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LEIS

 LEI N° 3.817, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020.

Ratifica  Termo  de  Convênio
celebrado  entre  o  Estado  do  Rio
Grande  do  Sul,  por  intermédio  da
Junta Comercial, Industrial e Serviços
do Rio Grande do Sul, e o Município
de  Carlos  Barbosa,  objetivando  a
implantação  e  a  operacionalização
da  Rede  Nacional  para  a
Simplificação  do  Registro  e  da
Legalização  de  Empresas  e  de
Negócios - REDESIM.

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 ratificado Termo de Convênio FPE n°
1879/2020 -  JUCISRS,  que entre  si  celebram o
Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da
Junta  Comercial,  Industrial  e  Serviços  do  Rio
Grande do Sul, e o Município de Carlos Barbosa,
visando a mútua cooperação entre os partícipes
para implantação e operacionalização da  Rede

Nacional  para a Simplificação do Registro e da
Legalização  de  Empresas  e  de  Negócios  -
REDESIM,  com  fundamento  na  Lei  Federal  nº
11.598, de 03 de dezembro de 2007. 

Parágrafo  único.  O  Termo  de  Convênio  foi
acordado nas condições estabelecidas no anexo,
que é parte integrante desta Lei.

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

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

Carlos Barbosa, 24 de novembro de 2020. 61º
de Emancipação.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

DECRETOS

DECRETO Nº 3.638, DE 20 DE NOVEMBRO DE
2020.

Dispõe  sobre  o  encerramento  do
exercício  financeiro  de  2020  para
órgãos e entidades da Administração
Pública. 

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  Complementar  nº  101  de  04  de  maio  de
2000, 

CONSIDERANDO  as  disposições  da  Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000,  que  estabelece  normas  de  finanças
voltadas para responsabilidade fiscal;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº
4.320,  de  17  de  março  de  1964,  que  estatui
normas  gerais  de  Direito  Financeiro  para
elaboração  e  controle  dos  orçamentos  e
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balanços da União, dos Estados, dos Municípios
e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO o teor da Resolução do Tribunal
de contas do Estado nº 1.099/2018, que dispõe
sobre  documentos  que  deverão  ser  entregues
ao TCE-RS para exame em processos de contas
de governo e de gestão;

CONSIDERANDO o teor da Resolução do Tribunal
de Contas do Estado nº 1.099/2014, que dispõe
sobre  os  critérios  a  serem  observados  na
apreciação das contas de governo, para fins de
emissão de parecer prévio, e no julgamento das
contas de gestão dos administradores e demais
responsáveis  por  bens  e  valores  públicos  da
Administração  Direta  e  Indireta  e  dá  outras
providências;

CONSIDERANDO o teor da Instrução Normativa
do  Tribunal  de  contas  do  Estado  nº  13/2018,
que  dispõe  sobre  a  publicação  do  Relatório
Resumido da Execução Orçamentária  (RREO) e
do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), bem como
sobre as  normas e procedimentos  de remessa
das  informações  e  dos  dados  relativos  aos
órgãos e entes da esfera municipal, para fins do
exercício  da  fiscalização  que  compete  ao
Tribunal de Contas do Estado, nos termos da Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de
2000;

CONSIDERANDO o teor da Portaria MF nº 548,
de  novembro  de  2010,  que  estabelece  os
requisitos mínimos de segurança e contábeis do
sistema integrado de administração financeira e
controle  utilizado  no  âmbito  de  cada  ente  da
Federação,  adicionais aos previstos no Decreto
nº 7.185, de 27 de maio de 2010; e

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar e
uniformizar  os  procedimentos,  estabelecendo
um  cronograma  de  atividades  e  ações
necessárias  para  o  encerramento  do  exercício
financeiro de 2019 com vistas ao atendimento
da legislação vigente,

DECRETA: 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  1º  Os  procedimentos  de  que  trata  este
Decreto  atendem  às  normas  de  Direito
Financeiro  previstos  na  legislação  vigente  e
objetivam  o  cumprimento  dos  prazos  legais
estabelecidos para a elaboração e divulgação de
demonstrativos  contábeis  consolidados,  e
propiciam  a  disponibilização  de  informações
necessárias  à  prestação  de  contas  anual  do
exercício financeiro de 2020.

Art. 2º A partir da publicação deste Decreto e
até  a  publicação  da  Tomada  de  Contas  do
Município e sua remessa ao Tribunal de Contas
do  Estado,  são  consideradas  urgentes  e
prioritárias  as  atividades  vinculadas  à

contabilidade,  auditoria,  apuração
orçamentária e inventário de bens em todos os
órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública
Municipal.

CAPÍTULO II
DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Seção I
Do Encerramento Orçamentário e Financeiro

Art. 3º Para fins de encerramento do exercício,
fica estabelecido a data de 11 de dezembro de
2020  como  o  último  dia  para  empenhar
despesas  de  todos  os  órgãos  e  entidades  da
Administração  Municipal,  direta  e  indireta,
para todas as fontes de recursos.

Parágrafo Único.  Não se aplica o disposto no
caput deste artigo as despesas:

I - relativas à folha de pagamento e respectivas
obrigações patronais;

II  -  classificáveis  na  função  28  –  Encargos
Especiais;

III - necessárias à aplicação mínima de recursos
constitucionalmente vinculados à Manutenção
e  Desenvolvimento  do  Ensino  –  MDE –  e  às
Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS;

IV  -  decorrentes  de  sentenças  judiciais  e
respectivas custas, cujo pagamento tenha que
ser efetuado até o final do exercício, na forma
do art. 100 da Constituição Federal.

Art.  4º  O  saldo  dos  recursos  financeiros
decorrentes  de  repasses  ao  Poder  Legislativo
deverá ser devolvido ao Poder Executivo até o
último dia de expediente bancário do mês de
dezembro de 2020.

Parágrafo  Único.  Transcorrida  a  data  prevista
no caput deste artigo sem que tenha havido a
devolução dos saldos, a Contabilidade efetuará
o registro da inscrição do repasse diferido.

Art.  5º  As  ordens  bancárias  (TED,  DOC  e
transferências)  destinadas  ao  pagamento  de
despesas  que  devam  se  processar  até  o
encerramento  do  exercício,
independentemente  da  fonte  de  recurso,
deverão ser emitidas até às 13h do dia 30 de
dezembro de 2020.

Seção II
Dos Restos a Pagar

Art. 6º Serão inscritas em “Restos a Pagar” as
despesas legalmente empenhadas, até o limite
do saldo das disponibilidades financeiras.

§ 1º Em conformidade com o disposto no art.
50, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000
e, para efeitos de inscrição em restos a pagar
processados,  serão  consideradas  liquidadas,

ainda  que  pendentes  de  apresentação  dos
documentos fiscais, as despesas de competência
do exercício financeiro de 2020 relacionadas a
tarifas e taxas referentes à utilização de serviços
de  água,  esgoto,  telefonia,  acesso  à  internet,
energia  elétrica,  publicações  legais,  serviços
postais e alugueis.

§ 2º Fica a critério da Secretaria da Fazenda a
anulação  dos  empenhos  orçamentários  e/ou
“restos  a  pagar’,  segundo  informações  dos
órgãos  e  setores  responsáveis  pelo
processamento da despesa.

Art.  7º  Para  fins  de  inscrição  dos  “Restos  a
Pagar’,  o  montante  das  disponibilidades
financeiras  corresponderá,  para  cada  fonte  de
recursos, ao somatório do saldo das contas do
Ativo  Circulante  –  Subgrupo  Disponível  e
Subgrupo  Investimentos  e  Aplicações
temporárias a Curto Prazo, deduzido do total do
saldo das contas do Passivo Circulante, relativas
a  obrigações  financeiras  a  pagar,  apurados  no
último dia útil do exercício financeiro de 2020.

Parágrafo Único. No cálculo das disponibilidades
financeiras, serão considerados:

I - os valores registrados no Ativo Circulante, no
grupo  de  contas  relativas  às  transferências
voluntárias da União ou Estado, observadas as
prescrições da Instrução Normativa nº 13/2018,
do Tribunal de Contas do Estado;

II - os valores relativos às parcelas de Operações
de  Crédito  já  contratadas  e  pendentes  de
liberação pela instituição financeira, necessários
para  assegurar  o  pagamento  de  despesas  já
compromissadas à conta desses recursos.

Art. 8º É vedada a inscrição em “Restos a Pagar”
Não-Processados de despesas empenhadas para
atendimento de:

I - adiantamentos em geral;

II - diárias de viagem;

III  -  transferência  de  recursos  sob  a  forma de
subvenções, contribuições ou auxílios;

IV  -  despesas  de  pessoal  em  geral,  ativo  e
inativo, e respectivos encargos sociais;

V  -  auxílios  e  outros  benefícios  de  natureza
previdenciária ou assistencial;

VI - sentenças judiciais;

VII  -  indenizações  e  restituições  de  qualquer
natureza;

VIII - contribuições ao PASEP.

Art.  9º  Desde  que  observado  o  disposto  no
Decreto Federal nº 20.910 de 06 de janeiro de
1932,  o  saldo  de  Restos  a  Pagar  Processados
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inscritos  até  31  de  dezembro  de  2015,  e  não
reclamado  pelos  respectivos  credores,  será
baixado por prescrição em dezembro de 2020.

Art. 10. Os restos a pagar cancelados na forma
deste  Decreto  poderão,  excepcionalmente,  ser
restabelecidos,  desde  que  observadas,  no  que
couber,  as condições  estabelecidas  no seu art.
17.

Art.  11.  Compete  ao  Secretário  da  Fazenda
decidir  e  indicar  ao Setor  de Contabilidade os
empenhos orçamentários e de restos a pagar a
serem anulados.

Seção III
Das Contas Bancárias

Art.  12.  Até  o  final  do  exercício  financeiro,  a
tesouraria  deverá  levantar,  nas  instituições
financeiras que operam com o Município, todas
as  contas  bancárias  em  todos  os  Cadastros
Nacionais  de  Pessoas  Jurídicas  (CNPJs)
administrados  pelo  Munícipio,  para  fins  de
verificação e conciliação dos registros contábeis
e  para  que  se  proceda  à  solicitação  de
encerramento das contas bancárias em desuso,
inclusive,  as  contas  de  depósitos  em  garantia
(caução) em que o Município for favorecido.

Parágrafo  Único.  A  partir  do  levantamento  de
que trata o caput deste artigo, todos os recursos
existentes  nas  contas  bancárias  apuradas  a
partir  do  levantamento  de  que  trata  o  caput
deste  artigo  deverão  estar  devidamente
contabilizados,  inclusive,  os  recursos  de
terceiros  que,  transitoriamente,  estejam  em
poder do Município.

Art. 13. Para fins de observância do regime de
competência,  os  movimentos  encontrados  nos
extratos,  tanto  a  débito  como  a  crédito,  bem
como rendimentos de aplicações financeiras do
exercício financeiro de 2020, arquivos bancários
de dezembro de 2020, cujo valor somente possa
ser  conhecido  após  o  último  dia  útil  de
expediente,  poderão,  excepcionalmente,  ser
registrados  como  receita  orçamentária  ou
despesa  daquele  exercício  e  a  consequente
liquidação  de  empenho  da  obrigação  e  ou
tarifas,  inclusive,  liquidação  de  empenhos  de
depósitos judiciais,  até  o dia  15 de janeiro de
2021.

Art.  14.  Compete  aos  responsáveis  pelos
serviços contábeis e tesouraria dos órgãos e das
entidades  da  administração  pública  municipal
realizarem  a  conciliação  de  todas  as  contas
bancárias sob sua responsabilidade, até o dia 15
de janeiro de 2021.

CAPÍTULO III
DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Seção I
Da Apuração das Disponibilidades por Fontes de

Recursos

Art.  15.  Para  fins  de  apuração  do  superávit
financeiro  ou  insuficiência  financeira,  o  saldo
das  disponibilidades  deverá  ser  desdobrado
por  fonte  de  recurso,  confrontadas  com  as
respectivas obrigações,  também por  fonte de
recurso.

Art.  16.  As  disponibilidades  por  fontes  de
recursos  decorrentes  de  cancelamentos  de
“Restos  a  Pagar”  e  de  outros  passivos
financeiros  reverterão  à  conta  de  superávit
financeiro no exercício em que ocorrerem.

Parágrafo  Único.  Nos  casos  de  revisão  do
superávit  previstos  no  caput deste  artigo,
caberá  a  Secretaria  da  Fazenda  a  revisão  do
superávit do exercício e a análise da viabilidade
da abertura de crédito adicional.

Seção II
Das Despesas de Exercícios Anteriores

Art. 17. Após o término do exercício de 2020
poderão  ser  reconhecidas  e  pagas  por
dotações  para  Despesas  de  Exercícios
Anteriores, obedecida, sempre que possível, a
ordem cronológica, as seguintes despesas:

I - não processadas em época própria, para as
quais  o  orçamento  respectivo  consignava
crédito  próprio,  com  saldo  suficiente  para
atendê-las;

II  -  de  “Restos  a  Pagar”  com  prescrição
interrompida; e

III  -  relativas  a  compromissos  reconhecidos
após  o  encerramento  do  exercício
correspondente.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  18.  O  Poder  Legislativo  e  os  órgãos  e
entidades da Administração Indireta poderão,
por  ato  próprio,  constituir  comissão
encarregada  de  assegurar  o  cumprimento
deste  Decreto,  em  especial  quanto  à  análise
das  despesas  a  serem inscritas  em “Restos  a
Pagar”.

Parágrafo  Único.  Os  membros  integrantes  da
comissão  de  que  trata  este  artigo  não
receberão qualquer tipo de remuneração por
sua  atuação,  sendo  o  exercício  de  suas
atividades considerando de relevante interesse
público.

Art. 19. Fica delegada à Secretaria da Fazenda a
competência  para  edição  de  normas
complementares que julgar necessárias ao fiel
cumprimento deste Decreto bem como decidir
sobre os casos não contemplados.

Art. 20. Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Carlos Barbosa, 20 de novembro de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Janete Belleboni Taufer,
Diretora de Controle Fazendário.

 DECRETO Nº 3.639, DE 20 DE NOVEMBRO DE
2020.

Relaciona  os  consumidores
contemplados  pelo  sorteio  do
Programa  Minha  Nota-e  e
contribuinte pagante da Cota Única
do IPTU 2020. 

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

DECRETA: 

Art.  1°  Para  fins  de  publicidade  dos
contemplados no sorteio,  definido nos  termos
da  Lei  n.°  3.456,  de  26  de  outubro  de  2017,
Decreto nº 3.215, de 21 de novembro de 2017 e
da Lei nº 3.610, de 18 de dezembro de 2018, a
relação de nomes, conforme segue:

I  -  Consumidores,  Lei  n.°  3.456,  de  26  de
outubro de 2017:

a) Granja Caravajio Ltda ME – 1º Prêmio - uma
motocicleta  250cc.  0KM,  Renavam
01241932759, placa JAH3E10;

b) Rogério Montanha Bittencourt – 2º Prêmio -
uma  motocicleta  160cc  0KM,  Renavam
01241904992, placa JAH2B64.

II - Pagante cota única IPTU 2020, Lei nº 3.610,
de 18 de dezembro de 2018:

a) Fabiano Käfer – uma motocicleta 160cc 0KM,
Renavam 01241933178, placa JAH2B63.

Art. 2° O presente Decreto é documento hábil
para  atestar  a  posse  e  propriedade  dos  bens
acima listados.

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

Carlos Barbosa, 20 de novembro de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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EDITAIS

EDITAL Nº 040/2020 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO II/2020

O  Prefeito  do  Município  de  Carlos  Barbosa,
Estado do Rio  Grande do Sul,  no  uso de  suas
atribuições  legais, TORNA PÚBLICO  o  presente
edital para divulgar o que segue: 

1.  RETIFICA-SE  a  tabela  1  da  pontuação  dos
títulos apresentados, em uma escala de zero a
cem pontos (máximo), para a função de Auxiliar
Geral  de  Escola,  do  Edital  de  abertura  de
Processo Seletivo Simplificado e Seleção Pública
para  contratação  por  prazo  determinado  nº
036/2020,  passando  a  vigorar  da  seguinte
forma:

TABELA 1 (Retificada)

Função de AUXILIAR GERAL DE ESCOLA:

ESPECIFICAÇÃO Pontua
ção

Unitári
a

Pontu
ação

Máxim
a

1. Certificado  de  conclusão
de:

Magistério na Modalidade
Normal  (nível  de  ensino
médio).

03 03

2. Ensino superior, concluído. 07 14

3. Pós-graduação  –
Especialização, concluído.

10 20

4. Pós-graduação – Mestrado,
concluído.

13 13

5. Pós-graduação  –
Doutorado, concluído. 

16 16

6. Cursos  Avulsos/Eventos:
jornadas,  formações
continuadas,  oficinas,
programas,  treinamentos,
semanas,  projetos  de
extensão e ciclos, palestras,
congressos,  simpósios,
fóruns,  encontros  e
seminários desde  que
relacionados  a  área  da
educação,  dentro  dos
últimos  cinco  anos,
contados  da  data  de
abertura  das  inscrições.
*Não será  somada a  carga
horária  de  vários  cursos
para  alcançar  a  somatória
de pontuação. 
I- De 20 a 100 horas
II- Acima de 100 horas 

05
10

30

7. Curso  de  informática
(máximo de 1 certificado)

01 01

8. Cursos  de  língua
estrangeira (máximo de 03
certificados)

01 03

9. Cursos de língua estrangeira e informática,

quando  apresentados,  serão  pontuados
para todos  os  candidatos,  conforme carga
horária  disposta  nos  itens  nº  7  e  nº  8,
independentemente da data de conclusão. 

2. Os demais itens permanecem inalterados.

Carlos Barbosa, 23 de novembro de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 734, DE 20 DE NOVEMBRO DE
2020

NOMEIA,  a  contar desta data,  membros para
compor a Comissão de Transição de Governo,
sob  a  coordenação  dos  primeiros,  conforme
segue: 

Representantes da Administração 2017/2020: 
Rodrigo  Stradiotti,  Agente  Administrativo,
matrícula nº 1.039;
José Carlos Custódio,  Secretário  Municipal  da
Fazenda, matrícula nº 210; e
Clarisse  Fátima Lagunaz,  Secretária  Municipal
da Administração, matrícula nº 1.068.

Representantes da Administração 2021/2024: 
Everson Kirch, prefeito eleito;
Beatriz Martin Bianco, vice-prefeita eleita;
Lenice Sberse Nery; e
Viviane Piacentini.

Os  trabalhos  da  Comissão  de  Transição
iniciarão em 24 de novembro do corrente ano,
com  término  em  31  de  dezembro  de  2020,
sendo que as datas e pautas das reuniões se
darão conforme cronograma a ser estabelecido
pela Comissão.

Carlos Barbosa, 20 de novembro de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 739, DE 23 DE NOVEMBRO DE
2020.

NOMEIA  membro  para  compor  o  Conselho
Municipal  da  Assistência  Social,  a  seguir
relacionado: 

Representantes da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE
Titular:  Daniela  Bissolotti,  em  substituição  à
Amanda Lilian Sauthier Zwirtes

Carlos Barbosa, 23 de novembro de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 740, DE 23 DE NOVEMBRO DE
2020.

NOMEIA,  em  substituição,  membros  para
comporem  o  Conselho  Municipal  da  Saúde,
conforme segue:

Representantes da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE
Titular:  Daniela  Bissolotti,  em  substituição  à
Amanda Lilian Sauthier Zwirtes

Carlos Barbosa, 23 de novembro de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 733, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2020

Remaneja,  a  partir  desta  data,  a  servidora
abaixo relacionada:

Nome Matrí
cula

Da Para

Bruna
Karoline
Zwirtes

2.191
E.M.E.I
Criança

Feliz

E.M.E.F.T.I
Governador Leonel
de Moura Brizola

Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 735, DE 20 DE NOVEMBRO DE
2020.

ALTERA, com efeito retroativo a 18 de maio de
2020,  o  percentual  de  adicional  de
insalubridade  pago  ao  servidor  EDUARDO
ALVARES BATISTA, Operário, matrícula nº 1.611,
para o  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.

Carlos Barbosa, 20 de novembro de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 736, DE 23 DE NOVEMBRO DE
2020

Nomeia,  a  partir  desta  data, PAOLA  GROFF,
matrícula nº 1.981, para exercer as atribuições
do  cargo  em  comissão  de  Assessor
Administrativo,  lotada  na  Secretaria  Municipal
de  Desenvolvimento  Turístico,  Indústria  e
Comércio,  carga  horária  semanal  de 40 horas,
com remuneração correspondente ao cargo em
comissão CC03, do quadro de cargos e salários
da  Lei  Municipal  nº  685,  de  26  de  junho  de
1990.

Carlos Barbosa, 23 de novembro de 2020.
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Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 737, DE 23 DE NOVEMBRO DE
2020

Nomeia,  a  partir  desta  data, RENATA  NUBIA
PICCOLI  PERERA,  matrícula  n.º  1.453,  para
exercer as atribuições do cargo em comissão de
SUPERVISOR  GERAL  DE  LICITAÇÕES  E
CONTRATOS, lotada na Secretaria Municipal  da
Fazenda, com remuneração correspondente ao
cargo  em  comissão  CC05,  com  carga  horária
semanal  de  40  horas,  do  quadro  de  cargos  e
salários da Lei Municipal nº 685, de 26 de junho
de 1990.

Carlos Barbosa, 23 de novembro de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

 PORTARIA Nº 738, DE 23 DE NOVEMBRO DE
2020

Homologa,  com  efeito  retroativo  a  01º  de
outubro  de  2020,  a  conclusão  do  estágio
probatório,  declarando  estável  no  serviço
público a servidora FRANCINARA DALLA POZZA,
matrícula nº  750, investida no cargo efetivo de
Professor de Educação Infantil em 02/05/2012, e
avaliada entre maio de 2012 a outubro de 2020,
conforme o disposto na Lei Municipal nº 2.001,
de 21 de setembro de 2006, e Decreto nº 2.078,
de 21 de setembro de 2006, nos termos do art.
41, § 4º, da Constituição Federal.

Carlos Barbosa, 23 de novembro de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 741, DE 25 DE NOVEMBRO DE
2020

Retifica  a  Portaria  nº  710/2020  de  03  de
novembro de 2020,  alterando a data do título
para  03  de  novembro  de  2020  e  não  como
constou.

Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 742, DE 25 DE NOVEMBRO DE
2020

EVANDRO ZIBETTI, Prefeito Municipal de PM DE
CARLOS BARBOSA,  no  uso  de  suas  atribuições
legais, e de conformidade com o que estabelece
o artigo 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal,
redação  dada  pela  Emenda  Constitucional  nº
41/2003  e  Lei  Municipal  nº  2755  de  2012,
CONCEDE PENSÃO ao dependente  do servidor

inativo  ALBINO  COUSSEAU,  matrícula  116,
identidade  funcional  380,  cargo  de  Operário,
padrão  G1.3,  classe  A,  regime  jurídico
estatutário,  44  horas  semanais,  falecido  em
29/10/2020,  inativado  conforme  Portaria  nº
413/1997,  sendo  que  100%  desta  pensão
corresponde  a  R$  2.626,94,  distribuídos  da
seguinte  forma:  FIORENTINA  CONTINI  ROHR,
companheiro(a),  a  contar  de  29/10/2020,  à
razão  de  100%,  no  valor  de  R$  2.626,94.  A
pensão  será  custeada  por  INST.  PREV.
MUNICIPAL - CARLOS BARBOSA, e seu reajuste
será efetivado pela paridade.

Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

PORTARIA Nº 743, DE 25 DE NOVEMBRO DE
2020

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

NOME DO SERVIDOR PERÍODO
AQUISITIVO

PERÍODO DE
FÉRIAS

GRAZIELE DA SILVA 
MACEDO

12/09/2018 A
11/09/2019

25/11/2020 A
04/12/2020

SHEILA DANIELI 06/06/2018 A
05/06/2019

25/11/2020 A
04/12/2020

Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2020.

Clarisse Fátima Lagunaz,
Secretária Municipal da Administração. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
022/2020

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 24 de dezembro de 2020
HORÁRIO:  9 Horas
OBJETO: Contratação  de  empresa  para
execução de pavimentação asfáltica na estrada
José Pedruzzi
O  edital  pode  ser  visualizado  na  íntegra
através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24
/sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao  # 
Digitando o nº 22 no campo “nº do edital” e
selecionando  a  modalidade  “Concorrência
Pública”.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
023/2020

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 24 de dezembro de 2020
HORÁRIO:  10:30 Horas
OBJETO:  Contratação  de  empresa  para
execução  de  pavimentação  asfáltica  na  rua
Monte Castelo
O  edital  pode  ser  visualizado  na  íntegra

através do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao  # 
Digitando o nº 23 no campo “nº do edital” e
selecionando  a  modalidade  “Concorrência
Pública”.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
024/2020

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 28 de dezembro de 2020
HORÁRIO:  9 Horas
OBJETO:  Contratação  de  empresa  para
execução  de  recapeamento  asfáltico  na  rua
Buarque de Macedo
O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao  # 
Digitando o nº 24 no campo “nº do edital” e
selecionando  a  modalidade  “Concorrência
Pública”.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
25/2020

TIPO: Menor Preço Global por Objeto
DATA: 28 de dezembro de 2020
HORÁRIO:  14 Horas
OBJETO: Contratação  de  empresa  para
execução de drenagem pluvial e pavimentação
em  blocos  de  concreto  intertravados  na  rua
Guerino  Piacentini,  distrito  de  Arcoverde  e
reparo  de  tubulação  de  drenagem  pluvial  na
Rua Francisco D’Arrigo
O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao  # 
Digitando o nº 25 no campo “nº do edital” e
selecionando  a  modalidade  “Concorrência
Pública”.

PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 –
FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE - PROARTE

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 20 de novembro de 2020
HORÁRIO:  9 Horas
OBJETO:  Contratação  de  empresa  para
prestação de serviço de sonorização, iluminação
e projeção para a realização de drive-in/show 
O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao  #  
Digitando  o  nº  2  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 –
FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE - PROARTE

TIPO: Menor Preço Global
DATA: 03 de dezembro de 2020
HORÁRIO:  9 Horas
Objeto:  Contratação  de  empresa  para
prestação  de  serviços  de  transmissão  ao  vivo
pela internet de drive-in/show
O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao  # 
Digitando  o  nº  3  no  campo  “nº  do  edital”  e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2020

TIPO: Menor Preço Global por Objeto
DATA: 04 de dezembro de 2020
HORÁRIO:  9 Horas
OBJETO:  Contratação de empresa especializada
para  perfuração  de  poço  artesiano  nas
comunidades de São Rafael e Linha Vitória
O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao  # 
Digitando o nº 121 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2020

TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 09 de dezembro de 2020
HORÁRIO:  9 Horas
OBJETO:   registro de preços para serviços de
borracharia  –  rodízios,  consertos,  montagens,
balanceamentos, geometrias e vulcanização de
pneus
O edital pode ser visualizado na íntegra através
do link:
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/
sistemas/transparencia/?
secao=licitacoes&sub=info_licitacao  #  
Digitando o nº 122 no campo “nº do edital” e
selecionando a modalidade “Pregão Presencial”.

ATAS

ATA I DE SESSÃO DE CONCORRÊNCIA Nº
021/2020

Ata  I  de  licitação,  modalidade  Concorrência,
número vinte e um, do ano de dois mil e vinte,
realizada às nove horas, do dia vinte e quatro
de  novembro  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  OBRA  DE
CERCAMENTO,  PAVIMENTAÇÃO E PORTÕES DA
EMEI BASÍLIO NAZARENO CERATTI. Presentes os

membros da Comissão Julgadora de Licitações:
Gilmara Rossi, Viviane Neis, matricula 1.330 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.
Participaram  as  empresas  Renova
Terraplenagem Ltda ME, inscrita no CNPJ sob
nº  12.298.636/0001-40,  que  apenas
encaminhou  envelopes;  Solaris  Construtora
Ltda, inscrita no CNPJ nº 34.410.383/0001-98,
neste ato, representada pelo Sr. Paulo Vignatti,
CPF  nº  210.947.560-91  e  MLT  Construções  e
Comércio  de  Materiais  de  Construção  Ltda
inscrita  no  CNPJ  sob  nº91.362.954/0001-08,
neste  ato  representada  pelo  Sr.  Davi  Muller,
CPF  nº  017.722.160-70.  Inicialmente,  foram
abertos  os  envelopes  de  número  “um”  e
analisados os documentos referentes ao item
“habilitação”. Todas as licitantes apresentaram
declaração  de  microempresa  ou  empresa  de
pequeno  porte.  Após  a  analise  dos
documentos de habilitação todas as licitantes
restaram habilitadas a prosseguir no certame.
De  posse  do  termo  de  renuncia  de  prazo  a
Comissão  decide  por  dar  andamento  ao
certame  com  a  abertura  do  envelope  02  –
Proposta  Financeira.  Após  a  análise  e
conferência  das  propostas  chegou-se  a
classificação:   OBJETO  01-  contratação  de
empresa para execução de obra de construção
de cercamento dos prédios e passarela ligando
o portão a escola e esta ao ginásio na EMEI
Basílio Nazareno Ceratti, em primeiro lugar a
licitante  Solaris Construtora Ltda com o valor
total  global  de  R$  107.112,72  (cento  e  sete
mil,  cento  e  doze  reais  e  setenta  e  dois
centavos); para o OBJETO 02  - contratação de
empresa para execução de obra de construção
de  pavimento  defronte  a  EMEI  Basílio
Nazareno Ceratti, em primeiro lugar a licitante
Renova  Terraplenagem  Ltda  ME com o  valor
total  global  de  R$  109.331,11  (cento  e  nove
mil,  trezentos  e  trinta  e  um  reais  e  onze
centavos); em segundo lugar a licitante Solaris
Construtora Ltda com o valor  total  global  de
R$ 113.510,87 (cento e treze mil, quinhentos e
dez  reais  e  oitenta  e  sete  centavos);  em
terceiro  lugar  a  licitante  MLT  Construções  e
Comércio  de  Materiais  de  Construção  Ltda
com  o  valor  total  global  de  R$  115.921,84
(cento e quinze mil, novecentos e vinte e um
reais  e  oitenta  e  quatro  centavos);  para  o
OBJETO  03  -  contratação  de  empresa  para
execução de obra de construção de portões e
cerca para fechamento frontal da EMEI Basílio
Nazareno Ceratti, em primeiro lugar a licitante
Solaris  Construtora  Ltda  com  o  valor  total
global  de  R$  34.172,84  (trinta  e  quatro  mil,
cento e setenta e dois reais e oitenta e quatro
centavos).  Nada  mais  havendo  a  constar,  foi
encerrada  a  presente  sessão,  cuja  ata  foi
lavrada e assinada pelos presentes.

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
002/2020-PROARTE

Aos vinte dias do mês de novembro 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
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  SONORIZAÇÃO,
ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO PARA A REALIZAÇÃO
DE DRIVE-IN/SHOW, 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:  DE
MARCHI  AUDIO  E  VIDEO  LTDA  ME  neste  ato
representada pelo Sr. Rudinei de Marchi, RG nº
4052240514.  Conferidos  os  documentos
apresentados  para  tanto,  a  empresa
participante restou credenciada.  A licitante  DE
MARCHI  AUDIO E  VIDEO 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
-DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA ME, com o
preço  final  (ou  negociado)  de  R$  25.000,00.
Após a fase das propostas e lances foi aberto o
envelope de número 02, referente a habilitação.
Foi habilitada a empresa: DE MARCHI AUDIO E
VIDEO  LTDA  ME.  Adjudica-se  à  empresa
vencedora: DE  MARCHI  AUDIO  E  VIDEO  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
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

Daniela R. Weschenfelder
Equipe de Apoio
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http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao
http://multi24.carlosbarbosa.rs.gov.br/multi24/sistemas/transparencia/?secao=licitacoes&sub=info_licitacao


Diário Oficial do Município de Carlos Barbosa -  7

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
115/2020

Aos dezenove dias do mês de novembro 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 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.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

Daniela R. Weschenfelder
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
116/2020

Aos vinte dias do mês de novembro 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 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DO
CINCO DA BOA VISTA 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:
ALISSON  LUIS  ULRICH  -  EPP,  neste  ato
representada pelo Sr. Leonardo Cristiano Ulrich,
RG nº 6061088453. Conferidos os documentos
apresentados para tanto, a empresa participante
restou  credenciada.  A  licitante  ALISSON  LUIS
ULRICH  -  EPP  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 lote 01 -
ALISSON LUIS ULRICH - EPP, com o preço final
(ou negociado) de R$ 16.800,00.  Após a fase
das propostas e lances foi  aberto o envelope
de  número  02,  referente  à  habilitação. Foi
habilitada a empresa: ALISSON LUIS ULRICH –
EPP.  Adjudica-se  à  empresa  vencedora:
ALISSON LUIS ULRICH - EPP, 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  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.

Leticia L. Almeida
Pregoeira

Mércia J. Chies
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
117/2020

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro
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
MATERIAL ELÉTRICO conforme descrito no item
01 do Edital,  processando-se essa licitação nos
termos  da  Lei  Federal  n.º  10.520,  de
17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 2.008,
de  20  de  fevereiro  de  2006,  com  aplicação
subsidiária  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  Lei
Complementar  123,  de  14  de  dezembro  de
2006. Participou do certame a empresa:  MRJ
AGATTI  MATERIAL  ELÉTRICO  E  ILUMINAÇÃO
LTDA,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  Maico
Renan Chesini, RG nº 6093540513. 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 –
sem  cotação  válida;  para  o  item  02  -  sem
cotação válida;  para o item 03 -  MRJ AGATTI
MATERIAL ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO LTDA, com
o preço final (ou negociado) de R$ 6,30; para o
item 04 -  MRJ AGATTI  MATERIAL  ELÉTRICO E

ILUMINAÇÃO  LTDA,  com  o  preço  final  (ou
negociado)  de R$ 5,85;  para  o  item 05 -  sem
cotação  válida.  Após  a  fase  das  propostas  e
lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente  à  habilitação. Foi  habilitada  a
empresa:  MRJ  AGATTI  MATERIAL  ELÉTRICO  E
ILUMINAÇÃO  LTDA.  Adjudicam-se  à  empresa
vencedora:  MRJ AGATTI  MATERIAL ELÉTRICO E
ILUMINAÇÃO LTDA,  os  objetos  constantes  nos
itens 03 e 04 do edital. Foi concedido prazo para
recurso,  não  havendo  manifestação  de
interposição do mesmo. Nada mais havendo a
constar,  foi  encerrada  a  presente  sessão,  cuja
ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira, equipe
de apoio e licitante. Encaminha-se à Assessoria
Jurídica  todo  o  processo  para  análise  dos
documentos  e  procedimentos  adotados  por
mim pregoeira e equipe de apoio para posterior
homologação.

Letícia L. de Almeida
Pregoeira

Mércia J. Chies
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
118/2020

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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
EXECUTAR OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA
EMEI ARCO IRIS  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

Daniela R. Weschenfelder
Equipe de Apoio

ATA DE SESSÃO - EDITAL DE PREGÃO Nº
109/2020

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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  ABRIGO  DE
PARADA DE ÔNIBUS, 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,
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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:
CACIQUE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, neste ato
representada pelo Sr. Paulo Clovis Nunes, RG nº
262458688;  e,  GUILHERME  CARDOSO  BROCCA
ME, neste ato representada pelo Sr. Guilherme
Cardoso Brocca, RG nº 5659192. Conferidos os
documentos  apresentados  para  tanto,  as
empresas  participantes  restaram  credenciadas.
A  empresa  GUERRA  INDUSTRIA  METALÚRGICA
LTDA  entregou  os  envelopes  01  e  02.  As
licitantes CACIQUE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
e  GUILHERME  CARDOSO  BROCCA  ME
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:
para  o  item  01  -  CACIQUE  INDÚSTRIA  DE
MÓVEIS LTDA, com o preço final (ou negociado)
de  R$  4.250,00.  Após  a  fase  das  propostas  e
lances  foi  aberto  o  envelope  de  número  02,
referente  a  habilitação. Foi  habilitada  a
empresa: CACIQUE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
Foi  concedido  prazo  para  recurso,  a  empresa
GUILHERME CARDOSO BROCCA ME, gostaria de
interpor  recurso  referente  ao  atestado  de
capacidade  técnica  da  empresa  vencedora
CACIQUE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, pois no
mesmo  não  comprova  as  características  que
atendam as descritas no edital, item 07.01.05 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.

Letícia L. Almeida
Pregoeira

Ivana C. dos Santos
Equipe de Apoio

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 170/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: BALDASSO  E  MIOTTO
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA ME
OBJETO: O objeto do presente é a contratação
de uma produtora artística para a contratação
de  diversos  grupos  e  artistas  para  a

programação  do  Natal  no  Caminho  das
Estrelas 2020, conforme segue:
ITEM 1 -  Apresentação de grupos de artistas
de maneira itinerante, nas seguintes datas:
a) Para o dia 17/12, das 19h30m  às 21h30m -
Grupo Dois Acordes e Álisson e Grupo;
b)  Para  o  dia  18/12,  das  19h30  às  21h30  -
Balada da Tati e Banda A Voz do Brasil;
c) Para o dia 22/12, das 19h30 às 21h30 - Joce
Sampaio Trio e Grupo Samba Trio;
d)  Para  o  dia  23/12,  das  19h30  às  21h30  -
Grupo Estirpe Campeira e Banda Balanço Total;
OBSERVAÇÃO:
1.As  apresentações  dos  grupos  acima
mencionados  acontecerão  de  maneira
itinerante,  em  cima  de  caminhões  trios
elétricos,  sendo  dois  por  dia,  em roteiros  (a
serem definidos posteriormente pela SMDTIC),
pela  cidade  e  interior.  Por  isso,  esta
contratação  inclui  a  locação  dos  caminhões
com sonorização completa, gerador de energia
e toda estrutura necessária para a realização
dos  shows  (serão  necessários  dois  trios
elétricos por dia).
2.Ainda, deve estar inclusa nesta contratação,
a presença de um Papai Noel para ir em cima
de  cada  um  dos  caminhões,  juntamente  ao
grupo que faráa apresentação musical  (serão
necessários dois papais noeis por dia).
3.A SMDTIC irá decorar os trios elétricos com
iluminação  natalina  (corda  luminosa),  tecido
para  envelopar  o  entorno  do  caminhão  e
banners  com  a  identidade  visual  do  evento.
Assim,  os  trios  deverão  estar  em  Carlos
Barbosa,  nas datas  mencionadas,  já na parte
da manhã, para que haja tempo hábil de fazer
a instalação desses elementos.
ITEM 2 - Contratação de artistas e grupos para
realizarem a gravação de videos, de até cinco
minutos cada, para serem transmitidos em um
telão  de  LED  que  permanecerá  instalado  no
Palco da Estação no período de 28/11/2020 a
06/01/2021. Cada artista/grupo deverá enviar
dois vídeos, que serão veiculados no telão em
duas datas diferentes, além de também serem
publicados  nas  redes  sociais  oficiais  do
município.  Os  vídeos  devem  ser  enviados  à
SMDTIC até o dia 25/11/2020, para que haja
tempo hábil de eventuais edições, bem como
de organizar a programação de veiculações no
telão.  São  eles:*Grupo  Ká  Pra  Nós
(pagode);*Laura  Dalmás  (pop  rock);*Vinícius
Cislaghi  (sertanejo);*Joce  Sampaio
(acústico);*Bruno Mello (instrumental);*Gisele
Deitos  (acústico);*Guilherme  Mecca
(sertanejo);*Norma  Jean  e  os  Comprimidos
(pop  rock);*Thomás  Werner
(instrumental);*Banda  Trindade  Sonora
(acústico);*Cissa  Flores  (dança);*Leandro  Zen
(rock  gaúcho);*Fúlvio  Motta
(acústico).*Duplamente (pop rock);*CTG Trilha
Serrana  (dança  tradicionalista  gaúcha);*Joel
Milani  (acústico  rock  e  pop  rock);*Banda
Darkchip  (heavy  metal);*Banda  Limiar
(rock);*Banda A Voz do Brasil (pop rock).
A empresa vencedora deverá apresentar ARTs
(de projeto e de execução) das estruturas de

som e luz utilizadas nas apresentações. 
Em caso de condições climáticas desfavoráveis e
os  eventos  não  acontecerem,  somente  serão
pagas  despesas  com  deslocamento  e  outros,
desde que devidamente comprovadas por parte
da contratada.
VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 06 de
janeiro de 2021.
VALOR: R$ 50.000,00
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 170 no campo “nº do contrato”.

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2020.

VANESSA CAMPANA
Secretária Municipal de Desenvolvimento

Turístico, Indústria e Comércio

BALDASSO E MIOTTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E
CULTURAIS 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 CONTRATO Nº 171/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: ROSANELLI TUR LTDA
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil, conforme roteiros abaixo:
LOTE 01
ROTA:   34  I  –  BAIRRO  APARECIDA,  CENTRO,
PLANALTO (ANTIGA 34M)
Capacidade Mínima do veículo: 42 passageiros
Trecho Não Pavimentado com Aclive Acentuado:
0,0 Km
Trecho Não Pavimentado: 0,32 Km
Trecho Pavimentado: 20,08 Km
KM Total 20,4
Linha 34. I: –  Manhã (Ida)
Escola: E.M.E.I. Arco Iris.
Início às 06:30 horas,  em frente a Escola Arco
Iris,  com  parada  1  (coordenadas  -29.303473,
-51.507677), virando à direita na rua Luiza Joana
Chiclelero, à esquerda na rua João Amazonas, à
direita na rua Ticiano Da Fré, à esquerda na rua
Imigrantes  com  parada  2  (coordenadas
-29.305687, -51.506278) parada 3 (coordenadas
-29.305654,  -51.505001),  parada  4
(coordenadas  -29.  305631,  -51.503842)  ,  à
esquerda na rua Treze de Maio, à direita na rua
monte  Castelo  com  parada  5  em  frente  ao
Parquinho  (coordenadas  -29.303035,
-51.502550),  à  esquerda  na  rua  Irmâ  Antonia
Venturini  com  parada  6  (coordenadas
-29.301921,  -51.500731),  à  esquerda  na  rua
Marechal  Floriano  Peixoto  com  parada  7

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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(coordenadas -29.300612, -51.503569), à direita
na  rua  XV  de  Novembro,  à  esquerda  na  rua
Padre  Anchieta  com  parada  8  (coordenadas
-29.300050, -51.505956), à direita na rua Valter
Jobin  com parada  9  (coordenadas  -29.298326,
-51.505972), à esquerda na rua Rio Branco com
parada  10  (coordenadas  -29.297901,
-51.507339)  em  frente  ao  Mercado  Girardi,  à
esquerda  na  rua  Osvaldo  Aranha,  à  direita  na
rua  Presidente  Castelo  Branco  com  parada  11
(coordenadas  -29.299416,  -51.510446),  parada
12  (coordenadas  -29.299420,  -51.511780),  à
direita na rua Anna Manfroi Rossi, à direita na
rua  Borges  de  Medeiros  com  parada  13  em
frente  a  Escola  Carlos  Barbosa  (coordenadas
-29.295973,  -51.503295),  à  direita  na  rua
Maurício Cardoso com parada 14 (coordenadas
-29.299318,  -51.502083)  às  06:50  horas,  à
esquerda  na  rua  Assis  Brasil,  à  direita  na  rua
Buarque de Macedo, à direita na rua Marechal
Floriano  Peixoto,  à  esquerda  na  rua  Treze  de
Maio com parada 15 (coordenadas -29.300848,
-51.503038), à direita na rua Monte Castelo com
parada  16  (coordenadas  -29.303079,
-51.505006), à esquerda na rua Treviso, à direita
na  rua  João  Amazonas  com  parada  17
(coordenadas -29.303904, -51.506046), à direita
na rua Luiza Joana Chicheleiro,  À esquerda na
rua   sem  denominação  com  parada  18  para
desembarque   (coordenadas  -29.303476,
-51.507803) em frente a EMEI Arco Iris às 07:10
horas,  após  retornando  no  mesmo  ponto,  à
esquerda  na  rua  Luiza  Joana  Chicheleiro,  à
esquerda na rua Francisco D’ Arrigo, à direita na
rua  Anna  Manfroi  Rossi,  à  esquerda  na  rua
Marechal  Floriano  Peixoto  com  parada  19
(coordenadas  -29.300624,  -51.511721),  à
esquerda  na  Estrada  Azevedo  de  Castro  com
parada  20  (coordenadas  -29.303469,
-51.514833)  e  parada  21  (coordenadas
-29.307646, -51.516740), retornando no mesmo
ponto  seguindo  à  direita  na  rua  Francisco  D’
Arrigo com parada 22 (coordenadas -29.301507,
-51.513804),  parada  23  (coordenadas
-29.301502,  -51.509934),  parada  24
(coordenadas -29.301507, -51.508180), à direita
na rua Luiza Joana Chicheleiro, à direita na rua
Sem denominação com parada de desembarque
25  (coordenadas  -29.303478,  -51.507677)  em
frente a EMEI Arco Ìris às 07:30 horas.
Linha 34. I: –  Tarde (Volta)
Escola: E.M.E.I. Arco Iris.
Início  às  16:55 horas,  em frente a Escola Arco
Iris,  realizando  o  mesmo  percurso  da  Ida,
retornado à Escola às 17:55 horas. 
LOTE 02
ROTA:   35  I  –  BAIRRO  CENTRO,  PONTE  SECA,
BELA VISTA, AURORA (ANTIGA 35M)
Capacidade Mínima do veículo: 42 passageiros
Trecho Não Pavimentado com Aclive Acentuado:
0,0 Km
Trecho Não Pavimentado: 0,0 Km
Trecho Pavimentado: 15,00 Km
KM Total 15,0
Linha 35. I 1: –  Manhã (Ida)
Escola: E.M.E.I. Aurora.
Início às 06:30 horas, na Júlio de Castilhos com

parada  1  em  frente  a  Rosa  Branca
(coordenadas  -29.299218,  -51.499645),
seguindo em direção a Av. 25 de Setembro, à
direita  na  rua  Cecília  Meireles  com parada 2
(coordenadas -29.290426, -51.494522), parada
3  (coordenadas  -29.290421,  -51.492245),
parada  4  (coordenadas  -29.290401,
-51.489849), à direita na rua Renato Misturini
com  parada  5  (coordenadas  -29.291574,
-51.488285),  à  direita  na  rua  Érico  Veríssimo
com  parada  6  (coordenadas  -29.291790,
-51.488739),  parada  7  (coordenadas
-29.291743, -51.490086), à esquerda na rua Dr.
Elmo  Sebastião  Dielo  com  parada  8
(coordenadas  -29.292751,  -51.491386),  à
direita  na  rua  Celestina  Deitos  Ledur,  à
esquerda na rua Monteiro Lobato com parada
9  (coordenadas  -29.293503,  -51.492474),  à
direita na rua Ampélio Carlotto com parada 10
(coordenadas  -29.296085,  -51.494991),  à
direita na Av, Presidente Kennedy, à direita na
rua  Verdolindo  A.  Guerra  com  parada  11
(coordenadas  -29.295233,  -51.497913)  em
frente  a  APAE,  à  esquerda  na  rua  Dona
Leopoldina,  à  esquerda   na  rua  Humberto
Accorsi  com  parada  12  (coordenadas
-29.294519,  -51.497784),  à  esquerda  na  av.
Presidente  Kennedy  com  parada  13
(coordenadas -29.297470, -51.498062), parada
14  (coordenadas  -29.300953,  -51.497925),
parada  15  (coordenadas  -29.302193,
-51.497528), à esquerda na rua Pedro Guerra
com  parada  16  (coordenadas  -29.304573,
-51.494682), à direita na rua Nilo Emílio Guerra
com  parada  17  (coordenadas  -29.304739,
-51.492401),  parada  18  (coordenadas
-29.306093,  -51.492290),  à  direita  na  rua
Tiradentes, à direita na av. Presidente Kennedy
com  parada  19  (coordenadas  -29.299202,
-51.497631),  à direita  na rua Salvador  do Sul
com  parada  20  em  frente  a  Escola  Aurora
(coordenadas  -29.299046,  -51.493710),  às
07:15 horas.
Linha 35. I 1: –  Tarde (Volta)
Escola: E.M.E.I. Aurora.
Início  às  17:10  horas,  em  frente  a  Escola
Aurora,  com  parada  1  (coordenadas
-29.299046,  -51.493710),  seguindo  sentido
Leste por poucos metros, para a realização da
manobra, realizando meia volta, seguindo pela
rua  Salvador  do  Sul,  à  esquerda  na  Av.
Presidente  Kennedy  com  parada  2
(coordenadas -29.300953, -51.497925), parada
3  (coordenadas  -29.302193,  -51.497528),  à
esquerda na rua Pedro Guerra com parada 4
(coordenadas  -29.304573,  -51.494682),  à
direita  na  rua  Emílio  Guerra  com  parada  5
(coordenadas -29.304739, -51.492401), parada
6  (coordenadas  -29.306093,  -51.492290),  à
direita  na  rua  Tiradentes,  à  direita  na  av.
Presidente  kennedy  com  parada  7
(coordenadas -29.299202, -51.497631), parada
8  (coordenadas  -29.297470,  -51.498062,  à
direita na rua Verdolindo A. Guerra com parada
9  (coordenadas  -29.295233,  -51.497913)  em
frente  a  APAE,  à  esquerda  na  rua  Dona
Leopoldina,  à  esquerda   na  rua  Humberto

Accorsi  com  parada  10  (coordenadas
-29.294519,  -51.497784),  à  direita  na  Av.
Presidente  Kennedy,  à  direita  na  Av.  25  de
Setembro, à direita na rua Cecília Meirelles com
parada  11  (coordenadas  -29.290426,
-51.494522),  parada  12  (coordenadas
-29.290421,  -51.492245),  parada  13
(coordenadas -29.290401, -51.489849), à direita
na  rua  Renato  Misturini  com  parada  14
(coordenadas -29.291574, -51.488285), à direita
na  rua  Érico  Veríssimo  com  parada  15
(coordenadas  -29.291790,  -51.488739),  parada
16  (coordenadas  -29.291743,  -51.490086),  à
esquerda na rua Dr. Elmo Sebastião Dielo com
parada  17  (coordenadas  -29.292751,
-51.491386),  à  direita  na  rua  Celestina  Deitos
Ledur, à esquerda na rua Monteiro Lobato com
parada  18  (coordenadas  -29.293503,
-51.492474),  à direita na rua Ampélio Carlotto
com  parada  19  (coordenadas  -29.296085,
-51.494991), à direita na rua Dr. Carlos Barbosa,
à  esquerda na  rua  Antônio  Adriano Guerra,  à
direita na rua Júlio de Castilhos com parada 20
em  frente  ao  Posto  Shell  (coordenadas
-29.298187, -51.500107), 17:55 horas.
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir que os condutores dos veículos portem
crachá  de  identificação  e  estejam
uniformizados;
b)  Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita como remunerada de  qualquer
espécie, salvo fiscal designado pela contratante,
se for o caso;
c)  Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d)  Utilizar  delimitador  de abertura nas  janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e)  Os  veículos deverão obrigatoriamente ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f) Os condutores deverão exigir  que os alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os  veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato, possuir tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:
24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024
h)  O Município poderá disponibilizar monitores
para acompanhar os estudantes na execução do
serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa  deverá  permitir  o  ingresso  deles  nos
veículos;
i)  O  Município  fica  autorizado  a  instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento  e  telemetria  por  GPS  (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
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descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;
01.02.01  -  É  de  inteira  e  expressa
responsabilidade  do  contratado  todas  as
despesas necessárias para a execução do objeto
deste  Edital,  incluindo  custos  de  manutenção,
abastecimento e conservação dos veículos, bem
como  os  encargos  sociais,  fiscais,  comerciais,
trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
É  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  o
ressarcimento  por  danos  causados  ao
Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo  esta  responsabilidade  à  fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados pelo Contratante.
Em caso de ocorrência de algum acidente com
danos  materiais  no  veículo,  a  Secretaria
Municipal  de  Educação  deverá  ser  informada
imediatamente  com  a  apresentação  do
respectivo  Boletim  de  Ocorrência  e/ou
documentação  comprovando  o  sinistro.  Neste
caso,  o  veículo  deverá  ser  substituído  de
imediato  por  outro  em perfeitas  condições  de
uso, com capacidade igual ou superior a licitada,
mesmo  que  este  veículo  não  tenha  faixa  de
escolar, pelo prazo máximo de 30 dias, visando a
continuidade do serviço.
O  contratado  deverá  transportar  alunos  em
veículo adequado que deverá ser  mantido em
boas  condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos  de  segurança  necessários,  bem
como, em boas condições de higiene.
Adesivagem  ou  pintura  de  faixa  horizontal  na
cor  amarela,  com 400  mm de  largura,  a  meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e
traseira da carroceria, com o dístico “ESCOLAR”
em  preto,  em  letras  maiúsculas,  na  tipologia
arial,  com  altura  da  letra  de  280  mm,  sendo
permitida  a  tolerância  das  respectivas
dimensões no percentual de 10%, devendo ser
invertidas as cores caso a carroceria do veículo
seja pintada na cor amarela.
Equipamento registrador instantâneo inalterável
de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios
que são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas e fiscais e previdenciárias, inclusive
as  decorrentes  de  acidente,  indenizações,
multas,  seguros,  pagamentos  a  fornecedores
diretos, normas de saúde pública, assim como o
cumprimento  de  todos  as  demais  obrigações
atinentes ao presente certame.

VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses  a  partir  da
assinatura, ou seja, 19 de novembro de 2020
até 18 de novembro de 2021.
VALOR: Até  R$ 514,23 (quinhentos  e  catorze
reais e vinte e três centavos) por dia.
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 171 no campo “nº do contrato”.

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2020.

ROSANELLI TUR LTDA
Contratada

 FABIANO JOSE TAUFER
Secretário Municipal da Educação

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 172/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: CAPELA TUR EIRELI
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a
contratação  de  serviços  de  terceiros  para
realização de transporte escolar para os alunos
que  frequentam  as  instituições  da  rede  de
ensino infantil, conforme roteiro abaixo:
LOTE 03
ROTA:   43  I  –  BAIRRO  TRIANGULO  (ANTIGA
37M)
Capacidade Mínima do veículo: 42 passageiros
Trecho  Não  Pavimentado  com  Aclive
Acentuado: 0,0 Km
Trecho Não Pavimentado: 0,4 Km
Trecho Pavimentado: 8,7 Km
KM Total 9,1
Linha 43. I: –  Manhã (Ida)
Escola: E.M.E.I. Criança Feliz.
Início  às  06:30  horas,  em  frente  ao  CRVA
Detran,  localizado  na  rua  João  Dentice  com
parada  1  (coordenadas  -29.289667,
-51.498035),  seguindo em direção Norte com
parada  2  (coordenadas  -29.288280,
-51.498070),  à  esquerda  na  rua  Presidente
Médice  com  parada  3  (coordenadas
-29.286781,  -51.499001),  à  direita  na  rua
Independência  com  parada  4  (coordenadas
-29.285463, -51.502350), à direita na rua Irmã
Maria  Tereza  com  parada  5  (coordenadas
-29.284885,  -51.500774),  à  esquerda  na  rua
Marechal Mascarenhas de Moraes com parada
6  (coordenadas  -29.283581,  -51.500641),
parada  7  (coordenadas  -29.282320,
-51.500694),  à  direita  na  rua  João  Demartini
com  parada  8  (coordenadas  -29.281544,
-51.498631), à direita na rua João Dentice com
parada  9  (coordenadas  -29.283640,
-51.498344),  à  esquerda  na  rua  Irmão  José
Otão,  à  esquerda  na  Rua  Frei  Miguel  com

parada  10  (coordenadas  -29.283442,
-51.496796),  à  direita  na  rua  Padre  Arlindo
Marcon  com  parada  11  (coordenadas
-29.283369,  -51.492565),  à  esquerda   na  rua
Irmã  Teofânia  com  parada  12  (coordenadas
-29.282625,  -51.492149),  parada  13
(coordenadas -29.279364, -51.494175) e parada
14  (coordenadas  -29.278399,  -51.494572),
retornado  neste  ponto,  passando  pela  Maria
Fumaça, à direita na rua Irmã Maria Tereza com
parada 15 em frente a Escola Criança Feliz,  às
07:00 horas. 
Linha 43. I: –  Tarde (Volta)
Escola: E.M.E.I. Criança Feliz.
Com início  às  17:30  horas  em frente  a  Escola
Criança Feliz,  perfazendo o percurso de forma
inversa,  chegando  na  última  parada  às  18:00
horas.
O Licitante vencedor deverá obrigatoriamente:
a) Exigir que os condutores dos veículos portem
crachá  de  identificação  e  estejam
uniformizados;
b)  Transportar  exclusivamente  estudantes
autorizados  pelo  Município,  não  podendo
transportar  qualquer  outro  público,  tanto  de
forma gratuita como remunerada de  qualquer
espécie, salvo fiscal designado pela contratante,
se for o caso;
c)  Fazer  o  embarque  e  desembarque  dos
estudantes no mesmo lado da escola;
d)  Utilizar  delimitador  de abertura nas  janelas
dos veículos, com abertura máxima de 10 cm;
e)  Os  veículos deverão obrigatoriamente ter  a
identificação da rota na parte frontal do mesmo;
f) Os condutores deverão exigir  que os alunos
apresentem a carteirinha de transporte escolar
emitido pela Secretaria Municipal da Educação;
g)  Os  veículos  deverão,  durante  a  vigência  do
contrato, possuir tempo de fabricação máximo
conforme a tabela abaixo:
24 anos Em 2020 e 2021

22 anos Em 2022 e 2023

20 anos Em 2024
h)  O Município poderá disponibilizar monitores
para acompanhar os estudantes na execução do
serviço,  quando  houver  necessidade,  e  a
empresa  deverá  permitir  o  ingresso  deles  nos
veículos;
i)  O  Município  fica  autorizado  a  instalar,  bem
como  realizar  manutenção,  dispositivo  de
rastreamento  e  telemetria  por  GPS  (fornecido
pelo  contratante)  na  frota  para  fins  de
fiscalização e monitoramento das linhas, sendo
obrigatório  aos  motoristas  utilizarem  o
dispositivo  de  identificação  de  Linha
diariamente no veículo no início e fim da linha
escolar,  salvo  em  casos  de  defeito  no
equipamento  de  rastreamento.  O
descumprimento  do  contrato  será  passível  de
aplicação  de  penalidades  previstas  neste
certame;
01.02.01  -  É  de  inteira  e  expressa
responsabilidade  do  contratado  todas  as
despesas necessárias para a execução do objeto
deste  Edital,  incluindo  custos  de  manutenção,

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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abastecimento e conservação dos veículos, bem
como  os  encargos  sociais,  fiscais,  comerciais,
trabalhistas,  previdenciários  com  seus
empregados  e  prepostos,  e  quaisquer  outras
despesas decorrentes da execução do contrato.
É  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante  o
ressarcimento  por  danos  causados  ao
Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  da
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo  esta  responsabilidade  à  fiscalização
ou  o  acompanhamento  pelos  servidores
designados pelo Contratante.
Em caso de ocorrência de algum acidente com
danos  materiais  no  veículo,  a  Secretaria
Municipal  de  Educação  deverá  ser  informada
imediatamente  com  a  apresentação  do
respectivo  Boletim  de  Ocorrência  e/ou
documentação  comprovando  o  sinistro.  Neste
caso,  o  veículo  deverá  ser  substituído  de
imediato  por  outro  em perfeitas  condições  de
uso, com capacidade igual ou superior a licitada,
mesmo  que  este  veículo  não  tenha  faixa  de
escolar, pelo prazo máximo de 30 dias, visando a
continuidade do serviço.
O  contratado  deverá  transportar  alunos  em
veículo adequado que deverá ser  mantido em
boas  condições  mecânicas  e  com  todos  os
equipamentos  de  segurança  necessários,  bem
como, em boas condições de higiene.
Adesivagem  ou  pintura  de  faixa  horizontal  na
cor  amarela,  com 400  mm de  largura,  a  meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e
traseira da carroceria, com o dístico “ESCOLAR”
em  preto,  em  letras  maiúsculas,  na  tipologia
arial,  com  altura  da  letra  de  280  mm,  sendo
permitida  a  tolerância  das  respectivas
dimensões no percentual de 10%, devendo ser
invertidas as cores caso a carroceria do veículo
seja pintada na cor amarela.
Equipamento registrador instantâneo inalterável
de velocidade e tempo.
-  lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,
dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira;
-  cintos  de  segurança  em  número  igual  à
lotação;
- demais requisitos e equipamentos obrigatórios
que são ou forem estabelecidos pelo CONTRAN.
OBSERVAÇÕES: Para a realização dos serviços, a
CONTRATADA,  designará,  exclusivamente
empregados  seus,  devidamente  registrados,
assumindo  total  responsabilidade  pelo
cumprimento  de  todas  as  obrigações
trabalhistas e fiscais e previdenciárias, inclusive
as  decorrentes  de  acidente,  indenizações,
multas,  seguros,  pagamentos  a  fornecedores
diretos, normas de saúde pública, assim como o
cumprimento  de  todos  as  demais  obrigações
atinentes ao presente certame.
VIGÊNCIA: 12  (doze)  meses  a  partir  de  30 de
novembro  de  2020  até  29  de  novembro  de
2021.
VALOR: Até R$ 199,29 (cento e noventa e nove
reais e vinte e nove centavos) por dia.
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 172 no campo “nº do contrato”.

Carlos Barbosa, 19 de novembro de 2020.

CAPELA TUR EIRELI
Contratada

 
 FABIANO JOSE TAUFER

Secretário Municipal da Educação

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 173/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADA: CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Constitui objeto deste a contratação
de  empresa  para  execução  de  drenagem  e
obras  de  arte  correntes,  obras
complementares  e  implantação  de  passagem
inferior  pré  moldada  para  implantação  do
acesso ao Trevo de acesso à Desvio Machado,
no  Município  de  Carlos  Barbosa/RS,  com
colocação  de  mão  de  obra,  materiais  e
equipamentos necessários.
As  obras  deverão  ser  executadas  conforme
Projeto,  Planilha  Orçamentária,  Cronograma
Físico-Financeiro  e  Memorial  Descritivo,
constantes no anexo VI do Edital
VIGÊNCIA: 12  (doze)  semanas  a  partir  da
emissão da Ordem de Serviço.
VALOR: R$ 647.031,23 (seiscentos e quarenta
e  sete  mil,  trinta  e  um  reais  e  vinte  e  três
centavos).
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 173 no campo “nº do contrato”.

Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2020.

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
Contratado

 ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos

 e Meio Ambiente

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
02/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Mecânica  Agrícola  e  Tornearia
Spader e Misturini Ltda
OBJETO:  Fica alterada a Cláusula Primeira – da
Finalidade  e  do  Objeto,  aditando-se  112:30
(cento  e  doze  horas  e  trinta  minutos)  para  o
item 02 - SERVIÇO DE MÁQUINAS LAVRAÇÃO E
SUBSOLAGEM - REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE
CASTRO,  SÃO  SEBASTIÃO  DE  CASTRO,  LINHA
VITORIA,  LINHA BRASÍLIA,  PRIMEIRA SEÇÃO DE
CASTRO  E  SETE  DE  CASTRO,  na  forma  da
justificativa anexa, que faz parte integrante do
presente instrumento.
CLÁUSULA  SEGUNDA:  Em  função  da  alteração
da  Cláusula  Primeira,  fica  alterada  a  Cláusula
Segunda - do Preço, aditando-se o valor de R$
13.950,00  (treze  mil,  novecentos  e  cinquenta
reais).  As  demais  cláusulas  e  condições  do
contrato original permanecem inalteradas.     
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 20 de novembro de 2020.

FELIPE BORSOI
Secretário Municipal da Agricultura

CPF: 001.001.710-01

MECÂNICA AGRÍCOLA E TORNEARIA SPADER E
MISTURINI 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
80/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Construtora Renovação Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  90
(noventa)  dias,  ou  seja,  a  partir  de  03  de
dezembro de 2020 até 02 de março 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: 01

Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2020.

VANESSA CAMPANA
CPF: 029.924.940-97

Secretária Municipal de Desenvolvimento
Turístico, Indústria e Comércio

CONSTRUTORA RENOVAÇÃO LTDA
Contratada

CRISTINA GEDOZ

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

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

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
231/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Hospital Beneficente São Pedro
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes  por  12
(doze)  meses,  ou seja,  de  03 de dezembro de
2020 até 02 de dezembro de 2021, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em função da prorrogação
do  prazo,  será  reajustado  o  valor  pago,
negociado  entre  as  partes  em  4,00%.  Desta
forma, o novo valor a ser pago corresponderá:
IT
E
M

DESCRIÇÃO U
N
D 

QUAN
TIDAD

E
MENS
AL ATÉ

QUAN
TIDAD

E
ANUAL

PRE
ÇO
MÁ
XIM

O
UNI
TÁRI

O

VALO
R

MÁXI
MO
ANU
AL

01 SERVIÇO
AMBULATORIAL
MÉDICO
ENDOCRINOLOGIST
A  CÓDIGO  SUS
03.01.01.007-2  -
CBO 225155

U
N

100 1.200 R$
156,
00

R$
187.2
00,00

CLÁUSULA  TERCEIRA:  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: 01

Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2020.

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO
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
235/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Britamil – Mineração e Britagem
S.A

OBJETO: Fica alterada a Cláusula Primeira – da
Finalidade  e  do  Objeto,  aditando-se  250
(duzentas  e  cinquenta)  toneladas  de  pó  de
brita para construção de passeios e calçamento
de ruas a  serem pavimentadas no Município,
na forma da justificativa anexa, que faz parte
integrante do presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em função da alteração
da Cláusula Primeira,  fica alterada a Cláusula
Segunda - do Preço, aditando-se o valor de R$
8.075,00 (oito mil  e  setenta e  cinco reais).As
demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.     
ADITIVO: 01

 Carlos Barbosa, 20 de novembro de 2020.

BRITAMIL – MINERAÇÃO E BRITAGEM S.A
Contratada

FERNANDO DEMARCHI
CPF: 420.995.360-15

Secretário Municipal de Planejamento, 
Serviços e Vias Urbanas

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
237/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: Unimed  Nordeste  –  Rs
Sociedade  Cooperativa  de  Serviços  Médicos
Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo  de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze) meses, a partir de 01 de janeiro de 2021
até  31  de  dezembro  de  2021,  conforme
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
CLÁUSULA  SEGUNDA:  Em  função  da
prorrogação  de  prazo  do  contrato,  será
reajustado o valor,  acordado entre  as partes,
que corresponde a 3,29%. Desta forma, o novo
valor  a  ser  pago  corresponderá  a  até
401.371,30 (quatrocentos e um mil, trezentos e
setenta e um reais e trinta centavos) mensais,
conforme tabela abaixo:

ESTIMATIVA DE PESSOAS E DE PREÇO POR FAIXA
ETÁRIA 

FAIXA
ETÁRIA

ESTIMATIV
A DE 

PESSOAS*

PREÇO
UNITÁRIO

ESTIMADO (R$)

PREÇO
TOTAL

ESTIMAD
O MÊS

(R$)
De 0 a 18

anos
232 R$ 129,56 R$

30.057,92
De 19 a 23

anos
38 R$ 135,82 R$

5.161,16
De 24 a 28

anos
34 R$ 148,76 R$

5.057,84
De 29 a 33

anos
67 R$ 168,16 R$

11.266,72

De 34 a 38
anos

99 R$ 194,04 R$
19.209,96

De 39 a 43
anos

77 R$ 245,78 R$
18.925,06

De 44 a 48
anos

98 R$ 327,28 R$
32.073,44

De 49 a 53
anos

99 R$ 441,12 R$
43.670,88

De 54 a 58
anos

102 R$ 596,35 R$
60.827,70

Mais de 59
anos

226 R$ 774,87 R$
175.120,6

2
TOTAIS 1072 R$

401.371,3
0

As  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato
original permanecem inalteradas.     
ADITIVO: 01

Carlos Barbosa, 20 de novembro de 2020.

CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração

 FABIANO JOSÉ TAUFER
 Secretário Municipal da Educação

LETÍCIA LUSANI
Secretária Municipal da Saúde

 LUCILENE MARCHI
 Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

UNIMED NORDESTE – RS SOCIEDADE
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 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
230/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: A Batista & Cia Monitoramento
Ltda
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato  entabulado  entre  as  partes,  por  12
(doze)  meses,  ou  seja,  a  partir  de  01  de
dezembro  de  2020  até  30  de  novembro  de
2021,  na forma da justificativa em anexo,  que
faz parte integrante do presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em função da prorrogação
de prazo do contrato,  será reajustado o valor,
pago mensalmente,  negociado entre as  partes
em 4,00%. Desta forma, o novo valor a ser pago
corresponderá conforme tabela abaixo:

LO
TE

ITE
NS

DESCRIÇÃO Nº
CÂMARA

S DE
MONITO
RAMENT

O

VALOR
MENSA

L

01 Serviço  de 15 R$
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01 videomonitoramento  24
horas e zeladoria/recepção
no  Centro  Municipal  de
Saúde  (incluindo  Farmácia
e Centro Radiológico) Dias
úteis:  das  19h  às  7  h,
Sábados,  domingos  e
Feriados: 24 horas

6.240,0
0

02 Serviço  de
videomonitoramento  24
horas e zeladoria/recepção
no  Centro  Municipal  de
Atendimento  Psicossocial
Dias úteis: das 8h às 12 h e
das 13h30m às 17h30m

04 R$
2.808,0

0

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$
9.048,0

0

LO
TE

ITE
NS

DESCRIÇÃO Nº
CÂMARA

S DE
MONITO
RAMENT

O

VALOR
MENSA

L

02

01 Serviço  de
videomonitoramento  24
horas  para  a  Sala  de
Vacinas e Clínica da Visão

02 R$
312,00

02 Serviço  de
videomonitoramento  24
horas  para  Centro  de
Fisioterapia  e  Clínica  do
Homem

02 R$
312,00

03 Serviço  de
videomonitoramento  24
horas  para  a  Clínica  das
Especialidades

01 R$
312,00

04 Serviço  de
videomonitoramento  24
horas  para  a  UBS
Arcoverde

01 R$
312,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$
1.248,0

0

CLÁUSULA  TERCEIRA:  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: 02

 Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2020.

A BATISTA & CIA MONITORAMENTO LTDA
Contratada

 
 LETÍCIA LUSANI

CPF: 016.499.860-84
 Secretária Municipal da Saúde

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

ÁLISSON DE NARDIN
 Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
 Assessora jurídica – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº
200/2018

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: BGK Assessoria e Projetos Ltda
OBJETO:  Fica prorrogado o prazo  de vigência
do contrato entabulado entre as partes, por 12
(doze)  meses,  ou  seja,  a  partir  de  01  de
dezembro  de  2020  até  30  de  novembro  de
2021, na forma da justificativa em anexo, que
faz parte integrante do presente instrumento.
CLÁUSULA  SEGUNDA:  Fica  acordada  a
negociação entre as partes a manutenção do
valor pago mensalmente de R$ 7.000,00 (sete
mil reais) do presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:  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: 04

Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2020.

ANTONIO GELMINI
Secretário Municipal de Projetos Públicos e

Meio Ambiente

 BGK ASSESSORIA E PROJETOS 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
094/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: CONCRESUL ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Fica alterada a Cláusula Segunda - Do
preço –  ficando acordada a  supressão de  R$
13.428,00  (treze  mil,  quatrocentos  e  vinte  e
oito  reais),  sendo  R$  11.190,00  (onze  mil,
cento e noventa reais) referentes a material e
R$ 2.238,00 (dois mil, duzentos e trinta e oito
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: 01

 Carlos Barbosa, 20 de novembro 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
 Assessora jurídica – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO SUPRESSIVO CONTRATUAL Nº
011/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS  ESTUDANTES
DO INTERIOR DE CARLOS BARBOSA – AEICB
OBJETO:  Fica  suprimido  no  item  2.  Da
Transferência  Financeira,  Cronograma  de
Desembolso, o valor de R$ 61.000,00 (sessenta
e um mil reais) referente aos meses de abril a
dezembro  de  2020,  conforme  justificativa  em
anexo  que  faz  parte  integrante  do  presente
instrumento.
Os  demais  itens  do  termo  de  colaboração
permanecem inalterados.     
SUPRESSIVO: 02

Carlos Barbosa, 18 de novembro de 2020.

THAYNÁ NEIS
Presidente da AEICB

 EVANDRO ZIBETTI
 Prefeito Municipal

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

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

EXTRATO DO SUPRESSIVO CONTRATUAL Nº
230/2019

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: A  BATISTA  &  CIA
MONITORAMENTO LTDA
OBJETO: Fica  suprimido  na  Cláusula
Primeira – Da Finalidade e Objeto, Lote 01 – o
item  01  “Serviço  de  videomonitoramento  24
horas e zeladoria/recepção no Centro Municipal
de  Saúde  (incluindo  Farmácia  e  Centro
Radiológico)” em até 114 horas mensais para o
serviço  de  zeladoria,  informação  e  orientação
com disponibilidade de profissional, em horários
a serem definidos pelo Contratante, a partir de
30  de  novembro  de  2020,  na  forma  da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento.
CLÁUSULA  SEGUNDA:  Fica  alterada  a  Cláusula
Segunda – Do Preço, suprimindo-se o valor de
até R$ 1.242,60 (um mil, duzentos e quarenta e
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dois  reais  e  sessenta  centavos)  mensais,  na
forma da justificativa em anexo,  que faz  parte
integrante do presente instrumento.
As  demais  cláusulas  do  contrato  permanecem
inalteradas.
SUPRESSIVO: 02

 Carlos Barbosa, 25 de novembro 2020.

A BATISTA & CIA MONITORAMENTO LTDA
Contratada

 LETÍCIA LUSANI
CPF: 016.499.860-84

 Secretária Municipal da Saúde

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo

 ÁLISSON DE NARDIN
 Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
 Assessora jurídica – OAB/RS 56.138

EXTRATO DO SUPRESSIVO CONTRATUAL Nº
003/2020

CONTRATANTE: Fundação  de  Cultura  e  Arte  -
Proarte
CONTRATADO: Rudimar Rissi
OBJETO:  Fica suprimido na Cláusula Primeira –
Da Finalidade e Objeto, o item 10 - SERVIÇO DE
SONORIZAÇÃO – MISSA DE NATAL, na forma da
justificativa em anexo, que faz parte integrante
do presente instrumento. CLÁUSULA SEGUNDA:
Em  função  da  alteração  na  Cláusula  Primeira,
fica  alterada  a  Cláusula  Segunda  –  Do  Preço,
ficando suprimido o valor  de R$ 1.988,00 (um
mil, novecentos e oitenta e oito 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: 04

 Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2020.

CARLO DAYAN SANTAROSA
CPF: 933.873.850-72

Diretor da Fundação da Cultura
e Arte de Carlos Barbosa 

RUDIMAR RISSI
Contratado

CRISTINA GEDOZ
Agente Administrativo                                              

 
ÁLISSON DE NARDIN

Aprovo nos termos da Lei 8.666/93
]Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

TERMOS DE COLABORAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
011/2020

CONTRATANTE: Município de Carlos Barbosa
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO CARLOS BARBOSA
DE CICLISMO - ACBCI
OBJETO:  A  Administração Pública repassará a
OSC o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais),  conforme  cronograma de  desembolso,
constante neste Plano de Trabalho.
2.2.  Para  o  exercício  financeiro  de  2020,  fica
estimado o repasse 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais),  correndo  as  despesas  à  conta  da
dotação  orçamentária  12079/120238  Recurso
1, conforme cronograma de desembolso.

Carlos Barbosa/RS, 19 de novembro de 2020
 

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

GABRIEL HAAS BISSOLOTTI
Presidente da Associação Carlos Barbosa de

Ciclismo - ACBCI

REGINARA CRISTINA ALÉSSIO
Agente Administrativa

ÁLISSON DE NARDIN
Aprovo nos termos da Lei

 Assessor jurídico – OAB/RS 56.138

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certifi-
cado Padrão ICP-Brasil. O Município de Carlos Bar-
bosa dá garantia da autenticidade deste documen-
to,  desde  que  visualizado  através  do  site
www.carlosbarbosa.rs.gov.br.
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