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PODER EXECUTIVO
PORTARIAS
PORTARIA Nº 595, DE 29 DE ABRIL DE 2022
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, considerando decisão final do Protocolo Administrativo nº 6490, datado de 22 de novembro de
2017,
Determina o ressarcimento ao erário a ser realizado pelo sr. CARLOS ALBERTO COSTA DA ROSA do valor
de R$ 2.155,17 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), pelos danos suportados
pelo ente público, em sede judicial, em razão de sinistro de trânsito com veículo municipal provocado
pelo sr. Carlos, ocorrido em 23 de fevereiro de 2012. O montante deve ser atualizado monetariamente a
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contar de 27/09/2017, data do desembolso pelo Município, e a correção monetária deverá ser feita
conforme art. 305, § 2º, e art. 305-A, § 1º, do Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 2310/2009.
Ainda, oportuniza-se o parcelamento, conforme disposto no art. 306 e seguintes do mesmo dispositivo
legal.
Determina o arquivamento do Protocolo Administrativo nº 6490, de 22 de novembro de 2017.
Carlos Barbosa, 29 de abril de 2022.
Everson Kirch,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Aprovo nos termos da Lei,
Ângela Rita Cauduro Villa, Assessora Jurídica.
PORTARIA Nº 613, DE 03 DE MAIO DE 2022
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Cede, com efeito retroativo a 01 de março de 2022, os servidores a seguir relacionados para exercerem
as atividades inerentes aos seus cargos junto à Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa, com
carga horária de até 8 (oito) horas semanais, com ônus para o Poder Legislativo, nos termos da Lei
Municipal nº 2.793, de 21 de junho de 2012 e do Convênio nº 01/2020, vigorando a presente cedência
até a data de 21 de junho de 2022: BEATRIS TERESINHA MATHIAS, Agente Administrativo, matrícula 332,
para exercer as atividades inerentes ao cargo de Tesoureira, e, no seu impedimento, MÁRCIA
ONGARATTO CLUNC, Tesoureiro, matrícula 309; PRICILA LUCIA BAGATINI, Agente Administrativo,
matrícula 1214 e, no seu impedimento, CRISTINA GEDOZ, Agente Administrativo, matrícula 1505; DENIS
ALEX DE OLIVEIRA, Agente Administrativo, matrícula 2251 e, no seu impedimento PEDRO ENIO
FERNANDO JÚNIOR, Agente Administrativo, matrícula 2408.
Fica revogada a Portaria n° 390, de 22 de março de 2021.
Carlos Barbosa, 03 de maio de 2022.
Everson Kirch,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Aprovo nos termos da lei,
Luiza Stumm, Assessora Jurídica.
PORTARIA Nº 616, DE 03 DE MAIO DE 2022
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O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Averba, a partir desta data, para fins de cômputo de tempo de contribuição na aposentadoria, o tempo
de serviço prestado pela servidora MARIA ROSALIA FREITAG COUSSEAU, matrícula nº 478, conforme
Certidão do Instituto Nacional de Seguro Social:
Atividade Privada, com contribuição ao Regime Geral de Previdência – INSS:
CICONET CIA LTDA
Período de 01/11/1980 a 21/07/1981 – total de 08 meses e 21 dias.
CICONET CIA LTDA
Período de 03/08/1981 a 14/09/1981 – total de 01 mês e 12 dias.
COLBY DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Período de 01/10/1981 a 13/05/1982 – total de 07 meses e 13 dias.
R G PLASTICOS LTDA
Período de 03/08/1984 a 30/04/1985 – total de 08 meses e 28 dias.
CICONET CIA LTDA
Período de 01/07/1985 a 25/02/1986 – total de 07 meses e 25 dias.
CALÇADOS JUÇARA LTDA
Período de 10/07/1986 A 02/06/1987 – total de 10 meses e 23 dias.
CALÇADOS JUÇARA LTDA
Período de 12/06/1987 A 22/07/1987 – total de 01 mês e 11 dias.
ANDRE SANTOS & CIA LTDA
Período de 01/11/1988 A 17/02/1989 – total de 03 meses e 17 dias.
GRENDENE S A
Período de 27/06/1990 A 06/08/1990 – total de 01 mês e 10 dias.
Total geral: 1.560 dias, correspondendo a 04 anos, 03 meses e 10 dias.
Carlos Barbosa, 03 de maio de 2022.
Everson Kirch,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
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Conferido por Luiza Stumm,
Assessora Jurídica.
PORTARIA Nº 618, DE 03 DE MAIO DE 2022
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando a nomeação da servidora JAQUELINE GRAFF DA SILVA para cargo público neste Município,
ocorrida em 26 de abril de 2022, através da Portaria nº 575/2022,
Considerando que a servidora não tomou posse dentro do prazo legal,
Torna insubsistente a Portaria nº 575, de 26 de abril de 2022, que nomeia JAQUELINE GRAFF DA SILVA
para o cargo de Professor – Séries Finais do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa.
Carlos Barbosa, 03 de maio de 2022.
Everson Kirch,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Aprovo, nos termos da lei,
Luiza Stumm, Assessora Jurídica.
PORTARIA Nº 619, DE 03 DE MAIO DE 2022
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
Nomeia, a partir desta data, THAIS PICCOLI DALZOCHIO, para o cargo de PROFESSOR, em caráter efetivo,
regime estatutário, matrícula nº 2.670, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotada na
Secretaria Municipal da Educação, para atuar junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito
José Chies (05 horas) e Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral Governador Leonel de
Moura Brizola (15 horas), tendo em vista sua aprovação em concurso público para o cargo de Professor –
Séries Finais do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa, conforme Edital de Abertura nº 001, de 16 de
outubro de 2019, classificando-se em 14º lugar, Edital de Homologação nº 011, de 14 de agosto de 2020.
Perceberá remuneração correspondente a Classe A, nível 02, da Lei Municipal nº 2.133, de 23 de janeiro
de 2008, devendo cumprir estágio probatório de 03 (três) anos.
Carlos Barbosa, 03 de maio de 2022.
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Everson Kirch,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.
Aprovo nos termos da lei,
Luiza Stumm, Assessora Jurídica.

EDITAIS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022
O Município de Carlos Barbosa torna público aos interessados que está procedendo o CHAMAMENTO
PÚBLICO, até o dia 07 de junho de 2022, às 9 horas, quando realizará sessão pública para apuração dos
interessados, mediante análise de documentação que poderá ser entregue antecipadamente no horário
das 8 horas às 12 horas e das 13h30 minutos às 17h30 minutos, na Prefeitura Municipal de Carlos
Barbosa, na Rua Assis Brasil nº 11, para fins de CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em
fornecer os serviços abaixo relacionados:
1. OBJETO
1.1. Compreende o objeto deste chamamento público o credenciamento de empresa para prestação de
1.800 horas de retroescavadeira para serviços aos agricultores e eventuais serviços que a Secretaria de
Agricultura possa a vir necessitar durante o ano de 2022, conforme descrito abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

VALOR MÁXIMO
DA HORA

VALOR
MÁXIMO
TOTAL

01

SERVIÇO DE MÁQUINAS REGIÃO DO
FORROMECO, SANTA LUIZA, SÃO LUIZ,
SÃO JOSÉ, DESVIO MACHADO, SANTA
CLARA BAIXA E PARAGUAÇU E
ARREDORES

HS

600

R$ 200,00

R$ 12.000,00

02

SERVIÇO DE MÁQUINAS REGIÃO DA
LINHA VITÓRIA, LINHA BRASÍLIA, SANTO
ANTÔNIO DE CASTRO, SÃO SEBASTIÃO
DE CASTRO, CINCO ALTO, CINCO BAIXO,
PRIMEIRA SEÇÃO DE CASTRO E SETE DE
CASTRO E ARREDORES

HS

600

R$ 200,00

R$ 12.000,00

03

SERVIÇO DE MÁQUINAS REGIÃO DE
ARCOVERDE, COBLENS, SÃO RAFAEL,
LINHA DOZE, LINHA SOBRA, LINHA

HS

600

R$ 200,00

R$ 12.000,00
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DEZENOVE, TORINO, TORINO BAIXO,
SANTA CLARA E ARREDORES
1.1.1. Especificações mínimas das máquinas:
- peso operacional mínimo de 6.000 kg;
- caçamba carregadeira de no mínimo 2 metros de largura com dentes;
- caçamba retroescavadeira de no mínimo 0,5 metros de largura, com dentes;
- profundidade de escavação da caçamba retroescavadeira no mínimo 4 metros;
- tração 4x4;
- ano de fabricação mínimo 2013.
1.1.2. A máquina deverá estar em excelente estado de conservação.
1.1.3. A empresa deverá também dispor de concha pequena e operador do equipamento especializado.
1.1.4. Os serviços a serem contratados deverão incluir operador e/ou motorista, combustível e
manutenções das máquinas ou equipamentos.
1.1.5. A administração reserva-se o direito de pedir a substituição de algum funcionário que não atenda
aos serviços solicitados pela administração.
1.1.6. A administração reserva-se o direito de acompanhar os serviços solicitados, através de pessoa a ser
designada pela administração municipal.
1.1.7. A empresa credenciada ficará sujeita aos controles de execução de serviços determinados pela
administração.
1.1.8. O munícipe que precisar da realização dos serviços, deverá se dirigir à prefeitura municipal, para
abertura de protocolo, ocasião em que será apresentada a ele a relação das empresas credenciadas,
devendo apontar a aquela de sua preferência para a realização dos serviços.
1.1.9. A empresa credenciada será responsável pela segurança quando da realização dos serviços,
devendo sinalizar o local onde está prestando o serviço, a fim de evitar qualquer acidente que possa vir a
ocorrer.
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1.1.10. Todo e qualquer serviço somente poderá ser executado mediante apresentação de ordem de
serviço, ou documento equivalente, emitida pela Secretaria da Agricultura, onde deverá constar o nome
do agricultor, dados dos serviços a serem executados, endereço e telefone para contato.
1.1.11. O credenciamento não gera qualquer direito adquirido à prestação dos serviços, os quais
somente serão utilizados quando da ocorrência de necessidade pelo município, quando então serão
convocadas a(s) empresa(s) a
executá-lo.
1.1.12. A empresa, uma vez convocada, deverá se manifestar formalmente, ainda que por documento
eletrônico, sua impossibilidade de atendimento, no prazo máximo de 24 horas da solicitação, sob pena
de descredenciamento e aplicação de penalidades administrativas previstas na lei 8.666/93.
1.1.13. A utilização das máquinas descritas nos itens 1, 2 e 3 será conforme a necessidade e demanda de
protocolos da Secretaria da Agricultura e eventuais serviços necessários para a secretaria na manutenção
de estradas vicinais e enterros de animais (serviços públicos), inclusive nos finais de semana.
1.1.14. As empresas credenciadas, conforme necessidade e mediante autorização da secretaria da
agricultura, poderão realizar serviços fora de sua área de atuação.
1.1.15. As máquinas deverão estar disponíveis num prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento
do aviso de pedido pela Secretaria da Agricultura;
1.1.16. A Secretaria da Agricultura poderá, em decorrência de grande demanda, solicitar com
necessidade e urgência o serviço aos sábados, devendo a empresa estar disponível.
1.1.17. Nas horas-máquina ora licitadas não deverá ser computado o tempo de deslocamento da
máquina.
1.1.18. Todas as despesas de deslocamento, manutenção, reparo e abastecimento das máquinas, bem
como o deslocamento dos operadores, alimentação, hospedagem e outros, correrão por conta da
credenciada.
1.1.19. Os serviços serão prestados aos agricultores que previamente farão sua solicitação junto à
secretaria da agricultura por meio de protocolo em atendimento aos incentivos do plano de estímulo ao
desenvolvimento agropecuário (Leis Municipais nº 3154/15 e 3170/15).
1.1.20. O transporte das máquinas até os locais da realização dos serviços correrá por conta do prestador
do serviço e o pagamento será efetuado somente a hora trabalhada.
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1.1.21. Ao finalizar cada serviço, a credenciada deverá emitir um recibo de serviço com numeração
sequencial, com o nome do agricultor, data, descrição do serviço realizado, quantidade de horas, número
do protocolo, nome do operador e assinatura do agricultor.
1.1.22. Mensalmente, até no máximo o dia 10 (dez), a empresa credenciada deverá entregar na
secretaria todos os recibos de serviço executados durante o mês anterior, eventualmente e mediante
solicitação da secretaria, as máquinas poderão ser utilizadas para realizar serviços de caráter
emergencial.
1.1.23. A empresa contratada deverá responsabilizar-se pela sinalização e por eventuais acidentes que
possam vir a ocorrer em decorrência da prestação do serviço.
1.1.24. Não é obrigatório o credenciamento para todos os itens do edital.
1.1.25. Para a realização dos serviços, a CREDENCIADA designará profissionais vinculados a ela,
devidamente registrados, assumindo total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidente, indenizações, multas, seguros,
pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública, assim como o cumprimento de as demais
obrigações atinentes ao presente certame.
1.1.26. A empresa vencedora deverá cumprir as normas trabalhistas e normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, em especial as NRs 04, 05, 06, 07, 09, 12, 15 e 17 e os atos que lhes venham
atualizar ou substituir.
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 03 deste edital,
deverá apresentar seus documentos de habilitação em envelope lacrado, não transparente, identificado
como de n° 01, para o que se sugere a seguinte inscrição:
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
AO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
3. DOCUMENTAÇÃO
Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do envelope 01 – Habilitação,
os seguintes documentos:
3.1. Declaração de Idoneidade (MODELO ANEXO II);
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3.2. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o
modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002 (MODELO ANEXO III);
3.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Ato constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
b) Indicação do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova, indicando a
diretoria em exercício;
c) Registro Comercial no caso de empresa individual.
d) Alvará de Saúde do estabelecimento, emitido pela vigilância sanitária.
e) Alvará de localização válido;
3.4. REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de regularidade expedida pela Procuradoria Nacional da Fazenda (Certidão Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União).
b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual.
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, sendo da sede do Licitante.
d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS).
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (obtida eletronicamente nos sites do TRT-4, TST).
3.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em
prazo não superior a trinta (30) dias da data da apresentação do documento.
3.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado de Capacidade Técnica do responsável técnico por execução de serviço de característica
semelhante ao objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
a execução satisfatória do objeto deste chamamento.
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b) Declaração de disponibilidade de máquinas adequados para a realização do objeto da licitação,
assinada pelo representante legal da empresa;
OBSERVAÇÃO: Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor desta Administração Municipal ou publicação
em órgão da imprensa oficial. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em
forma original ou em cópia reprográfica, sujeitos a verificação.
4. DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
4.1. O fornecimento deverá obedecer ao descrito no item 1. Objeto;
4.2. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, o fornecimento pelos
habilitados, podendo proceder ao descredenciamento, em casos de má prestação, verificada em
processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa;
4.3. O credenciamento configurará uma relação contratual de fornecimento;
5. DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação do objeto, de acordo com a
quantidade de horas realizadas, mediante apresentação da respectiva nota fiscal acompanhada das
respectivas ordens de serviços, e do laudo de execução emitido pela Secretaria responsável pela
solicitação.
5.1.1. Para o efetivo pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento para a Previdência
Social – GPS, comprovante de recolhimento do FGTS e GFIP/SEFIP, específicas do mês da prestação do
serviço, apresentar cópia da folha de pagamento individual de salários de seus funcionários, sob pena de
não receber o pagamento correspondente.
5.1.2. O faturamento deverá ser efetivado no último dia do mês da prestação do serviço para
atendimento da legislação incidente.
5.2. A forma de pagamento será através de crédito em conta bancária, o vencedor deverá informar
banco, agência, operação e número da conta bancária em nome do contratado, ou através de boleto de
cobrança bancária com código de barra padrão FEBRABAN.
5.3. Caso o objeto do certame seja passível de retenção de impostos, conforme as respectivas
legislações, a CONTRATADA ficará sujeita à aplicação desta, conforme cada caso.
6. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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6.1. As despesas resultantes deste Certame correrão por conta de dotação orçamentária própria.
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DESPESA: 7046/70129
RECURSO: 1
7. DOS PRAZOS
7.1. O(s) credenciado(s) deverá(ao) disponibilizar serviço, conforme demanda, a contar da assinatura do
termo.
7.2. O prazo de duração será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do termo.
7.3. O termo poderá ser rescindido pelo Município, a qualquer momento, mediante aviso prévio de 30
(trinta) dias.
7.4. No vencimento, o termo poderá ser reajustado até o limite da variação do IPCA do período.
8. DAS PENALIDADES
8.1. Independentemente das sanções penais cabíveis e da indenização por perdas e danos, e no caso de
não cumprimento do proposto neste edital, o Poder Público poderá aplicar as seguintes sanções,
cumuladas ou não, com outras previstas na legislação específica:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido:
b) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será
considerado inexecução contratual;
c) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um
ano);
d) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois
anos).
e) descumprimento de normas trabalhistas: multa de 2% sobre o valor total do contrato, além das
penalidades já utilizadas e previstas na legislação.
OBSERVAÇÃO: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato, e deverá ser
recolhida à Fazenda Municipal, até a data do primeiro pagamento a ser feito à CONTRATADA, após a
aplicação da mesma.
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9. DA FORMALIZAÇÃO
9.1. A contratação/credenciamento será formalizada mediante Termo Próprio, contendo as cláusulas e
condições previstas neste edital.
10. DAS INFORMAÇÕES
10.1. Maiores informações serão fornecidas na sede da Prefeitura Municipal, na Rua Assis Brasil, nº 11,
ou pelo telefone (54) 3461-8834, das 08 às 12 horas e das 13h30min às 17h30min.
Carlos Barbosa, 28 de abril de 2022.
DIVANIR RUBENICH
Secretária Municipal de Agricultura
DÊNIS ALEX DE OLIVEIRA
Agente Administrativo
Com exceção do “objeto”, sobre o qual esta Assessora
Jurídica não possui conhecimento técnico para se
manifestar, este edital se encontra examinado e aprovado
por esta Assessoria.
Em 29 de abril de 2022.

DAIANE C. G. BENELLI
Assessora Jurídica
OAB/RS 107.952
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022
ANEXO I – PROPOSTA FINANCEIRA
Empresa ________________________________________________________________
Endereço _______________________________________________________________
CNPJ/MF/Nº ____________________________ Insc. Estadual: ___________________
Data da abertura: 07 de junho de 2022
Horas: 9 horas
Conta Bancária para depósito para pagamento em caso de ser vencedor:
Banco_________________ Nº Agência_______________ Nº Conta nº______________
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Declaro-me de pleno acordo com os termos e condições da CHAMAMENTO PÚBLICO 006/2022,
apresentando a seguinte proposta financeira:
TEM A PRESENTE, A FINALIDADE DE APRESENTAR PROPOSTA DESTA EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇOS,
NOS VALORES PROPOSTOS NO ITEM 01.01 DESTE EDITAL.
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

01

SERVIÇO DE MÁQUINAS REGIÃO DO
FORROMECO, SANTA LUIZA, SÃO LUIZ,
SÃO JOSÉ, DESVIO MACHADO, SANTA
CLARA BAIXA E PARAGUAÇU E
ARREDORES

HS

600

02

SERVIÇO DE MÁQUINAS REGIÃO DA
LINHA VITÓRIA, LINHA BRASÍLIA,
SANTO ANTÔNIO DE CASTRO, SÃO
SEBASTIÃO DE CASTRO, CINCO ALTO,
CINCO BAIXO, PRIMEIRA SEÇÃO DE
CASTRO E SETE DE CASTRO E
ARREDORES

HS

600

03

SERVIÇO DE MÁQUINAS REGIÃO DE
ARCOVERDE, COBLENS, SÃO RAFAEL,
LINHA DOZE, LINHA SOBRA, LINHA
DEZENOVE, TORINO, TORINO BAIXO,
SANTA CLARA E ARREDORES

HS

600

VALOR
DA HORA

Validade da proposta: 60 dias
Local, _______________________________ de _________________ de _______.
Assinatura: ___________________________________________
Nome: _______________________________________________
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
DECLARAÇÃO
DADOS DA EMPRESA:
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RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________________
CNPJ/MF/Nº_______________________ INSCRIÇÃO ESTADUAL:_______________
ENDEREÇO:___________________________________________________________
Na qualidade de representante legal da empresa acima descrita, declaro sob as penas da lei e para fins da
licitação Modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO nº 006/2022, que a empresa por mim apresentada, não
está suspensa temporariamente da participação em licitações, nem impedida de contratar com o Poder
Público e, da mesma forma não está na situação de empresa inidônea para licitar ou contratar com o
Poder Público, na forma dos incisos III e IV, do Artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Local, _______________________________ de _________________ de __________.
Assinatura: ___________________________________________
Nome: _______________________________________________
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE
DECLARAÇÃO
___________________________________________________,
inscrito
no
CNPJ
sob
n°
_____________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a).__________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n°
_______________________________, DECLARA, para fins no disposto no inciso V do artigo 27 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

).

Local, _______________________________ de _________________ de ___________.
Assinatura: ___________________________________________
Nome: _______________________________________________
(Observação: em caso positivo, assinalar a ressalva acima).
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022
ANEXO IV – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
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VIGÊNCIA:
ORIGEM:
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, inscrito no CNPJ sob nº 88.587.183/0001-34, com sede à Rua Assis
Brasil, nº 11, nesta Cidade, representado pelo Sr. ............., Secretário Municipal ...., denominado de
MUNICÍPIO, e _________________, inscrito no CNPJ sob o nº ___________________, com sede na Rua
______________________, ________, Bairro __________em ________ - ______, neste ato representada
pelo Sr._________________, CPF nº _____________________, brasileiro, residente e domiciliado em
____________ – _____, doravante denominado HABILITADO, com fundamento Lei nº 8.666/93 e
alterações, celebram este contrato mediante as cláusulas que seguem.:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE E OBJETO
O presente contrato tem por objeto a habilitação de …..,
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do(a) CREDENCIADO(A), por iguais e sucessivos
períodos, até o limite de sessenta meses (art. 57, II, da Lei n.° 8.666-93).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO
(Conforme edital)
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
I - O credenciamento caracteriza uma relação contratual de fornecimento de produto;
II - O(A) HABILITADO(A) deverá manter, durante a vigência deste Termo as condições de habilitação
exigidas para a sua celebração;
III - é de responsabilidade exclusiva e integral do(a) CREDENCIADO(A) a utilização de pessoal para a
execução dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais
resultantes de vínculo empregatício ou comerciais;
IV - É vedado:
a) o trabalho do(a) HABILITADO(A) em locais próprios municipais;
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b) não poderá fazer parte do quadro social ou de empregados do(a) HABILITADO(A), sob pena de rescisão
deste Termo, servidor público, contratado sob qualquer título; ocupante de cargo eletivo ou com registro
oficial de candidatura a cargo no Município.
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
O CREDENCIANTE realizará, subsidiariamente, fiscalização do fornecimento decorrentes desse Termo
ficará a cargo da Administração, que designará servidor para tanto, não excluindo ou restringindo a
responsabilidade do(a) CREDENCIADO(A) no fornecimento do produto, objeto desse Termo.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses:
a) pela ocorrência de seu termo final;
b) por solicitação do(a) HABILITADO(A);
c) por acordo entre as partes;
d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de descumprimento de
condição estabelecida no edital ou no Termo de Credenciamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECURSO FINANCEIRO
(conforme especificado no edital)
A despesa decorrente do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS
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 – IPCA.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
Independentemente das sanções penais cabíveis e da indenização por perdas e danos e no caso de não
cumprimento do proposto neste Edital, o Poder Público poderá aplicar as seguintes sanções, cumuladas
ou não, como outras previstas no mesmo diploma legal:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido:
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b) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será
considerado inexecução contratual;
c) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um
ano);
d) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois
anos).
e) descumprimento de normas trabalhistas: multa de 2% sobre o valor total do contrato, além das
penalidades já utilizadas e previstas na legislação.
Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato, e deverá ser
recolhida à Fazenda Municipal, até a data do primeiro pagamento a ser feito à CONTRATADA, após a
aplicação da mesma.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES
A Contratada responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas despesas realizadas durante o objeto
pactuado, assim como por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, cíveis e tributários
decorrentes das relações que ajustar com empregados ou prepostos seus, eventualmente utilizados para
auxiliar, ou decorrentes de danos por qualquer razão causados a terceiros, sem qualquer
responsabilidade solidária do contratante, aos quais desde logo, nesta assegura o direito de regresso
contra a contratada, em vindo a ser solidariamente responsabilizado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, recorrendose à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.
Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro da Comarca de
Carlos Barbosa/RS, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03(três) vias de igual teor e forma,
o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas.
Carlos Barbosa, _________________
CREDENCIANTE
CREDENCIADO
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ASSESSOR JURIDICO...
OAB:…
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE PRAZO RECURSAL DA FASE DE HABILITAÇÃO - OPCIONAL
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(Nome) _______________________________________________________, ausente nesta data, ao ato
de abertura dos envelopes correspondentes a habilitação e, ciente do prazo recursal relativo à fase
habilitatória (art. 109, da Lei 8.666/93 e suas alterações), se considerada devidamente habilitada, vem
por meio de seu representante legal recusá-lo para fins do procedimento licitatório.
____________________________ , de __________________ de 2022.
___________________________________
Nome
CPF:
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2022
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SOLICITAÇÃO Nº 963/2022
DATA: 19 DE MAIO DE 2022
HORAS: 09 HORAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE COBLENS.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR OBJETO
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 042 no campo “número da licitação” e selecionando “Pregão Presencial” no campo
“modalidade” e após clicar em “Buscar”.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO Nº 951/2022
DATA: 19 DE MAIO DE 2022
HORAS: 14 HORAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
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 058 no campo “número da licitação” e selecionando “Pregão Presencial” no campo
“modalidade” e após clicar em “Buscar”.

PUBLICAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2022
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA torna público que realizou Dispensa de Licitação nº 016/2022, com
base no artigo 24, XXX, da Lei 8.666/93, tendo por objeto a contratação da Associação Riograndense de
Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/RS para manutenção dos serviços
de assistência técnica e extensão rural e social aos produtores rurais. Informações na Prefeitura
Municipal, Rua Assis Brasil, n.º 11, (54)3461.8834. Carlos Barbosa, 13de abril de 2022. EVERSON KIRCH –
Prefeito Municipal.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2022
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA torna público que realizou Dispensa de Licitação nº 018/2022, com
base no artigo 24, XXVI, da Lei 8.666/93, tendo por objeto a contratação de empresa de Assessoria para
emissão de laudos pareceres ambientais, junto ao Cisga, instituído pela Lei Municipal n° 2.633/2011 .
Informações na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil, n.º 11, (54)3461.8834. Carlos Barbosa, 26 de abril
de 2022. EVERSON KIRCH - Prefeito Municipal.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2022
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA torna público que realizou Dispensa de Licitação nº 019/2022, com
base no artigo 24, X, da Lei 8.666/93, tendo por objeto a locação de imóvel para a sede do Comando da
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Brigada Militar. Informações na Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil, n.º 11, (54)3461.8834. Carlos
Barbosa, 29 de abril de 2022. EVERSON KIRCH - Prefeito Municipal.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2022
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, torna público que realizou Inexigibilidade de licitação 006/2022, com
base no art. 25, da Lei 8.666/93, tendo por objeto o fornecimento de saibro. Informações na Prefeitura
Municipal, Rua Assis Brasil, nº 11, (54) 3461-8834. Carlos Barbosa, 03 de maio de 2022. EVERSON KIRCH Prefeito Municipal.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 012/2022
O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, torna público que realizou Inexigibilidade de licitação 012/2022, com
base no art. 25,III, da Lei 8.666/93, tendo por objeto a contratação de Cia de Teatro para apresentação
teatral para crianças e adolescentes do ensino fundamental. Informações na Prefeitura Municipal, Rua
Assis Brasil, nº 11, (54) 3461-8834. Carlos Barbosa, 29 de abril de 2022. EVERSON KIRCH - Prefeito
Municipal.

PODER LEGISLATIVO
PUBLICAÇÕES
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2022
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARLOS BARBOSA, torna público que realizou Inexigibilidade
de licitação 001/2022, com base no art. 25,I, da Lei 8.666/93, tendo por objeto a Contratação de
plataforma completa de transmissão ao vivo para as sessões da Câmara de Vereadores. Informações na
Prefeitura Municipal, Rua Assis Brasil, nº 11, (54) 3461.8834. Carlos Barbosa, 02 de maio de 2022.
Lucilene Marchi – Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
Instituído pela Lei Municipal nº 3.084/2014
Informativo dos atos da Administração Pública
Municipal
EVERSON KIRCH
Prefeito do Município de Carlos Barbosa
BEATRIZ MARTIN BIANCO
Vice-Prefeita do Município de Carlos Barbosa
Servidora Responsável: Jaqueline Pohler Bavaresco
Telefone (54) 3461-8811
Rua Assis Brasil, nº 11, Centro
Carlos Barbosa/RS.
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BAVARESCO:
04052138082
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