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ORDEM DE SERVIÇO SMS/SJ - Nº 01, DE 10 DE FEVEREIRO DE 

2022. 

 
Dispõe sobre o funcionamento dos Serviços 

de Saúde no dia 11 de fevereiro de 2022. 

 
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o Treinamento do 1° Encontro da Rede Municipal de Saúde 

 

D E T E R M I N A: 

 

Art. 1º - No dia 11 de fevereiro de 2022, não haverá expediente externo nas 
Unidades de Saúde. Os serviços de saúde funcionarão da seguinte forma:  

I – Serviço de Transporte Eletivo de pacientes para Porto Alegre e Santa Cruz, 

Sede e Interior será mantido normalmente. 
II – Serviço de Transporte de Urgência/Emergência será mantido normalmente. 

III – Serviço de Pronto Atendimento Médico será mantido normalmente 

através do Hospital de São Jerônimo, (Contrato de Prestação de Serviço 
119/2021). 

IV – Ficam em recesso os serviços considerados administrativos, na Secretaria 

Municipal de Saúde, os serviços eletivos das Unidades de Saúde, Policlínica, 
CAPS, Farmácia e Vigilância Sanitária.  

V – Os serviços prestados no Centro de Doenças Respiratórias Agudas ( 

Suspeitas de COVID- 19) serão mantidas normalmente. 
Art. 2º - Dê Ciência aos servidores e prestadores envolvidos e publique no 

Diário Oficial do Município. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 10 de fevereiro de 2022. 

 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal da Saúde 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA  

TOMADA DE PREÇOS 002/2022 

 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 

na Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitações  presidida pela 
Servidora Samara Guth e integrantes Cátia Fabiane Costa dos Santos e 

Carolina Azevedo Guimarães, conforme Portaria nº 14.237 de 02.06.2021 para 

abertura e julgamento do certame, com a presença da Coordenadora de 
Projetos Simone Pereira de Lima, para análise da qualificação técnica e 

planilhas anexas a proposta do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 

002/2022, referente contratação de mão-de-obra com fornecimento de material, 

em regime de execução por empreitada global, para IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSCAR PEREIRA DE ABREU, no âmbito do 

Programa de Planejamento Urbano, conforme Convênio SICONV n.º 
899783/2020 - Operação n.º 1.070.686-52/MDR/CAIXA. Participa deste 

certame a Empresa SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

EIRELI, CNPJ N. 21.450.633/0001-71, sendo representada pelo Sr. Vanderlei 
Luis de Macedo CPF n. 534.170.540/87, que se fez presente na sessão. 

Inicialmente foram rubricados os lacres dos envelopes de documentação e 

proposta e, em seguida aberto o envelope de documentação, submetendo a 
qualificação técnica - item 5.2.3 e seus subitens à análise da Coordenadora de 

Projetos Simone Pereira de Lima que concluiu que os documentos técnicos da 

Empresa Licitante estão em consonância com as determinações editalícias, 
atendendo o que pede o edital,  uma vez que a Empresa apresentou: a)Registro 

no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande 
do Sul (CREA/RS); b) Registro do Responsável Técnico, no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul 

(CREA/RS);  c1) Prova de a empresa possuir no quadro funcional permanente 

profissionais de nível superior detentores de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica 

operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, atestado pelo 
CREA, através do contrato de prestação de serviços,  sendo demonstrado 

também,  na certidão de registro de pessoa jurídica que relaciona os seus 

responsáveis técnicos;  c2) o atestado de capacidade técnica-operacional  
apresentado pela Empresa está certificado no CREA, acompanhado da 

Certidão de Acervo Técnico comprovando a execução de percentual superior a  

50% em todos os itens de maior relevância solicitados no Edital; d) Foi 

indicado, através de Declaração, o Responsável Técnico pela execução dos 

trabalhos, também, atendeu a letra “e”   apresentando o atestado de capacidade 
técnico-operacional da Empresa, e por fim, atendeu também a  letra “f.4” 

apresentado declaração de conhecimento pleno do local e das condições que 

deverá ser executado a obra.  A Comissão de Licitação analisou os documentos 
dos itens 5.2.1 e 5.2.2 e seus subitens e verificou que os documentos que a 

Empresa apresentou encontram-se na forma exigida pelo edital.  Tendo a 

empresa licitante cumprido com as obrigações do Edital nesta primeira fase, 
esta Comissão de Licitação declara habilitada a Empresa SCHULZ 

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI. Foi perguntado ao 

licitante se há alguma manifestação a respeito desta fase de habilitação, e o 
mesmo disse que nada tem a registrar. Prosseguindo com o certame, foi aberto 

o envelope de proposta, que foi rubricado pelos presentes, tendo a Empresa 

Schulz apresentado o valor global de R$ 242.278,65 (duzentos e quarenta e 
dois mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), sendo o 

valor do material de R$ 181.708,99 (cento e oitenta e um mil, setecentos e oito 

reais e noventa e nove centavos) e valor dos serviços de R$ 60.569,66 
(sessenta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos). A 

Coordenadora de Projetos Simone Pereira de Lima ao analisar a proposta de 

preços, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, composição do 
BDI e encargos social apresentados pela Licitante, verificou que foi possível 

observar que todas as planilhas atendem aos requisitos do projeto, estando os 

valores unitários e total compatível com o valor de mercado, não ultrapassando 
os limites da planilha orçamentária (anexo do edital) referência para 

composição de preços para execução do objeto do certame. Considerando a 

conclusão da Coordenadora de Projetos, quanto a análise da proposta e 

respectivas planilhas e verificando que o valor global ofertado para execução 

do objeto foi menor que o valor máximo para este certame, esta Comissão 
declara a Empresa SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

EIRELI CLASSIFICADA e VENCEDORA deste processo licitatório. Nada 

mais havendo a registrar pelos presentes e não havendo interesse do licitante 
em manifestar-se em ata, também na fase de proposta, fica dispensado o prazo 

recursar nas duas fases, encerrando-se esta sessão. 

 

Samara Guth 

Presidente 

Cátia Fabiane Costa dos Santos 

Integrante 

Carolina Azevedo Guimaraes 

Integrante 

Simone Pereira de Lima 

Coordenadora de Projetos 

Vanderlei Luis de Macedo 

Representante da Empresa Schulz Industria de Art. de Cimento Eireli 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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