  e  para  o  item  03  -
CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA
LTDA,  com  o  preço  final  (ou  negociado)  de  R$
2.595,00. Após a fase das propostas e lances foi
aberto  o  envelope  de  número  02,  referente  a
habilitação. Foi habilitada a empresa: CENTERMIX
EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  LTDA  e  BLUE
INFORMÁTICA  EIRELI.  Adjudicam-se  às  empresas
vencedoras:  CENTERMIX  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA LTDA, o objeto constante nos itens
01 e  03 do edital;  BLUE INFORMÁTICA EIRELI,  o
objeto  constante  no  item  02  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
Ivana C. dos Santos – Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
097/2020

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

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

ATA DE SESSÃO – EDITAL DE PREGÃO Nº
098/2020

Aos vinte e um 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE  SERVIÇO DE  FILMAGEM/ VÍDEO
PARA  A  ABERTURA  OFICIAL  DO  NATAL  NO
CAMINHO  DAS  ESTRELAS  2020,  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: ISMAEL
FERREIRA VARELA EIRELI, neste ato representada
pelo Sr. Osny Ferreira Varela, RG nº 7116418836;
Conferidos  os  documentos  apresentados  para
tanto,  a  empresa  participante  restou
credenciada.  A  licitante  ISMAEL  FERREIRA
VARELA  EIRELI  apresentou  declaração  de
micro/pequena  empresa  conforme  disposto  no
item 03.04 do edital.
Foram  recebidos  os  envelopes  n.  01  e  02,
proposta  de  preços  e  habilitação.  Aberto  o
envelope  da  proposta  de  preços,  e  tendo
concluído que apresenta condições positivas de
classificação,  eis  que  os  preços  ofertados
situaram-se dentre aqueles vigentes no mercado
para  idênticas  condições  de  fornecimento,
segundo a pesquisa informativa que se realizou, a
Pregoeira decidiu pela abertura do momento de
lances conforme planilha anexa. Encerrada a fase
de  lances,  e  após  oportunizado  o  exercício  do
benefício  para  micro  e  pequenas  empresas
previsto  na  Lei  Complementar  123/2006,  foi
declarado vencedor o seguinte licitante:  para o
item 01 - ISMAEL FERREIRA VARELA EIRELI, com o
preço final (ou negociado) de R$ 16.000,00. Após
a  fase  das  propostas  e  lances  foi  aberto  o
envelope de número 02, referente a habilitação.
Foi  habilitada  a  empresa:  ISMAEL  FERREIRA
VARELA  EIRELI.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora:  ISMAEL  FERREIRA  VARELA  EIRELI,  o
objeto  constante  no  item  01  do  edital;  Foi
concedido  prazo  para  recurso,  não  havendo
manifestação  de  interposição  do  mesmo.  Nada
mais havendo a constar, foi encerrada a presente
sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pela
Pregoeira,  equipe  de  apoio  e  licitante.
Encaminha-se  à  Assessoria  Jurídica  todo  o
processo  para  análise  dos  documentos  e
procedimentos  adotados  por  mim  pregoeira  e
equipe de apoio para posterior homologação.

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

ATA DE SESSÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
019/2020

Ata  de  licitação,  modalidade  Concorrência
Pública, número dezenove, do ano de dois mil e
vinte, realizada às nove horas, do dia vinte e um
de  outubro  de  dois  mil  e  vinte,  na  Sala  de
Licitações  da  Prefeitura  Municipal,  sita  na  Rua
Assis  Brasil,  número  onze,  em  Carlos  Barbosa,
que  tem  como  objeto a  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA  PARA  EXECUÇÃO  DE  PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA  NO  CENTRO  DA  COMUNIDADE  DE

SANTA LUIZA. Presentes os membros da Comissão
Julgadora  de  Licitações  nomeados  pela  Portaria
596/2020: Gilmara Rossi,  Fabricia Roberta Taufer
Moura  e  Reginara  Cristina  Aléssio.  Atendido  o
disposto na Lei nº 8.666/93, verificou-se a ampla
publicidade,  e  a  Comissão  decidiu  por  dar
continuidade ao processo licitatório.  Participou a
empresa  Concresul  Engenharia  Ltda,  inscrita  no
CNPJ  de  nº  26.277.170/0001-01  que  apenas
encaminhou envelopes. Inicialmente, foi aberto o
envelope  de  número  “um”  e  analisado  os
documentos  referentes  ao  item  “habilitação”.  A
empresa  foi  habilitada  para  prosseguir  no
certame. De posse do termo de renúncia foi dado
prosseguimento  ao  processo  com a  abertura  do
envelope  nº  02  –  proposta  financeira.  Após  a
análise da proposta financeira foi classificada: em
primeiro  lugar  a  licitante:  Concresul  Engenharia
Ltda  com  o  valor  total  global  de  R$  453.865,29
(quatrocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e
sessenta e  cinco reais  e  vinte  e nove centavos).
Nada  mais  havendo  a  constar,  foi  encerrada  a
presente  sessão,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada
pela Comissão de Licitações.

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 151/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Adriana Da Silva Mantovani
OBJETO: É  objeto  do  presente  contrato  a
aquisição de até 200 cestas básicas para atender
famílias  barbosenses  em  situação  de
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vulnerabilidade, que necessitam neste período em
que  o  município  encontra-se  em  estado  de
calamidade  pública  por  conta  do  COVID-19,
contendo os seguintes itens: 6 kg de arroz, 2 kg de
feijão, 4 kg de massa, 10 kg de farinha de trigo,  2
kg  de  farinha de  milho,  1600  g  biscoito  salgado
tipo  Água  e  Sal,  1600g  biscoito  de  leite,  tipo
Vaquinha,  12  litros  de  leite,  200g  café  solúvel,
1.800 ml de óleo de soja,  5  kg de açúcar cristal
branco,  400g de doce de leite, 350g de extrato de
tomate,  2  kg  de  lentilha,  5  dúzias  de  ovos,  2
envelopes fermento biológico 10g, 2 envelopes de
fermento químico seco 11g, 1000g de milho para
pipoca,  1  achocolatado  de  800g  sem  glúten,  3
unidades de sabonete 90g, 2 unidades de creme
dental  90g,  2  unidades  de  sabão  em  barra
glicerinado 200g,  2 unidades de água sanitária 2
litros.  As  cestas  serão  retiradas  conforme  a
necessidade e deverão ser entregues no em local a
ser  determinado  pela  Secretaria  Municipal  de
Assistência Social e Habitação, (ambos informados
via  e-mail)  dentro  do  perímetro  urbano  do
município.  Os  produtos  deverão  possuir  registro
em  órgão  oficial  competente,  que  poderá  estar
expresso no rótulo do produto ou através de cópia
do certificado de registro, excetuando-se aqueles
que estão dispensados do registro pela Legislação
sanitária vigente. Os produtos poderão a qualquer
momento,  serem  submetidos  a  análise  visual  e
sensorial. Da análise visual constarão os seguintes
itens:  condições  de  conservação,  prazo  de
validade, embalagem, indicação da composição do
produto,  presença  de  insetos,  larvas,  ou  outros
materiais  estranhos.  A  análise  sensorial
compreende a cor, odor, textura, sabor e aparência
do  produto.  Caso  o  produto  não  estiver  em
conformidade  com  as  análises,  a  empresa
fornecedora  obrigatoriamente  deverá  efetuar  a
troca. Os  alimentos  e  materiais  de  higiene
deverão apresentar no ato da entrega, prazos de
validade superior a 90 dias, a contar da data de
retirada dos mesmos.

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

VIGÊNCIA: A partir da assinatura, ou seja, de 16
de Outubro até 31 de Dezembro de 2020
VALOR: Até  R$ 58.950,00 (cinquenta  e  oito  mil,
novecentos e cinquenta reais)

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2020.

FÁBIO FIOROTTO
Secretário Municipal de Assistência Social

ADRIANA DA SILVA MANTOVANI
Contratado

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 152/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: S & S Eventos Ltda Me

OBJETO: É  objeto do presente,  a contratação de
empresa  especializada para  realizar  serviços  de
pré-produção,  produção  executiva  e  pós-
produção  de  toda  programação  do  Natal  no
Caminho das  Estrelas  2020,  que acontecerá  de
28/11/20 a 06/01/21, conforme segue:

*Compreende  a  pré-produção:  Elaboração  e
reuniões  de  cronograma  para  a  execução  do
evento,  definição  de  equipe  e  reuniões  de
planejamento,  visitas técnicas,  planejamento de
produção,  solicitação  e  avaliação  de  propostas,
elaboração  de  termos  específicos  com  os
envolvidos  no  evento,  reuniões  com
fornecedores  em  potencial,  planejamento
técnico,  desenvolvimento  e  definição  da
programação  geral  e  específica  da  produção.
Além disso, elaboração da logística, organização e
triagem de equipes, figurinos, cenografias, gradis,
cadeiras, palcos e estruturas em geral. Transporte
e alimentação das equipes contratadas para todo
o período.

*Compreende  a  produção  e  a  pós-produção:
Execução de todos os itens relacionados acima;
Orientação técnica de coordenação de todos os
prestadores  de  serviços  atuantes  nos
espetáculos;  Coordenação  de  todos  os
fornecedores durante a montagem (sonorização,
iluminação,  cenografia,  elenco  artístico,  shows
pirotécnicos,  contra-regragem,  estruturas,
mobiliários e demais serviços inerentes.

*A  equipe  será  composta  por  profissionais
habilitados e com experiência em eventos para a
coordenação  das  produções  dos  espetáculos  e
por profissionais  de contra-regragem, conforme
segue:
-Espetáculo de Abertura Oficial da programação:
04 profissionais em 03 dias (02 produtores e 02
contrarregras);
-Acompanhando  da  montagem/instalação  de
toda  decoração  natalina  da  cidade:  02
profissionais produtores;
-Trios  elétricos:  03  profissionais  em 04  dias  de
apresentação (01 produtor e 02 contrarregras);
-Planejamento, organização, acompanhamento e
construção  da  programação  que  passará  em
telão  de  LED  instalado  do  Palco  da  Estação
durante todo o período do Natal no Caminho das
Estrelas 2020.

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

VIGÊNCIA: a partir de 16 de outubro de 2020 até
06 de janeiro de 2021.
VALOR: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2020.

VANESSA CAMPANA
Secretária Municipal de Desenvolvimento

Turístico, Indústria e Comércio

S & S EVENTOS LTDA – ME
Contratado

SANDRA COHSUL
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: RGE  Sul  Distribuidora  de  Energia
S.A
OBJETO: 1.1.  Este  instrumento  contém  as
principais condições da prestação e utilização do
serviço  público  de  energia  elétrica  entre  a
distribuidora  e o  consumidor,  de  acordo com as
Condições  Gerais  de  Fornecimento  de  Energia
Elétrica  e  demais  regulamentos  expedidos  pela
Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  –  ANEEL.
1.1.1. O consumidor é sujeito à Lei de Licitações e
Contratos nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e de
acordo com o inciso XXII do artigo 24 da referida
Lei foi constatada a dispensa de licitação e/ou de
processo de inexigibilidade de licitação.

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

São Leopoldo, 23 de setembro de 2020.

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

FABIO CALVO SILVA
CPF: 909551100-68

Gerente de Rel. com o Poder Público 

ALEX SANDRO RIBEIRO WACHOLZ
CPF: 648561860-00

Gerente de Atendimento

EXTRATO DO CONTRATO Nº 154/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: RGE  Sul  Distribuidora  de  Energia
S.A
OBJETO: por conta da PREFEITURA, dos serviços
de arrecadação de Contribuição  para  Custeio  da
Iluminação Pública (“CIP”),  conforme previsto no
art.  149-A,  parágrafo  único  da  Constituição
Federal, aprovada pela Emenda Constitucional nº
39  de  19/12/2002  e  regulamentada  pela  Lei
Municipal no 2310/2009 e Decreto 2936/2015, a
partir do faturamento do mês de outubro/2020.
1.1.1. A CIP passará a ser incluída na fatura mensal
de  energia  elétrica  das  unidades  consumidoras
ativas  existentes  no  cadastro  da
CONCESSIONÁRIA.

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

São Leopoldo, 30 de setembro de 2020.

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

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/index?secao=contrato
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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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FABIO CALVO SILVA
CPF: 909551100-68

Gerente de Rel. com o Poder Público 

ALEX SANDRO RIBEIRO WACHOLZ
CPF: 648561860-00

Gerente de Atendimento

EXTRATO DO CONTRATO Nº 155/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: Evelin Hillig Produções
OBJETO: É  objeto do presente,  a contratação do
Diretor Artístico Luiz Alves, para o Espetáculo de
Abertura do Natal no Caminho das Estrelas 2020,
com  Chegada  do  Papai  Noel,  conforme  segue
abaixo:
*Direção Artística de Luiz Alves para o Espetáculo
de Abertura Oficial e Chegada do Papai Noel, a ser
realizado no dia 28 ou 29 de novembro de 2020, a
partir  das  20h,  no  CTG  Trilha  Serrana.  O  diretor
artístico  deverá  criar  o  roteiro  do  espetáculo,
articular  e  organizar  todas  as  partes  envolvidas
com o espetáculo tais como bailarinos, figurinos,
artistas  circenses,  cênicos,  cantores,  aéreos
técnicos de som, luz e imagem, cena entre outros.
A  organização  geral  e  responsabilidade  cênica  e
artística  do  espetáculo  estarão  a  cargo  dele.  Na
sexta-feira anterior ao espetáculo, a partir das 20h,
acontecerá  um  ensaio  geral  com  todos  os
envolvidos no espetáculo, no local do mesmo.
*Estão  inclusos  nesta  contratação  a  criação  do
roteiro,  a  direção do  espetáculo,  riggers,  elenco,
transporte,  alimentação,  figurinos,  maquiagem,
estrutura  para  pontos  aéreos  motorizados,  com
tecidos  e  lira,  onde  acontecerão  acrobacias  e
técnicas  especiais,  cenário  virtual  e  objetos  de
cenário para o espetáculo. Na sexta-feira anterior
ao  espetáculo,  a  partir  das  20h,  todos  deverão
participar  do  ensaio  geral,  no  local  onde  será
realizada a apresentação. Em virtude da Pandemia
do  Novo  Coronavírus  (COVID-19),  para  evitar
aglomeração  de  pessoas,  o  espetáculo  será
realizado  no  CTG  Trilha  Serrana,  montado  e
apresentado  em  um  dos  salões  do  CTG,  com
transmissão ao vivo via  internet e para telão na
área  externa,  no  estacionamento  do  Centro
Municipal  de  Eventos  Sérgio  Luiz  Guerra,  em
formato  de  "Drive-In".  Somente  assistirá  quem
estiver  em  carro  e  devidamente  protegido.  A
responsabilidade  pela  segurança  de  todos  os
envolvidos  no  espetáculo,  relativa  aos  cuidados
preventivos  contra  a  COVID-19,  são  de
responsabilidade  do  Diretor  Artístico  do
espetáculo, tais como higienização frequente das
mãos  com  álcool  gel,  utilização  de  máscaras
quando não estiverem em cena, distanciamento,
etc 

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

VIGÊNCIA: a partir de 19 de outubro de 2020 até
29 de novembro de 2020.
VALOR: R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).

Carlos Barbosa, 19 de outubro de 2020.

VANESSA CAMPANA

Secretária Municipal de Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio

EVELIN HILLIG PRODUÇÕES
Contratado

SANDRA COHSUL
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
151/2017

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Samed – Serviços de Assistência
Médica Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12
(doze) meses, ou seja, a partir de 25 de outubro
de 2020 até 24 de outubro de 2021, na forma da
justificativa  anexa  que  faz  parte  integrante  do
presente instrumento.
Em função da prorrogação de prazo do contrato,
será  reajustado  o  valor,  conforme  negociado
entre as partes em 4,00%. Desta forma, o novo
valor a ser pago corresponderá a:

Item Descrição Quantidade
 mês - até -

Valor
unitário

Valor Mensal 
de Até

01

SERVIÇOS  MÉDICOS
PARA  A  REALIZAÇÃO
DE  PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS
AMBULATORIAIS.

30 R$
175,98

R$ 5.279,66

Fica alterada a Cláusula Quarta – Do Reajuste dos
Preços, passando a vigorar a seguinte redação:
"No vencimento do contrato os preços poderão
ser  reajustados,  e  se  for  o  caso,  em  livre
negociação entre as partes e limitado ao índice
de desempenho da inflação do período".
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.

ADITIVO: 004

Carlos Barbosa, 20 de outubro de 2020.

LETÍCIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84

Secretária Municipal da Saúde

SAMED – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
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
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
081/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: CW Obras e Pavimentações Ltda –
Epp
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  30
(trinta) dias, ou seja, a partir de 22 de outubro de
2020 até 20 de novembro de 2020, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante do
presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas. 

ADITIVO: 003

Carlos Barbosa, 15 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
110/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Concresul Engenharia Ltda

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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OBJETO:  Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  90
(noventa) dias, a partir de 22 de outubro de 2020
até 19 de janeiro de 2021, na forma da justificativa
em anexo,  que faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 001

Carlos Barbosa, 16 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 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 19
de outubro de 2020, passará a vigorar da seguinte
forma:
Início  às  12:30 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 a 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 12:55 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  13:15
horas.
Início às 17:00 horas com parada 1 em frente a 
EMEI São Sebastião realizando exatamente o 
mesmo percurso do itinerário de ida, retornando 
à Creche às 17:50 horas.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

ADITIVO: 002

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2020.

FABIANO JOSÉ TAUFER
Secretário Municipal de Educação

DEIZE CRISTIANE WESCHENFELDER
Contratado

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
001/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: De Marchi Áudio e Vídeo Ltda
OBJETO:  Fica  suprimido  na Cláusula  Primeira  –
Da Finalidade e Objeto, o item  09 - SERVIÇO DE
SONORIZAÇÃO,  ILUMINAÇÃO  E  EFEITOS  –  29ª
FEIRA DO LIVRO DE CARLOS BARBOSA, na forma
da  justificativa  em  anexo,  que  faz  parte
integrante do presente instrumento.
Em função da alteração na Cláusula Primeira, fica
alterada a Cláusula Segunda – Do Preço, ficando
suprimido  o  valor  de  R$  3.490,00  (três  mil,
quatrocentos  e  noventa  reais),  na  forma  da
justificativa em anexo,  que faz  parte  integrante
do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 003

Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2020.

CARLO DAYAN SANTAROSA
CPF: 933.873.850-72

Diretor da Fundação da Cultura e Arte de Carlos
Barbosa 

DE MARCHI ÁUDIO E VÍDEO 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

EXTRATO DO SUPRESSIVO CONTRATUAL Nº
093/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Simonaggio & Cia Ltda
OBJETO:  Fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  -  Do
preço  –  ficando  acordada  a  supressão  de  R$
1.826,00 (um mil, oitocentos e vinte e seis reais),
sendo R$ 1.643,40 (um mil, seiscentos e quarenta
e  três  reais  e  quarenta  centavos)  referentes  a
material e R$ 182,60 (cento e oitenta e dois reais
e sessenta centavos) referente a mão de obra, na
forma  da  justificativa  e  planilha  anexa,  que  faz
parte integrante do presente instrumento. 
As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.

SUPRESSIVO: 001

Carlos Barbosa, 19 de outubro de 2020.

ANTONIO GELMINI
CPF: 117.701.800-44

Secretário Municipal de Projetos Públicos e Meio
Ambiente

SIMONAGGIO & CIA LTDA
Contratado

CRISTINA GEDOZ



http://www.mprs.mp.br/atendimento/envio-de-documentos/)12 Diário Oficial do Município de Carlos
Barbosa

Agente Administrativa

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

PORTARIAS   

PORTARIA Nº 691/2020

REMANEJA, com efeito retroativo a 07 de outubro
de 2020, os servidores abaixo relacionados:

Nome Matrícula Da Para
Ralf Hagemann

Zillmer 1.764 E.M.E.I Toquinho 
de Gente E.M.E.I Criança Feliz

Giovani Costa Ziegler 1.995 E.M.E.I Criança 
Feliz

E.M.E.I Gotinhas de
Amor

Angela Cristina
Lopes de Lima 1.962 E.M.E.I Vitória E.M.E.I Toquinho de

Gente

Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 692/2020

CONCEDE, com efeito retroativo a 1º de outubro
de 2020, licença por motivo de doença em pessoa
da  família  ao  servidor  ANDRE  LUIS  SCHNEIDER
KOCH, matrícula nº 1.600, Operador de Máquinas,
para  acompanhamento  de  sua  companheira,
conforme  laudo  médico  e  laudo  pericial,  nos
termos do artigo 105, § 1º e § 2º, da Lei Municipal
nº  682,  de  26  de  junho  de  1990.  Período  da
licença: de 1º a 15 de outubro de 2020.

Carlos Barbosa, 15 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 693/2020

ENQUADRA,  a  partir  desta  data,  o  servidor
CLEDMILSON  JOSÉ  BARBOSA,  matrícula  2.225,
Técnico  em  Enfermagem,  como  beneficiário  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, 15 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 694/2020

DETERMINA  a  abertura  de  Sindicância
Administrativa Investigatória e designa a Comissão
Permanente  de  Sindicância  e/ou  Processo
Administrativo, nos termos da Portaria nº 137, de
04  de  fevereiro  de  2019,  com  a  finalidade  de
apurar  os  fatos  apontados  no  Memorando nº
1.577, datado de 15 de outubro de 2020, referente
a um registro de Ocorrência Online, protocolo nº
2020  1013  6283  983,  em  relação  aos  supostos
fatos ocorridos no dia 13 outubro de 2020, na Rua
Júlio de  Castilhos,  Bairro  Centro,  quando  houve

um acidente de trânsito sem feridos, envolvendo
o veículo  nº 18,  Fiat  pálio fire 1.0/2014, placas
IVX 3693, de propriedade do Município.

Carlos Barbosa, 16 de outubro de 2020.

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

PORTARIA Nº 695/2020

RETIFICA a Portaria nº 686, de 13 de outubro de
2020,  que  concede  férias  regulamentares  a
servidores,  alterando  o  período  de  férias  da
servidora  LAURA  HELENA  CORREA  CARLOTTO
para  29/10/2020  a  07/11/2020  e  não  como
constou.

Carlos Barbosa, 20 de outubro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ,
Secretário Municipal da Administração.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 08/2020

CONCEDE  férias  regulamentares,  ao  servidor
WILIAM  IRANI  GIACOMELLI,  Secretário
Administrativo  da  Câmara  de  Vereadores,
matrícula nº 116, de 23 de novembro de 2020 a
02 de dezembro de 2020, referente ao período
aquisitivo  de  11  de  janeiro  de  2019  a  10  de
janeiro de 2020.

Carlos Barbosa, 21 de outubro de 2020.

LUCILENE MARCHI,
Presidente da Câmara de Vereadores. 

EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2020
Homologação das inscrições, calendário de

votação e apuração de votos

Retifica o Edital  de Convocação nº 03/2020, de
15  de  outubro  de  2020,  que  dispõe  sobre
homologação  das  inscrições,  calendário  de
votação  e  apuração  de  votos  da  eleição  do
IPRAM para o biênio 2021/2022.

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  retificação  do  Edital  da
Homologação das Inscrições dos Candidatos para
os  cargos  de  Presidente/Vice-Presidente,  do

Conselho  Deliberativo  e  do  Conselho  Fiscal  do
Instituto para a gestão 2021-2022,  alterando, no
Calendário de Votação, as datas de “28/10/2018
(quarta-feira)” e “29/10/2018 (quinta-feira)” para
28/10  e  29/10  do  ano  de  2020,  bem  como
alterando o trecho em que consta “Dias 27, 28 e
29/10/2018 (quarta,  quinta e sexta-feira) – Urna
permanente:”  para  “Dias  27,  28  e  29/10/2020
(terça quarta e quinta-feira) – Urna permanente:”,
permanecendo inalterados  os  demais  termos do
documento em questão.

Carlos Barbosa, 20 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.
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