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ATA DE ABERTURA 

TOMADA DE PREÇOS 004/2022 

Aos vinte e dois 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 Processo Licitatório Tomada de Preços nº 004/2022, 

referente a contratação de mão-de-obra com fornecimento de material, em 
regime de execução por empreitada global, para IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO ( EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO) DA 

RUA ANTÔNIO CARLOS BORGES DA FONSECA, no âmbito do Programa 
de Planejamento Urbano, conforme Convênio SICONV n.º 884582/2019 - 

Operação n.º 1.065.391-17/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 e a Empresa ESW 

CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n. 22.282.957/0001-00, que deixou o 
envelope de documentação e proposta, não se fazendo presencialmente 

representada nesta sessão.  Inicialmente foram rubricados os lacres dos 

envelopes de documentação e proposta e aberto o envelope de documentação, 
sendo os documentos vistos e rubricados pelos presentes, decidindo esta 

Comissão suspender a sessão e baixar em diligência para melhor análise dos 

documentos, em especial a qualificação técnica pelo Setor de Planejamento. A 
Comissão encaminhará ao conhecimento das empresas licitantes, 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  a ata de 
julgamento da fase de habilitação de acordo com o § 1º do art. 109 da Lei n. 

8.666/93 ( §1º-  A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" 
e "e", deste mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos 

previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato 

em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta 
aos interessados e lavrada em ata). Perguntado ao representante da Empresa 

SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI se há 

alguma manifestação, o mesmo deixa registrado que a Empresa ESW 
CONSTRUÇÕES LTDA não cumpriu integralmente o item 5.2.3 letra”g”  no 

qual pedia licenciamento ambiental próprio enquanto fabricante e no caso de 

não ser fabricante deveria apresentar comprovação da origem do produto 
mediante termo de compromisso fornecido pela empresa produtora ou 

fabricante juntamente com o respectivo licenciamento ambiental do fabricante, 

sendo que a empresa apresentou somente o licenciamento ambiental do 
fabricando sem o referido termo de compromisso. Nada mais a constar, 

suspende-se a presente sessão. 

 
Samara Guth 

Presidente 

Cátia Fabiane Costa dos Santos 
Integrante 

Carolina Azevedo Guimaraes 

Integrante 
Vanderlei Luis de Macedo 

Representante da Empresa Schulz Industria de Art. de Cimento Eireli 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2019 

Dispensa de Licitação 059/2019 
Contratada: VILMAR JESUS MACHADO BARRETO 

CPF 289.255.300-82 
Objeto: Reajuste e prorrogação do contrato de locação de um prédio comercial, 

parte térrea com área de 352m², com todas as suas dependências e demais 

instalações, localizado na Rua Ramiro Barcelos, nº 80, Centro, em São 
Jerônimo, para a instalação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Prazo: Fica prorrogado o referido contrato por mais 12 (doze) meses, iniciando 

na data de 10/03/2022 e com término em 09/03/2023, ou até o início de uma 
nova forma de contratação. 

VALOR: Passa a viger o novo valor mensal de R$ 5.048,46 (cinco mil e 

quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) a partir de 10/03/2022, 
conforme o índice de reajuste IPCA de aproximadamente 10,379436% 

(variação acumulada fevereiro/2021 e fevereiro/2022). 

Fundamento Legal: artigo 62, §3º, inciso I e artigo 65, § 8º da Lei Federal 

8.666/93 

Data: 22/02/2022 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2020 

Pregão Presencial 022/2020 

Contratada: CLINICA CERNICCHIARO DE MEDICINA E 
ODONTOLOGIA LTDA 

CNPJ nº 34.770.431/0001-59 

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do 
contrato original por mais 12 meses. 

Prazo: Fica prorrogado o presente contrato por 12 meses, a partir de 

11/03/2022 encerrando em 10/03/2023, ou até o início de uma nova forma de 
contratação. 

VALOR: A partir de 11/03/2022 passa a viger o novo valor mensal de R$ 

18.212,61 (dezoito mil duzentos e doze reais e sessenta e um centavos) e o 
valor total de R$ 218.551,32 (duzentos e dezoito mil quinhentos e cinquenta e 

um reais e trinta e dois centavos) considerando o reajuste pelo índice IPCA 

(acumulado de fevereiro/2021 a fevereiro/2022 de aproximadamente 
10,379436%. 

Fundamento Legal: artigo 57, inciso II e do artigo 65, § 8º da Lei Federal 

8.666/1993 

Data: 22/02/2022 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2020 

Inexigibilidade 032/2020 

Contratada: GESTOR UM – CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 
CNPJ nº 27.298.119/0001-49 

Objeto: O objetivo do presente termo é reajustar e prorrogar a vigência do 
contrato de prestação dos serviços de assessoramento na elaboração da Política 

de Investimentos anual e assessoria para cumprimento de meta atuarial. 

Prazo: Fica prorrogado o presente contrato por 12 meses, a partir de 
04/03/2022 encerrando em 03/03/2023. 

VALOR: Passa a viger o novo valor mensal de R$ 728,70 (setecentos e vinte e 

oito reais e setenta centavos) a partir de 04/03/2022, conforme o índice de 
reajuste IPCA de aproximadamente 8,85%. 

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO: A Gestão do contrato 036/2020 ficará a cargo 

de Carolina Azevedo Guimarães, Presidente do RPPS, e a fiscalização do 
contrato 036/2020 ficará a cargo de Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore, 

Gestor de Investimentos. 

Fundamento Legal: artigo 57, inciso II e do artigo 65, § 8º da Lei Federal 
8.666/1993 

Data: 22/02/2022 

 

EXTRATO 

 

CONTRATO Nº 026/2022 

MODALIDADE:  Pregão Eletrônico/SRP 101/2021 

Proc. adm: nº 581/2021 
CONTRATADA: LEONIDAS DOS SANTOS MARQUES 

OBJETO: contenção, recolhimento, transporte e descarga 24 hs de animais 

vivos de grande porte soltos ou que encontram-se em condições de maus tratos 

nas vias públicas, zona urbana do Município de São Jerônimo. 

VALOR: total R$ 2.985,00 (dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais). 

VIGÊNCIA: inicia-se em 16/02/2022, data de sua assinatura, e terá a vigência 
até 31/12/2022, ou até o término das quantidades previstas neste contrato 

FISCAL E GESTOR: Marilene Conceição de Ávila 
São Jerônimo, 16 de fevereiro de 2022. 

  

Alessandra Soares Azzi Streb De Araujo 

Secretária De Governo 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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