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EDITAL 58/2022 

                                              

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições, visando a 

contratação de pessoal por prazo determinado para desempenhar funções, 

conforme demonstrado no quadro abaixo, amparado em excepcional 

interesse público devidamente reconhecido por intermédio da Lei Municipal 

n.º 4135 de 27/10/2022, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da 

república, e arts. 88 a 192 da Lei Municipal n.º 1875/2001, torna pública a 

rea-lização de Processo Seletivo Simplificado. 

CARGO QUANTIDADE 

ESCOLARIDADE 

E EXIGÊNCIA 

 

CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO 

MENSAL 

 

Psicólogo 01 

Curso Superior 

Psicologia e 

habilitação junto ao 

Conselho 

Profissional 

20 horas 

semanais 
R$ 3.313,15 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de 

Comissão composta por três servidores: 

 

1.Tiago Oliveira dos Santos – Coordenador Geral de Pessoal;  

2.Tamara Boff Seitz - Psicóloga; 

3.Fernanda Zluhan Pereira – Coordenadora Geral de Assistência Social.  

 

1.1.1  As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em 

atas. 

 

1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão 

prestigia-dos, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, 

“caput”, da Constituição da República. 

 

1.3 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos, 

descon-siderando-se o do início e incluindo-se o do final. 

1.3.1 Os prazos somente começam a correr em dias úteis. 

1.3.2 Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo 

vencido em dia em que não haja expediente. 

1.4 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos 

can-didatos pela Comissão, conforme critérios definidos neste Edital. 

1.5 A contratação será pelo prazo determinado de 6 meses, prorrogável por 

igual período,  e se regerá pelo Regime Jurídico Estatutário. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

 

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado 

corres-ponde ao exercício das seguintes atividades:   

 

a) Psicólogo 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Atividades envolvendo a execução de trabalhos 

relacionados com o comportamento humano e a dinâmica da personalidade 

realizando intervenções institucionais tendo em vista contribuir para a reso-

lução de conflitos a nível individual e grupal. Planejar e executar atividades 

utilizando as técnicas psicológicas aplicadas ao trabalho e clínica psicológi-

ca. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Promover a saúde e a qualidade de vida das 

pes-soas, buscando eliminar negligências, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão; Exercer sua função com base nas diretrizes 

e objetivos da PNAS (Política Nacional de Assistência Social) e da Proteção 

Social Es-pecial (PSE); Para uma intervenção mais efetiva, entender e 

respeitar o con-texto dos usuários e de suas famílias, bem como seus 

territórios, comunida-des e culturas; Compreender as influências 

psicossociais que refletem no usuário e fazer intervenções conforme a 

necessidade. Seja de forma indivi-dual, familiar ou comunitária; Tornar o 

diálogo acessível para todos os usuá-rios por meio do conhecimento de suas 

experiências e de seu saber. Porém, nunca esquecendo de associá-los aos 

fundamentos científicos da profissão; Ter bom senso e tino para saber a hora 

de atuar em caráter de emergência, priorizando usuários em situação de 

maior vulnerabilidade e risco psicosso-cial; Prestar informações aos usuários 

sobre o trabalho que será realizado, seus objetivos e encaminhamentos 

necessários; Promover espaços de parti-cipação, controle e mobilização 

social. Contribuindo, desta forma, para que os usuários desenvolvam 

consciência de que são cidadãos e, como tal, pos-suem dever e direito de 

exercerem papel atuante na sociedade;  Atuar de forma interdisciplinar 

dentro e fora da política de Assistência Social,  com o objetivo de tornar seu 

trabalho efetivo e ampliar, ainda mais, seus resultados; Obter conhecimento 

amplo sobre os diversos públicos e violações com as quais o profissional se 

depara diariamente (criança, adolescente, mulher, idoso, pessoa com 

deficiência, LGBTQI+, dentre outros); Se atualizar em rela-ção às mudanças 

e novos conhecimentos relacionados a sua profissão, bus-cando, sempre que 

possível, por melhorias; Executar tarefas afins. 

2.1.1 Habilidades Gerais para o cargo: 

a) Capacidade de trabalhar em equipe; 

b) Identidade para o trabalho na perspectiva inter/transdisciplinar; 

c) Conhecimento da legislação referente à Política Nacional de Assistência 

Soci-al; 

d) Experiência em processos de articulação de redes locais e regionais 

ligadas ao tema dos direitos socioassistenciais e garantia de direitos; 

e) Capacidade de lidar com adversidades e situações de vulnerabilidade e 

risco; 

f) Habilidade para resolver conflitos de forma não violenta; 

g) Conhecimento do pacote Office e internet; 

h) Habilidade para operar e atualizar banco de dados (planilhas); 

i) Habilidade verbal e escrita. 

 

2.1.2 Habilidades específicas do cargo: 

a) Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento e oferta de informações e 

ori-entações; 

b) Elaboração, junto com as famílias/indíviduos, do Plano de 

acompanhamento individual e/ou familiar, considerando as especificidades e 

particularidades de cada um; 

c) Realização de acompanhamento social, por meio de atendimento familiar, 

in-dividuais e em grupo; 

d) Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo 

CREAS, quando necessário; 

e) Realização de encaminhamentos monitorados para as redes 

socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa e 

direito; 

f) Alimentação de registro e sistemas sobre as ações desenvolvidas; 

g) Participação nas atividades de planejamento, monitoramente e avaliação 

dos processos de trabalho; 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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h) Participação das atividades de capacitação e formação continuadas da 

equipe de CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos e demais atividades 

correlatas; 

i) Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e 

planejamento das ações a serem desenvolvidas para a definição de fluxos, 

insti-tuição de rotinas de atendimento e acompanhamento de usuários; 

organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos; 

j) Disponibilidade para atuar em todos os serviços desenvolvidos nos 

CREAS, pertinentes ao fazer técnico. 

 

2.2 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens 

funcionais: horas extras na eventual extrapolação da carga horária diária e 

semanal, desde que convocado pelo superior hierárquico; adicional noturno; 

gratificação natalina proporcional ao período trabalhado; férias 

proporcionais acrescidas de um terço, indenizadas ao final do contrato; 

inscrição no Regime Geral de Previdência.  

 

2.3 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e 

previden-ciários. 

 

2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles 

esta-belecidos para os demais servidores estatutários pelos arts.126 a 128 do 

Regime Jurídico, sendo a apuração processada na forma do Regime 

Disciplinar do mes-mo Diploma, no que couber.  

 

 3. INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições serão realizadas na Portaria da Prefeitura, na Rua Cel. 

Soares de Carvalho, 558, no período compreendido de 24/11/2022 até 

25/11/2022 das 10 horas às 12 horas e das 13h às 16h.  

3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita 

aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

 

3.3 As inscrições serão gratuitas. 

 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

 

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá 

comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no 

item 3.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público 

ou par-ticular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua 

inscrição no Pro-cesso Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os 

casos:  

 

4.1.1  Ficha de inscrição disponibilizada pela Coordenadoria de Recursos 

Hu-manos que deverá ser devidamente preenchida e assinada pelo 

Candidato. 

 

4.1.2 Cópia obrigatória dos seguintes documentos: 

 

a)Documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou 

cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, 

pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 

Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de 

Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, 

como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de 

Reservista; Pas-saporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem 

como Carteira Naci-onal de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 

9.503/97, artigo 15). 

 

b)Prova de quitação das obrigações militares (para homens); 

 

c)Quitação eleitoral que consta no site www.tre-rs.gov.br no link Portal do 

Elei-tor - Certidão de Quitação Eleitoral;  

 

d)Apresentar Certidão Negativa de Antecedentes Criminais que consta no 

site: www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/ servicos-processuais 

/emissao-de-antecedentes-e-certidoes/; 

 

e)Comprovante de escolaridade; 

 

f)Carteira de habilitação junto ao Conselho Profissional; 

 

g)Comprovante de residência. 

 

 

 

4.1.3  Cópia dos seguintes documentos complementares: 

 

a)Comprovantes de experiência constante no quadro do Item 5.8  

 

b) Comprovantes de Capacitações, Cursos, Fóruns e Treinamentos constan-

te no quadro do Item 5.8  

   

5. AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1 Os critérios de avaliação da documentação totalizarão o máximo de mil 

pontos para o cargo de Psicólogo.  

 

5.2 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de 

ava-liação. 

 

5.3 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, 

de direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste 

Edital. 

 

5.4 Para experiência em todos os cargos serão considerados os períodos 

com-provados: 

a) Na Carteira de Trabalho (empregador pessoa jurídica e/ou pessoa física) 

com a cópia das seguintes folhas:  

•Capa (onde consta a foto e a assinatura do portador);  

•Da qualificação civil; 

•Do contrato de trabalho.   

 

b) Do tempo exercido no serviço público: 

1) Declaração com os seguintes dados em papel timbrado:  

•Nome;  

•Cargo; 

•Local de trabalho; 

•Período trabalhado.  

2)Contrato administrativo de serviço temporário com os seguintes dados: 

•Nome;  

•Cargo; 
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•Período trabalhado.  

 

5.6 Nenhum título receberá dupla valoração.  

 

5.7 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos 

títu-los apresentados, em uma escala de zero a 250 pontos, conforme os 

seguintes critérios 

5.8 CARGO DE PSICÓLOGO 

 

5.8.1 A fração igual ou superior a quinze dias de experiência no mesmo mês será 

considerada como mês integral para fins de pontuação. 

 

5.9 A entrevista consistirá na análise dos seguintes itens: 

  

Notas 

Item   0 10 20 30 40 50 

1 Facilidade de Comunicação              

2 Perfil             

3 Resposta – Pergunta 1              

4 Resposta – Pergunta 2             

5 Disponibilidade de horário             

 

 

Nota Final:       

   

Nota final    

5.10 A pontuação da entrevista é a soma de todas as notas finais dividida pelo 

número de avaliadores. 

 

5.11 A entrevista será realizada em local e horário estabelecido em Edital e 

divulgado no site www.saojeronimo.rs.gov.br. 

 

5.12 Os candidatos deverão estar no local de prova determinado, com 

antecedência mí-nima de 30 minutos, munidos com um dos documentos 

constantes no item 4.1.2 deste Edital. 

 

5.13 Será permitido acesso aos locais de prova somente para os candidatos que 

forem efetuar a entrevista, ficando expressamente proibido o ingresso de 

familiares, pessoas estranhas e/ou curiosos. 

 

5.14 A entrevista será avaliada por 03 (três) avaliadores, que serão Tamara Boff 

Seitz, Luciana Amaral de Oliveira e Fernanda Zluhan Pereira. 

 5.15 Os avaliadores, citados acima, preencherão, para cada candidato, uma ficha 

de avaliação, atribuindo notas de acordo com o item 5.9  

 

5.16  Após a identificação dos candidatos, estes permanecerão à espera de sua 

vez de realizar a entrevista. Não será permitido que os candidatos se afastem do 

local que lhes for designado, a não ser acompanhados de fiscal. 

5.17  Ao concluir a sua entrevista, o candidato deverá retirar-se imediatamente do 

local de aplicação sem comunicar-se com os demais candidatos.   

 

6. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

 

6.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois 

ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessiva-mente, o 

candidato que: 

6.1.1  Tiver obtido a maior pontuação no critério de Tempo de graduação; 

6.1.2  Tiver obtido a maior pontuação no critério de experiência no atendimento 

da política de assistência social; 

6.1.3 Tiver obtido a maior pontuação nas Capacitações, Cursos, Fóruns e Trei-

namentos; 

6.1.4 Tiver obtido a maior pontuação do Local de residência; 

6.1.5 Apresentar idade mais avançada;  

6.1.6 Sorteio em ato público. 

 

6.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na 

presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, 

correio eletrônico ou Diário Oficial do Município.  

  

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLI-FICADO 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA  

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

A Tempo de graduação (em anos) 10 100 

B Pós graduação incompleta 5 10 

C Pós graduação completa 10 10 

D Experiência em meses em serviço 

público  

10 120 

E Experiência em meses na área de 

atuação da política de assistência 

social 

10 240 

F Capacitações, Cursos, Fóruns e 

Treinamentos com carga horaria 

mínima de 8 horas referentes ao 

serviço de proteção e atendimento 

especializado à família e indivíduos 

ou atuação do profissional em todos 

níveis de complexidade do SUAS 

ou ligadas ao tema dos direitos 

socioassistenciais e garantia de 

direitos. 

10 100 

G Capacitações, Cursos, Fóruns e 

Treinamentos com carga horaria 

mínima de 80 horas  referentes ao 

serviço de proteção e atendimento 

especializado à família e indivíduos 

ou atuação do profissional em todos 

níveis de complexidade do SUAS 

ou ligadas ao tema dos direitos 

socioassistenciais e garantia de 

direitos. 

50 50 

H Capacitações, Cursos, Fóruns e 

Treinamentos com carga horaria 

mínima de 80 horas  referentes ao 

serviço de proteção e atendimento 

especializado à família e indivíduos 

ou atuação do profissional em todos 

níveis de complexidade do SUAS 

ou ligadas ao tema dos direitos 

socioassistenciais e garantia de 

direitos. 

50 50 

J Residir em São Jerônimo - Sede 60 60 

L Residir em Cidade diversa da vaga 10 10 

M Entrevista De 0 a 50 250 
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7.1 A Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Muni-

cipal para homologação, no prazo de até 4 dias úteis. 

 

7.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral 

dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do 

Processo Seletivo Simplificado. 

 

8. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

8.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada 

a contratação pelo Prefeito, será convocado o primeiro colocado, para, no prazo 

de até (cinco) dias úteis, prorrogável uma única vez, à critério da Administração, 

comprovar o atendimento das seguintes condições:  

 

8.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

 

8.1.2 Ter idade mínima de 18 anos; 

 

8.1.3 Apresentar atestado médico exarado pelo serviço Oficial do Município, no 

sentido de gozar de boa saúde física e mental. 

 

8.1.4  Apresentar a seguinte documentação:  

 

a)Original e xerox da Carteira de Identidade; 

b)Original e xerox do CPF; 

c)Original e xerox da Certidão de Nascimento ou Casamento e CPF do cônjuge; 

d)Original e xerox da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, 

para efeitos de salário família, e para os maiores de 16 e meno-res de 21 anos 

para efeitos de IRRF e Previdenciário, desde que apresentado número de CPF 

dos mesmos; 

e)Original e xerox da Carteira de habilitação junto ao conselho profis     sional; 

f)Original e xerox Título de eleitor; 

g)Certidão de Quitação Eleitoral que consta no site www.tre-rs.gov.br no link 

Portal do Eleitor - Certidão de Quitação Eleitoral;  

h)Original e xerox do Diploma da escolaridade exigido para o cargo; 

i)Cópia do Comprovante de residência; 

j)Original e xerox do Certificado de reservista (para homem); 

k)Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio; (pode ser a última 

declaração do Imposto de Renda, página de patrimônio ou conforme modelo 

anexo). 

l)Declaração que não exerce outro cargo, emprego ou função pública e não estar 

incompatibilizado com investidura em cargo público, in-clusive em razão de 

demissão por atos de improbidade, comprovados por meio de sindicância e/ou 

inquérito (modelo anexo); 

mApresentar Certidão Negativa de Antecedentes Criminais que consta no site: 

www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/ servicos-processuais /emissao-de-

antecedentes-e-certidoes/; 

n)01 foto 3x4; 

o)Atestado Admissional a ser realizado no CAPS - Centro 

p)Número do PIS/ PASEP. 

 

8.2 A convocação do candidato classificado será realizada por telefone ou por e-

mail.   

 

8.3 Não comparecendo o candidato convocado, no prazo estabelecido no item 8.1 

ou verificando-se o não atendimento das condições exigidas para a contrata-ção, 

serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem classifi-catória 

crescente.   

 

8.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma 

única vez, sua alocação no final da lista de aprovados. 

 

8.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será por um 

ano a contar da publicação da Homologação do Resultado Final. 

 

8.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a res-

cisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanes-

cente, os demais candidatos classificados, observada a ordem classificatória. 

 

8.7 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles 

que optaram por passar para o final da lista, havendo ainda necessidade de con-

tratações para as mesmas funções, novo processo seletivo deverá ser realizado. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

 

9.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços. 

 

9.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, 

poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, con-

forme dispuser a legislação local.  

 

9.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 

designada. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO 

MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

 

EVANDRO AGIZ HEBERLE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

AIRTON LEANDRO HEBERLE 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO 

 

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/2018 

Pregão Presencial nº 099/2018 

Contratada: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS 

EIRELI 

CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10 

Objeto: Prorrogar a vigência do contrato que tem como objeto a contratação de 

empresa especializada no gerenciamento, controle e pagamento de combustíveis, 

lubrificantes, óleos, graxas, filtros, lavagens de veículos, máquinas, e 

lubrificações, através de rede de postos credenciados pela gerenciadora, 

utilizando dispositivo eletrônico identificador dos veículos e máquinas, com 

sistema informatizado, para acompanhamento, controle e pagamento das 

transações realizadas da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de 

São Jerônimo/RS 

Vigência: Fica prorrogado o referido contrato por 12 (doze) meses, a partir de 

01/12/2022 encerrando-se em 30/11/2023, ou até a emissão de ordem de início de 

outro contrato. 

Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 

Data: 23/11/2022 
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CONTRATO Nº 216/2022 

MODALIDADE: Dispensa nº 145/2022 

Proc. adm:  nº 514/2022 

CONTRATADA: PONTO DO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA. 

OBJETO: aquisição de passagens aéreas destinadas ao transporte de atletas com 

destino ao Município de São Paulo/SP. 

VALOR: R$ 10.960,02 (dez mil, novecentos e sessenta reais e dois centavos). 

VIGÊNCIA: a partir da data de 22/11/2022 à 28/11/2022, vigendo este contrato 

pelo mesmo período.  

GESTOR e FISCAL: Fabio Medeiros de Freitas 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 75, II e 94, II da Lei 14.133/2021. 

São Jerônimo, 10 de novembro de 2022. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

AVISO ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA 

Tendo a única empresa participante do certame declinado do prazo recursal, 

daremos seguimento ao certame, com a abertura do envelope de proposta da 

Empresa Habilitada na Tomada de Preços nº 016/2022, (referente a contratação 

de empresa em regime de execução por empreitada global, para realização de 

reforma do GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PLÁCIDO CUNDA DOS 

SANTOS), que ocorrerá na data de 24 de novembro de 2022, às dez horas, nas 

dependências desta Prefeitura. 

São Jerônimo, 23 de novembro de 2022. 

Carolina Azevedo Guimarães 

Presidente 

 

Cátia Fabiane Costa dos Santos 

Integrante 

 

Samara Guth 

Integrante 

 

HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022 

Proc. Adm. 464/2022 

https://pregaobanrisul.com.br / www.saojeronimo.rs.gov.br 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças - veículo 

CAMINHÃO VOLVO/VW 270 4X2R 2014 – placas IWI 2E62,, conforme 

especificações descritas no anexo I. 

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal nº 10.520/2002, 

artigo 6º do Decreto Municipal nº 4522/2014 e o Edital, bem como, os termos do 

parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO a classificação final e 

ADJUDICO o  objeto do presente certame, a empresa, conforme segue: 

OFICINA DO MELÃO LTDA - CNPJ: 94.845.211/0001-79 

Item Descrição Quant Unidade Valor unitário Valor total 

1 PINO DE CENTRO 1 un  R$      30,00   R$      30,00  

2 
MOLA MESTRE 

TRASEIRA 
1 un  R$ 1.641,60   R$ 1.641,60  

        T/GERAL=  R$  1.671,60  

 

São Jerônimo, 23 de novembro  de 2022. 

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAÚJO 

SECRETÁRIA DE GOVERNO 

 

 

 

 

 

 

HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2022 

Proc. Adm. 419/2022 

https://pregaobanrisul.com.br / www.saojeronimo.rs.gov.br 

OBJETO: Aquisição de FRALDAS DESCARTAVEIS 

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal nº 10.520/2002, 

artigo 6º do Decreto Municipal nº 4522/2014 e o Edital, bem como, os termos do 

parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO a classificação final e 

ADJUDICO o  objeto do presente certame, a empresa, conforme segue: 

 

Item não adquirido 

Item Descrição Situação 

5 

FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO EXTRA EXTRA 

GRANDE. FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO: 

ANATÔMICO, TAMANHO: EXTRA EXTRA GRANDE, PESO 

USUÁRIO: ACIMA DE 110 KG, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, 

FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO: FITAS 

ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZ 

Não 

adjudicado 

 

FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA - CNPJ: 

09.427.563/0001-35 

Item  Descrição 
Marc

a 

Model

o 
Quant 

Uni

d 
vlr. Unit t/item 

2 

FRALDA 

GERIÁTRICA 

ADULTO 

TAMANHO MEDIO - 

FRALDA 

DESCARTÁVEL, 

TIPO FORMATO: 

ANATÔMICO, 

TAMANHO: MÉDIO, 

PESO USUÁRIO: DE 

40 A 70 KG, 

CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS: 

FLOCOS DE GEL, 

ABAS 

ANTIVAZAMENTO, 

FAIXA AJUSTÁVEL, 

TIPO ADESIVO 

FIXAÇÃO: FITAS 

ADESIVAS 

MULTIAJUSTÁVEIS, 

TIPO USUÁRIO: 

ADULTO, USO: 

ALGODÃO 

FRA

LDA 

MED 

FRAL

DA 

MED 

15000 un  R$   1,09  
 R$    

16.350,00  

3 

FRALDA 

DESCARTÁVEL, 

TAMANHO: 

GRANDE. TIPO 

FORMATO: 

ANATÔMICO, PESO 

USUÁRIO: ACIMA 

DE 70 KG, 

CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS: 

FLOCOS DE GEL, 

ABAS 

ANTIVAZAMENTO, 

FAIXA AJUSTÁVEL, 

TIPO ADESIVO 

FIXAÇÃO: FITAS 

ADESIVAS 

MULTIAJUSTÁVEIS, 

REUTILIZÁVEIS, 

USO: ALGODÃO 

NÃO DESFAÇA 

QUANDO 

MOLHADO. 

FRALDAS DEVEM 

VIR 

FRA

LDA

MED 

FRAL

DAME

D 

25000 un  R$   1,13  
 R$    

28.250,00  
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4 

FRALDA 

GERIÁTRICA 

ADULTO 

TAMANHO EXTRA 

GRANDE. FRALDA 

DESCARTÁVEL, 

TIPO FORMATO: 

ANATÔMICO, 

TAMANHO: EXTRA 

GRANDE, PESO 

USUÁRIO: ACIMA 

DE 90 KG, 

CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS: 

FLOCOS DE GEL, 

ABAS 

ANTIVAZAMENTO, 

FAIXA AJUSTÁVEL, 

TIPO ADESIVO 

FIXAÇÃO: FITAS 

ADESIVAS 

MULTIAJUSTÁVEIS, 

REUTILIZÁVEIS, 

USO: A 

FRA

LDA

MED 

FRAL

DAME

D 

25000 un  R$   1,21  
 R$    

30.250,00  

            

T/GERA

L= 

 R$      

74.850,00  

 

MIXDIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 21.321.114/0001-03 

Item  Descrição Marca Modelo Quant Unid 
vlr. 

Unit 
t/item 

1 

FRALDA GERIÁTRICA 

ADULTO TAMANHO 

PEQUENO - FRALDA 

DESCARTÁVEL, TIPO 

FORMATO: 

ANATÔMICO, 

TAMANHO: 

PEQUENO, PESO 

USUÁRIO: ATÉ 40 KG, 

CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS: FLOCOS 

DE GEL, ABAS 

ANTIVAZAMENTO, 

FAIXA AJUSTÁVEL, 

TIPO ADESIVO 

FIXAÇÃO: FITAS 

ADESIVAS 

MULTIAJUSTÁVEIS, 

TIPO USUÁRIO: 

ADULTO, USO: 

ALGODÃO 

CK 
CK 

NOTURNA 
6000 un 

 R$   

1,05  

 R$     

6.300,00  

 

São Jerônimo, 23 de novembro de 2022. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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