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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS/SJ - Nº 011/2022. 

 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 

Máscaras nas unidades de assistência à 
saúde. ” 

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

de Gestor do SUS e autoridade Sanitária local: 

- Considerando a orientação do Comitê técnico de enfrentamento a COVID-19; 
- Considerando o aumento nos números de casos em estado gripal; 

- Considerando a autonomia e as prerrogativas da autoridade sanitária municipal, 

com a intensão de promover a proteção dos trabalhadores da saúde, bem como o 
bem-estar geral da comunidade 

 

D E T E R M I N A: 

 

Art. 1º -  Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso de máscara para os 

TRABALHADORES DA SAÚDE nas UNIDADES DE ASSISTÊNCIA A 
SAÚDE PÚBLICA, com intensa circulação: UBS, CAPS, POLICLINICA e 

HOSPITAL. 

Art. 2º-  Recomende-se aos usuários dos referidos serviços a utilização de 
mascaras. 

Art. 3° - Dê Ciência aos servidores e prestadores envolvidos e publique no 

Diário Oficial do Município. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 25 de novembro de 2026. 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal da Saúde 

 

ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022 

 

Aos vinte e cinco dias do mês novembro de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, 

na Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitações presidida pela 

Servidora Carolina Azevedo Guimarães e as integrantes Cátia Fabiane Costa dos 

Santos e Samara Guth, conforme Portaria nº 14.815 de 20/06/2022 para abertura 

do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 015/2022, referente a contratação 
de empresa em Contratação de mão-de-obra com fornecimento de material, em 

regime de execução por empreitada global, para revitalização da Praça Júlio de 

Castilhos, no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, 
conforme Convênio SICONV nº 887953/2019 -  Operação nº 1063.907-

66/MTUR/CAIXA, de acordo com projeto básico de engenharia anexo ao edital. 

A Comissão de Licitação suspendeu a sessão de abertura do certame e baixou o 
processo em diligência para melhor análise da documentação, em especial a 

qualificação técnica (item 5.2.3 e seus subitens) que foi submetida para a análise 

da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e 
Mobilidade pelo fiscal da contratação a Arquiteta Taiane de Oliveira 

Cernicchiaro que concluiu o seguinte: “de acordo com a análise realizada, 

concluímos que os documentos apresentados pela empresa Z.V.S. PAIXÃO CNPJ 
22.004.844/0001-43 atenderam a todas as exigências dos itens 5.2.3, letras “a”, 

“b”, “c”, “d”, “e” e “g”, ficando pendente o atendimento as exigências 

constantes no item “f”.” Quanto ao balanço patrimonial (item 5.2.2. e subitens), 
o mesmo já foi analisado para o cadastro da empresa e está de acordo com os 

limites estabelecidos no edital. Os demais documentos foram analisados pela 

Comissão de Licitações e estão de acordo com o solicitado no edital. 
Considerando que a empresa Z.V.S. PAIXÃO foi a única empresa participante do 

certame, e tendo em vista a manifestação de interesse da Secretaria solicitante, a 

administração decide fornecer para a empresa o prazo de 8 (oito) dias úteis 
previsto no Artigo 48, § 3º da Lei Federal nº 8.666/1993 para a apresentação de 

nova documentação. Sendo assim, fica fixado o prazo de 8 (oito) dias úteis, 

iniciando em 28/11/2022 com término na data de 07/12/2022. Nada mais a 
constar, suspende-se a presente sessão. 

Carolina Azevedo Guimarães 

Presidente 

Cátia Fabiane Costa dos Santos 

Integrante 

Samara Guth 

Integrante 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 132/2022 

Participação exclusiva ME/EPP     

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, 

que se encontra aberta a Licitação: Pregão Eletrônico nº 132/22-Tipo: Menor 

preço - Objeto: aquisição de materiais ambulatoriais para atendimento a 

demanda dos postos de saúde do município, conforme especificações descritas 

no anexo I do edital. 

Início da sessão de disputa: 12/12/2022 14H 

 O Edital poderá ser retirado nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, www.saojeronimo.rs.gov.br. Demais 

informações poderão ser obtidas junto ao Dep. De Licitações, na Rua Cel. Soares 
de Carvalho n. º 558 – São Jerônimo - Fone: (51) 3651-1744 - Ramal 228 – e-

mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br. 
  SÃO JERÔNIMO-RS, 25 de novembro de 2022. 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária Municipal de Governo 
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