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LEI N° 3.878, DE 05 DE JUNHO DE 2020 

 

ALTERA LEI 3.565/2017 QUE 

REESTRUTUROU A 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo Art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

 

L  E  I 

 

Art. 1º Fica alterado o art. 4º da Lei Municipal 3.565/2017, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º. A estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de São 

Jerônimo fica constituída da seguinte forma: 

I. Secretaria Municipal de Governo; 

II. Procuradoria Jurídica do Município; 

III. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico; 

IV. Secretaria Municipal de Educação; 

V. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; 

VI. Secretaria Municipal de Saúde; 

VII Secretaria Municipal de Fazenda; 

VIII .Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Logística e Transportes; 

IX. Secretaria Municipal do Interior; 

X. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

XI. Secretaria Municipal do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo; 

XII Secretaria Municipal da Defesa Civil” 

 

Art. 2º Fica alterado o art. 13 da Lei Municipal 3.565/2017, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 13. A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico é o órgão do Poder Executivo Municipal que 

tem por competência: 

I. a programação, a supervisão e o controle das atividades de administração 

geral do Poder Executivo Municipal; 

II promover organização de coletânea de leis, decretos, portaria e demais 

atos do Governo Municipal, bem como da legislação federal e estadual de 

interesse da Administração e garantir sua memória institucional; 

III. fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e 

convênios e outras formas de parcerias; 

IV. a execução das atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à 

avaliação, aos direitos e deveres, aos registros e controles funcionais, ao 

controle de frequência, a elaboração da folha de pagamento e aos demais 

assuntos relativos à administração de pessoal; 

V. a organização e a coordenação de programas de capacitação de pessoal; 

VI. a promoção dos serviços de inspeção de saúde dos servidores para efeitos 

de nomeação, licença, aposentadoria e outros fins legais, bem como a 

divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho no 

ambiente dos serviços; 

VII. a proposição de normas e atividades referentes a padronização e 

aquisição de bens e serviços; 

VIII. o processamento de licitações para efetivar a compra de materiais e a 

contratação de obras e serviços e leilões, nos termos da legislação federal e 

municipal; 

IX. a coordenação e o controle dos serviços inerentes à portaria, reprodução 

de papéis e documentos, segurança, limpeza, zeladoria, copa, telefonia, 

recepção e demais serviços auxiliares; 

X. a elaboração e publicação de normas, portarias, ordens de serviço e a 

promoção de atividades relativas a recebimento, distribuição, controle do 

andamento, triagem e arquivamento dos processos e documentos em geral 

que tramitam na Administração; 

XI. a recuperação de documentos, arquivamento e divulgação de informações 

de interesse público e da administração municipal; 

XII as publicações dos atos oficias emanados pelo Prefeito Municipal, e 

demais atos que devam ser divulgados através da internet, 

XIII. proceder diligências fiscais nos casos de inclusões, isenções, 

imunidades, arbitramento, revisões e outros casos que requeiram 

verificações ou investigações externas ou internas; 

XIV. promover a prestação de contas dos projetos, convênios e parcerias 

realizados com verbas Estaduais e Federais; 

XV. o desempenho de outras competências afins. 

XVI. a proposição de normas e atividades referentes a recebimento, 

conferência, armazenamento, distribuição e controle de material;  

XVII - guarda, distribuição e controle dos materiais permanentes e de 

consumo;  

XVIII. promover, organizar e fomentar todas as atividades industriais, 

comerciais e de serviços do Município; 

XIX. atrair novos investimentos industriais, através da criação e manutenção 

de distritos industriais; 

XX. estabelecer políticas públicas de desburocratização para o licenciamento 

de atividades industriais e comerciais a serem instaladas no Município, assim 

como a criação e acompanhamento de linhas de crédito endereçadas ao 

financiamento de novos investimentos; 

XXI. analisar os tipos de produtos produzidos e comercializados pela 

indústria e comércio locais, fomentando a criação de uma linha produtiva 

que impeça a evasão de riquezas; 

XXII. promover e participar de exposições, feiras, seminários, cursos e 

congressos, relacionados à indústria e ao comércio; 

XXIII. buscar recursos dos orçamentos estadual e federal, assim como em 

instituições de crédito, públicas ou privadas, para investimentos na área 

industrial do Município; 

XXIV. desenvolver regime de colaboração e parceria entre o Poder Público 

Municipal e as entidades empresariais do Município; 

XXV.promover, organizar e fomentar todas as atividades relativas à 

produção primária e do abastecimento público, bem como as atividades 

vinculadas às empresas de prestação de serviços; 

XXVI. propor e discutir, com entidades prestadoras de serviços, políticas 

municipais de eficácia e qualificação para o setor; 

XXVII. buscar recursos dos orçamentos estadual e federal, assim como em 

instituições de crédito, públicas ou privadas, para investimentos na área de 

produção do Município; 

XXVIII. fiscalizar o cumprimento das disposições de natureza legal, no que 

diz respeito a sua área de competência; 

XXIXI. apoiar e manter articulação com o empresariado e entidades locais 

para a promoção de feiras, congressos e eventos no Município;  

XXXI. prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de planejamento 

integrado, organização, coordenação, controle e avaliação global das 

atividades desenvolvidas pela Administração; 

XXXI. a elaboração de pesquisa, estudos de viabilidade e projetos de 

desenvolvimento socioeconômico de iniciativa do governo municipal; 

XXXII. fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas e 

operações de financiamento de projetos, programas e ações públicas; 

XXXIII. a elaboração e o fomento da execução do plano de ação 

governamental, em coordenação com os demais órgãos da Administração; 

XXXIV. propor e difundir modelos, sugerir normas, coordenar, acompanhar 

e supervisionar ações voltadas para modernização da administração pública 

municipal; 

XXXV. exercer, na área de gestão pública, funções de assessoramento, 

planejamento, coordenação, supervisão, orientação técnica, controle, 

execução e avaliação de ferramentas de metodologias de gestão; 

XXXVI. a articulação com a União e o Estado, no âmbito dos respectivos 

órgãos de planejamento, no sentido de compatibilizar decisões estratégicas 

do Município; 

XXXVII. desenvolver estudos e estabelecer normas, objetivando o 

progressivo aperfeiçoamento dos processos e padrões orçamentários; 

XXXVIII. exame e a aprovação dos pedidos de licenciamento para 

construções e loteamentos urbanos, conforme as normas municipais em 

vigor; 

XXXIX.cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no 

âmbito municipal; 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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XL. planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, 

pedestres, animais e promover o desenvolvimento da circulação e da 

segurança de pedestres e ciclistas; 

XLI. implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 

equipamentos de controle viário; 

XLII. coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de 

trânsito e suas causas; 

XLIII. estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia, as diretrizes para o 

policiamento ostensivo de trânsito; 

XLIV. executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as penalidades 

administrativas, por infrações de circulação e paradas previstas no Código 

de Trânsito Brasileiro; 

XLV exercer as atividades previstas para o órgão executivo municipal de 

trânsito, conforme o disposto no § 2º do art. 95 da Lei Federal nº 9.503/97 – 

Código de Trânsito Brasileiro; 

XLVI. integrar-se a órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para 

fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua 

competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à 

celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de 

uma para outra unidade da Federação; 

XLVII. promover e participar de projetos e programas de educação e 

segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 

XLVIII. o desempenho de outras competências afins. 

XLIX – Coordenar as ações de regularização fundiária no âmbito do 

município.  

 

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico terá um Secretário Municipal, nomeado na 

forma de cargo em comissão, e será composta pelas seguintes unidades: 

 

1. Coordenadoria de Administração; 

          1.1. Setor de Informações e Auxílio ao Cidadão; 

         1.2. Setor de Controle Administrativo  

2. Coordenadoria de Infraestrutura; 

        2.1. Departamento de Vigilância e Zeladoria; 

3. Coordenadoria de Licitações e Contratos; 

       3.1. Departamento de Transparência e Acesso à Informação 

4.  Coordenadoria de Compras – Materiais;  

         4.1 Setor de Almoxarifado;  

5. Coordenadoria de Compras – Serviços;  

6. Coordenadoria de Compras – Manutenção da Frota;  

7. Coordenadoria de Recursos Humanos; 

8. Gerência em Gestão de Pessoas; 

9. Coordenadoria de Inovação Tecnológica; 

          9.1. Departamento de Informática;  

10. Coordenadoria de Projetos; 

        10.1 Setor Técnico; 

11. Coordenadoria de Engenharia; 

         11.1 Departamento de Regularização Fundiária;  

12. Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico 

         12.1 Setor de Indústria e Comércio 

         12.2 Setor de Incentivo   

13. Departamento de Trânsito 

14. Assessoria de Gestão Municipal” 

 

Parágrafo único – ficam revogados o art. 19 e 35 da Lei Municipal 

3.565/2017. 

 

Art. 3º Fica alterado art. 29 da Lei Municipal 3.565/2017, incluindo os 

cargos de Gerente em Gestão de Pessoas, Assessor de Controle 

Administrativo e Assessor de Gestão Municipal, excluindo o cargo de 

Coordenador de Pessoal, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 29. Na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico estão lotados os seguintes cargos em comissão 

ou funções Gratificadas: 

 

Cargo Provimento Padrão Vagas 

Secretário Subsídio - 1 

Coordenador de 

Infraestrutura  
CC/FG 4 1 

Coordenador de 

Administração 
CC/FG 4 1 

Coordenador de Recursos 

Humanos 
CC/FG 4 1 

Coordenador de Licitações e 

Contratos 
CC/FG 4 1 

Coordenador de Compras – 

Materiais  
CC/FG 4 1 

Coordenador de Compras – 

Serviços  
CC/FG 4 1 

Coordenador de Compras – 

Manutenção da Frotas 
CC/FG 4 1 

Gerente em Gestão de 

Pessoas  
CC/FG 5 1 

Diretor de Vigilância e 

Zeladoria 
CC/FG 3 1 

Diretor de Compras CC/FG 3 1 

Diretor de Transparência e 

Acesso à Informação 
CC/FG 2 1 

Assessor de Informações e 

auxilio ao cidadão 
CC/FG 2 1 

Assessor de Infraestrutura CC/FG 2 2 

Assessor do Centro 

Administrativo 
CC/FG 2 1 

Assessor do Almoxarifado  CC/FG 2 1 

Coordenador de Inovação 

Tecnológica 
CC/FG 4 1 

Diretor de Informática CC/FG 3 1 

Assessor de Pessoal CC/FG 2 1 

Assessor de Contratos CC/FG 2 1 

Assessor de Controle 

Administrativo 
CC/FG 2 2 

Coordenador de Projetos CC/FG 4 1 

Coordenador de Engenharia CC/FG 4 1 

Coordenador 

Desenvolvimento Econômico 
CC/FG 4 1 

Diretor de Trânsito CC/FG 3 1 

Diretor de Projetos CC/FG 3 1 

Diretor de Regularização 

Fundiária 
CC/FG 3 1 

Assessor de Regularização 

Fundiária 
CC/FG 2 1 

Assessor de Projetos CC/FG 2 1 

Assessor de Indústria e 

Comércio 
CC/FG 2 1 

Assessor de Gestão Municipal CC/FG 2 2 

Responsável Técnico CC/FG 1 1 
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Art. 4º Fica alterado art. 36 da Lei Municipal 3.565/2017, incluindo 

o cargo de Assessor de Gestão do Interior, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Cargo Provimento Padrão Vagas 

Secretário Subsídio - 1 

Coordenador do Distrito de 

Morrinhos 
CC/FG 4 1 

Coordenador do Distrito de 

Gramal 
CC/FG 4 1 

Coordenador do Distrito de 

Quitéria 
CC/FG 4 1 

Diretor Administrativo do 

Interior 
CC/FG 3 1 

Diretor de Manutenção do 

Interior 
CC/FG 3 1 

Diretor de Execução de 

Obras do Interior 
CC/FG 3 1 

Assessor Administrativo do 

Interior 
CC/FG 2 1 

Assessor de Gestão do 

Interior 
CC/FG 2 2 

 

Art. 5º Fica alterado o padrão de vencimento do cargo Secretário da 

Junta Militar, passando o mesmo de Padrão 02 para Padrão 03, bem 

como fica alterado o padrão de vencimento do cargo de Ouvidor, 

passando o mesmo de Padrão 04 para Padrão 02 e excluído o cargo 

de Assessor de Comunicação Padrão 05, todos descritos na tabela 

do art. 27 da Lei Municipal 3.565/2017, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Cargo Provimento Padrão Vagas 

Secretário de Governo Subsídio - 1 

Assessor Técnico 

Superior 
CC/FG 5 2 

Assessor de 

Propaganda 
CC/FG 5 1 

Assessor das Relações 

Institucionais 
CC/FG 4 1 

Ouvidor CC/FG 2 1 

Diretor de 

Comunicação Social 
CC/FG 3 1 

Secretário da Junta 

Militar 
CC/FG 3 1 

 

Art. 6º Fica extinto o cargo de Coordenador de Saúde Mental, 

constante na tabela do art. 32 da Lei Municipal 3.565/2017, 

passando a mesma a ter a seguinte redação: 

 

Cargo Provimento Padrão Vagas 

Secretário Subsídio - 1 

Coordenador de Apoio 

Operacional 
CC/FG 4 1 

Coordenador de Transportes 

da Saúde 
CC/FG 4 1 

Coordenador Administrativo e 

Financeiro 
CC/FG 4 1 

Coordenador de Vigilância 

em Saúde 
CC/FG 4 1 

Coordenador de Regulação 

dos Serviços de Saúde 
CC/FG 4 1 

Coordenador da U.B.S. do 

Porto do Conde 
CC/FG 4 1 

Coordenador da U.B.S. do 

Posto Central 
CC/FG 4 1 

Diretor Administrativo e 

Financeiro 
CC/FG 3 1 

Diretor de Emissão e 

Controle do Cartão SUS 
CC/FG 3 1 

Assessor de Transportes da 

Saúde 
CC/FG 2 1 

Assessor Administrativo CC/FG 2 1 

Assessor de Regulação dos 

Serviços de Saúde 
CC/FG 2 1 

Assessor Financeiro CC/FG 2 1 

Assessor da Policlínica CC/FG 2 1 

Assessor da U.B.S do Posto 

Central 
CC/FG 2 1 

Chefe do Setor de Farmácia CC/FG* 2 1 

 

Art. 7º As atribuições, requisitos, lotação e forma de provimento dos cargos 

criados constam no anexo único desta Lei, os quais passam a integrar o 

Anexo I da Lei Municipal 3.565/2017. 

 

Art. 8º Esta Lei passará a vigorar a partir da data de sua publicação, 

contando seus efeitos a partir de 01 de junho de 2020. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

ANEXO ÚNICO 

ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS, LOTAÇÃO E FORMA DE 

PROVIMENTO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 

E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

 

Cargo: Gerente de Gestão de Pessoas 

Atribuições: Síntese dos Deveres: gerenciar, coordenar, supervisionar as 

ações que envolvam servidores do município. 

Exemplos de Atribuições: Organizar, dirigir e acompanhar o 

desenvolvimento dos programas da gestão de pessoas; distribuir e fiscalizar 

tarefas; realizar diagnósticos; identificar e avaliar os procedimentos 

utilizados, visando qualidade na prestação dos serviços; acompanhar e 

analisar os indicadores da área e criação de plano de ação de forma a garantir 

o alcance das metas; realizar reunião periódica com a equipe para 

monitoramento das atividades em curso e projetadas, responsável pela 

execução das atividades relativas à movimentação de pessoal e demais 

anotações pertinentes, na forma estabelecida na legislação, coordenar e 

controlar a movimentação de pessoal; bem como disciplinar, orientar, 

implantar e coordenar o Programa de Atenção Integral ao Trabalhador e os 

Serviços Especializados em Segurança do Trabalho e em Medicina do 

Trabalho no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Municipal;  
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planejar os programas de treinamento e capacitação dos servidores; avaliar e 

implementar os melhores programas de benefícios; desenvolver e gerenciar 

as políticas de recursos humanos; desenvolver atividades entre 

colaboradores; traçar estratégias para tornar (ou manter) o clima 

organizacional na administração pública agradável e saudável; administrar os 

processos de seleção; a execução de outras competências afins. 

Condições de trabalho: período normal de 30 horas semanais, podendo o 

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e 

domingos e feriados. 

Padrão e Forma de Provimento: CC/FG-5. 

Lotação: Gerencia de Gestão de Pessoas 

Requisitos para provimento: 

a) Idade: no mínimo de 18 anos; 

b) Outras: estar quites com as obrigações eleitorais e militares (quando 

homem). 

 

Cargo: Assessor de Controle Administrativo 

Atribuições: Síntese dos Deveres: supervisionar as ações administrativas 

realizadas pelas coordenadorias municipais. 

Exemplos de Atribuições: Prestar assessoramento à Coordenadoria na gestão 

e execução econômico-financeiro-orçamentária; estudar e sugerir soluções 

para assuntos de ordem administrativa de interesse da instituição; analisar e 

orientar a aplicação de normas gerais de administração e controle; promover 

estudos e pesquisas, propor sistematização, normatização e padronização de 

procedimentos operacionais que visem qualificar o serviço administrativo e 

burocrático; formular e fiscalizar as metodologias administrativas, 

observadas as orientações técnicas aplicáveis; manter intercâmbio de dados e 

conhecimentos técnicos com as demais unidades da Administração Pública; 

realizar a gestão e a execução de projetos e ações estratégicas relacionados 

ao planejamento administrativo e de controle afetos a sua área de atuação, 

mantendo os registros necessários e prestando as correspondentes 

informações à Secretaria; a execução de outras competências afins. 

Condições de trabalho: período normal de 30 horas semanais, podendo o 

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e 

domingos e feriados. 

Padrão e Forma de Provimento: CC/FG-2. 

Lotação: Setor de Controle Administrativo 

Requisitos para provimento: 

a) Idade: no mínimo de 18 anos; 

b) Outras: estar quites com as obrigações eleitorais e militares (quando 

homem). 

 

Cargo: Assessor de Gestão Municipal 

Atribuições: Síntese dos Deveres: assessoramento ao Secretário e ações de 

suporte ao planejamento e gestão de políticas públicas gerais no Município. 

Exemplos de Atribuições: planejar, propor e assessorar a execução de 

projetos e programas de políticas públicas, realizando a gestão junto aos 

demais setores envolvidos; realizar atividades de suporte e apoio estratégico 

que envolvam a promoção da gestão estratégica de ações, planos, programas, 

projetos, serviços e políticas públicas gerais; gerenciamento e execução de 

sistemas, processos e métodos de gestão de recursos orçamentários e 

financeiros; articulação intra e intergovernamental; a execução de outras 

competências afins. 

Condições de trabalho: período normal de 30 horas semanais, podendo o 

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e 

domingos e feriados. 

Padrão e Forma de Provimento: CC/FG-2. 

Lotação: Assessoria de Gestão Municipal 

Requisitos para provimento: 

a) Idade: no mínimo de 18 anos; 

b) Outras: estar quites com as obrigações eleitorais e militares (quando 

homem). 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 

 

Cargo: Assessor de Gestão do Interior 

Atribuições: Síntese dos Deveres: assessoramento ao Secretário e ações de 

suporte ao planejamento e gestão de políticas públicas do Interior do 

Município. 

Exemplos de Atribuições: planejar, propor e assessorar a execução de 

projetos e programas de políticas públicas que envolvamos o Interior do 

Município, realizando a gestão junto aos demais setores envolvidos; realizar 

atividades de suporte e apoio estratégico que envolvam a promoção da 

gestão estratégica de ações, planos, programas, projetos, serviços e políticas 

públicas na zona rural do Município; gerenciamento e execução de sistemas, 

processos e métodos de gestão de recursos orçamentários e financeiros; 

articulação intra e intergovernamental; a execução de outras competências 

afins. 

Condições de trabalho: período normal de 30 horas semanais, podendo o 

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e 

domingos e feriados. 

Padrão e Forma de Provimento: CC/FG-2. 

Lotação: Departamento de Manutenção do Interior 

Requisitos para provimento: 

c) Idade: no mínimo de 18 anos; 

d) Outras: estar quites com as obrigações eleitorais e militares (quando 

homem). 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 160/2020 

Processo Administrativo nº 490/2020 

 

Considerando os termos do Parecer Jurídico e demais elementos do Processo 

Administrativo nº 490/2020, e considerando os aspectos formais e legais do 

processo, procede-se com a presente Dispensa de Licitação para a 

contratação de serviços de internet, por fibra óptica de 30 MBPS DOWN E 

UP com IP fixo, a ser instalada na unidade básica de saúde Zildo Sippel, na 

Rua Luis Dias Cunha, 167 no Bairro Passo da Areia, com fundamento no art. 

24, inciso IV da Lei n. 8.666/93, conforme segue: 

 

Contratada: TKNET TELECOM LTDA  

CNPJ: 04.551.447/0001-00 

Valor: R$ 339,90 (trezentos e trinta e nove reais e noventa centavos) por 

mês, totalizando R$ 2.039,40 (dois mil, trinta e nove reais e quarenta 

centavos), e R$ 1000,00 (mil reais) referente a ativação e instalação. 

Vigência: 06 (seis) meses a contar da ordem de início emitida pela Fiscal do 

contrato. 

Forma de pagamento: em até 05 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao 

fato gerador e do recebimento da nota fiscal ou recibo na contabilidade. 

São Jerônimo, 05 de junho de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N. 006/2020 

 

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, as quatorze horas, na 

saia de reuniões da Prefeitura, a Comissão de Licitações presidida pela 

Servidora Samara Guth e integrantes Cátia Fabiane Costa dos Santos e 

Carolina Azevedo Guimaraes, conforme Portaria n. 13785/2020 de 

03.06.2020, com a participação da Coordenadora de Projetos Simone Pereira 

de Lima, reuniu-se para abertura do Processo Licitatório Tomada de Preços 
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n. 006/2020. Participa deste certame a Empresa CONPASUL- 

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

CNPJ N. 90.063.470/0001-97, que deixou seus envelopes de proposta e 

documentação, não se fazendo presente representantes da mesma nesta 

sessão. Inicialmente foram rubricados os lacres dos envelopes e em seguida 

aberto o envelope de documentação vistos e rubricados pela Comissão de 

Licitação. Em seguida a Coordenadora de Projetos analisou a qualificação 

técnica da Empresa licitante e conclui que a mesma atendeu integralmente o 

item 5.2.3 e seus subitens do edital n. 057/2020. A Comissão decidiu baixar 

em diligencia para melhor verificação dos documentos, em especial o 

balanço patrimonial do exercício de 2019, que será submetido a análise da 

Empresa de Contabilidade contratada pelo Município, para este fim. A 

Comissão encaminhará à empresa, através do e-mail constante no 

Certificado de Registro Cadastral, bem como, publicará no Diário Oficial do 

Município no site www.saojeronimo.rs.gov.br o julgamento referente a fase 

de habilitação. Nada mais a constar, encerra-se a presente sessão. 

Samara Guth 

Presidente 

Catia Fabiane Costa dos Santos 

Integrante 

Carolina Azevedo Guimarães 

Integrante 

Simone Pereira de Lima 

Coordenadora de Projetos 
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