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DECRETO N° 5.042, DE 23 DE JUNHO DE 2020 

 

ADOTA AS MEDIDAS SANITÁRIAS 

DEFINIDAS NA BANDEIRA LARANJA, 

ESTABELECIDAS PELO DECRETO 

ESTADUAL 55.240/2020 E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, em exercício, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica,  

 

CONSIDERANDO, os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e 

os recentes protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo 

Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Comitê 

Municipal de Atenção ao Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a atual situação epidemiológica do Município, bem 

como o quadro estrutural de saúde; 

 

CONSIDERANDO as alterações estabelecidas pelo Decreto Estadual 

55.322/2020; 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Ficam adotadas no Município de São Jerônimo, até determinação em 

contrário, as medidas sanitárias segmentadas correspondentes aos Protocolos 

definidos para Bandeira Final Laranja estabelecidas no Decreto Estadual 

55.240/2020. 

 

Art. 2º Ficam interditados para a circulação e permanência de pessoas, as 

praças, quadras esportivas e parques públicos do Município. 

 

Art. 4º Estre decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Administração, Planejamento e Des. Econômico 

 

PORTARIA Nº 13.802, DE 23 DE JUNHO DE 2020 

 

TORNA SEM EFEITO A PORTARIA 

DE NOMEAÇÃO 13.795/2020. 

                           

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

conferidas pela Lei Orgânica  

Resolve: 

 

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO, a Portaria 13.795, de 17 de junho de 2020, 

que nomeou o cidadão JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG, para 

exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Transportes da Saúde – 

CC4 – lotado da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Administração, Planejamento e Des. Econômico 

 

 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

TOMADA DE PREÇOS 005/2020 

 

Objeto: Contratação de mão de obra com fornecimento de material, em 

regime de execução por empreitada global, para ampliação (com recursos do 

Ministério da Saúde e Próprios) e Reforma (com recursos próprios) da 

Unidade Básica de Saúde do Distrito de Quitéria, de acordo com projeto 

básico de engenharia em anexo. 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte, as dez horas, 

reuniu-se a Comissão de Licitações, Portaria n. 13785/2020 de 03.06.2020 e 

o Engenheiro Civil Engenheiro Civil Cesar Ávila de Souza CREA/RS 

109.428D para abertura das propostas referente a Tomada de Preços n. 

005/20, conforme estabelecido na retificação da ata de julgamento da 

habilitação publicada no Diário Oficial do Município em 22/06/2020 e, 

também comunicado mediante e-mail aos licitantes.  Aberta a sessão, não 

tendo comparecido nenhum representante das empresas, a Comissão deu 

prosseguimento, com a abertura dos envelopes de propostas das empresas 

habilitadas, sendo elas: Empresa  KOCH CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ N. 

05.397.651/0001-80 que apresentou o valor global PARA O ITEM 1- 

AMPLIAÇÃO  em R$ 285.800,00 ( duzentos e oitenta e cinco mil e 

oitocentos reais), sendo o valor dos serviços de R$ 51.881,91 ( cinquenta e 

um mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos) e de 

material o valor de R$ 233.918,09 ( duzentos e trinta e três mil, novecentos e 

dezoito reais e nove centavos) e PARA O ITEM 2-REFORMA o valor 

global de R$ 73.932,68 ( setenta e três mil, novecentos e trinta e dois reais e 

sessenta e oito centavos) sendo o serviços de R$ 13.109,61 ( treze mil, cento 

e nove reais e sessenta e um centavos) e material de R$ 60.823,07 ( sessenta 

mil, oitocentos e vinte e três reais e sete centavos) e a Empresa JOÃO DAVI 

PIRES DE ÁVILA-ME, CNPJ N. 27.372.262/0001-33 ofertou o ITEM 1- 

AMPLIAÇÃO  no valor global de RS 255.566,50 ( duzentos e cinquenta e 

cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo o 

valor dos serviços de R$ 63.890,00 ( sessenta e três mil, oitocentos e noventa 

reais) e de material de R$ 191.676,50 ( cento e noventa e um mil, seiscentos 

e setenta e seis reais e cinquenta centavos) e PARA O ITEM 2-REFORMA o 

valor global de R$ 67.157,36 ( sessenta e sete mil, cento e cinquenta e sete 

reais e trinta e seis centavos)  sendo  os serviços de R$  16.790,00 ( dezesseis 

mil, setecentos e noventa reais  e material de R$ 50.367,36 ( cinquenta mil, 

trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos). Em seguida as 

propostas e respectivos anexos foram analisados tecnicamente pelo 

Engenheiro Civil Cesar Ávila verificando que: a Empresa KOCK 

CONSTRUÇÕES LTDA NO ITEM 1 - AMPLIAÇÃO foi observado que no 

serviço referente ao item 11- limpeza final de obra  da planilha orçamentária, 

a mesma apresentou preço do referido item acima do valor previsto no edital, 

ficando acima do valor médio estimado do mercado, ou seja, na planilha 

orçamentaria do Município o preço orçamentário do item corresponde a R$ 

1,64 por m² e a empresa orçou em R$ 3,15 estando acima do valor máximo 

admitido. E no item 02- REFORMA o valor orçado pela empresa referente 

ao material está superior ao máximo admitido no edital, assim como o item 

9.1- limpeza final da obra, ou seja, o valor máximo admitido para o item é de 

R$ 1,64 por m² e a empresa está praticando na sua proposta o valor de R$ 

3,00.  Quanto a Empresa JOÃO DAVI PIRES DE ÁVILA-ME 

REFERENTE AO ITEM 1 - AMPLIAÇÃO, a planilha orçamentária, 

cronograma e BDI atendem as condições previstas no edital, estando o valor 

da proposta dentro do valor de mercado. NO ITEM 2- REFORMA, apesar da 

Empresa apresentar valor global para o item compatível ao valor orçado pelo 

Município, o valor orçado pela Empresa referente ao material (R$ 

50.367,36) está superior ao máximo admitido no edital (R$ 46.321,31). 

Diante da análise técnica nas propostas e seus anexos pelo Engenheiro Cesar 

Ávila, esta Comissão declara PARA O ITEM 1 – AMPLIAÇÃO 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 

 

 



Diário Oficial do Município de São Jerônimo 

Terça-feira, 23 de junho de 2020 Edição Extra nº 1115-315 

 

 

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial  3 

DESCLASSIFICADA a EMPRESA KOCK CONSTRUÇÕES LTDA em 

razão das constatações do Engenheiro e CLASSIFICADA E VENCEDORA 

a Empresa JOÃO DAVI PIRES DE ÁVILA-ME uma vez que a mesma 

atendeu aos requisitos do edital tanto na documentação quanto na proposta, 

estando seu preço abaixo do valor máximo admitido para a execução do 

objeto deste certame. NO ITEM 02- REFORMA, o preço global das 

Empresas habilitadas, foram menores que o somatório dos serviço e material, 

contudo, no valor do material as duas Empresas apresentaram o valor 

superior ao valor máximo da licitação. Sendo assim, e considerando a análise 

técnica da proposta e planilhas, a Comissão declara a Empresa KOCK 

CONSTRUÇÕES LTDA e a Empresa JOÃO DAVI PIRES DE ÁVILA-ME 

desclassificadas pelos motivos já exposto nesta ata. Abre-se o prazo recursal 

de cinco (05) dias úteis, a contar de 24.06.2020 e término em 30.06.2020. 

Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão.  

Samara Guth 

Presidente 

Cátia Fabiane Costa dos Santos 

Integrante 

Carolina Azevedo Guimarães 

Integrante 

Cesar Ávila de Souza 

Engenheiro Civil Engenheiro Civil 

CREA/RS 109.428D 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE nº 052/2020 

 

Considerando os termos do Parecer Jurídico, que opina pela contratação 

direta por inexigibilidade, com fundamento no caput do art. 25 da Lei nº 

8.666/93, e CONSIDERANDO ainda os demais elementos do processo 

administrativo nº 532/2020 ratifico a Inexigibilidade nº 052/2020, para 

inscrição da Servidora Gladis Regina M. Tavares, referente a atualização de 

CPA-10 (Certificação Profissional ANBIMA – Série 10), conforme segue: 

 

EMPRESA: ANBIMA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES 

DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS 

CNPJ Nº 34.271.171/0007-62 

VALOR UNIT: R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

17 Fundo Municipal de Previdência 

1701 Fundo Municipal de Previdência 

2225 Manut. Adm. do Fundo Municipal de Previdência 

339039/0050 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 

11 Código Reduzido 

 

Outrossim, determino a publicação dos atos nos termos do art. 26 da Lei 

8.666/93. 

São Jerônimo, 23 de junho de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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