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2ª RERRATIFICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 138/22 

Proc. Adm. nº 506/22 

 

Objeto: Registro de preços para aquisição de pranchas de eucalipto de cerne, 

conforme especificações descritas no anexo I. 
O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS, vem comunicar aos licitantes 

interessados no Pregão Eletrônico/SRP nº 138/22, que: 

 
1. REAGENDA: 

Ficam reagendadas as datas do Pregão Eletrônico/SRP nº 138/22. 

 

Abertura das propostas 26/12/2022-12H 

Início da sessão de disputa  26/12/2022-14H -  

 

2.          RATIFICA: 

2.1.    Ficam mantidas as demais cláusulas do Pregão Eletrônico/SRP nº 138/22. 

 

São Jerônimo, 05 de dezembro de 2022. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária Municipal de Governo 

 

Ratificação do Decreto 5.298 de 06 de dezembro de 2022 publicada na Edição 

1710 do Diário Oficial. 

 

DECRETO N° 5.298, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 

 
DECRETA PONTO FACULTATIVO 

 

 O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica considerando o feriado 

municipal no dia 08 de dezembro, Dia da Imaculada Conceição e jogo da 

seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo 2022 no dia 09 de dezembro às 
12h,  

 

D E C R E T A 
 

Art. 1º Fica considerado Ponto Facultativo, nos serviços burocráticos e externos 

da Prefeitura Municipal, o dia 09 de dezembro de 2022. 
 

Parágrafo único. Deverá haver a compensação de horário. 

 
Art. 2º Os efeitos deste decreto não se aplicam aos serviços considerados 

essenciais ao município, os quais poderão ser regulamentados especificamente. 
 

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2021 

Inexigibilidade 056/2021 
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO 

ESTADO DO RGSUL 

CNPJ 92.741.016/0004-16 
OBJETO: Prorrogar o contrato e reajustar e prorrogar o contrato de para 

prestação de pronto atendimento médico em plantão de 24 (vinte e quatro) horas 

diárias, 07 (sete) dias por semana de forma ininterrupta, incluindo domingos e 
feriados. 

VIGÊNCIA: Fica prorrogado o contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 

14/12/2022 e encerrará em 14/12/2023. 
NOVO VALOR: A partir de 14/12/2022 passa a viger o novo valor mensal de R$ 

127.764,02 (cento e vinte e sete mil setecentos e sessenta e quatro reais e dois 

centavos), reajustado pelo índice IPCA (acumulado de novembro/21 a 
novembro/22) de aproximadamente 6,470016%. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo nº 57, inciso II e no artigo nº 65, § 8º da Lei 

Federal 8.666/1993. 
DATA: 06/12/2022 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 

ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 13h30, 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 
julgamento da habilitação no 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 fixou 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. A empresa Z.V.S. PAIXÃO CNPJ 
22.004.844/0001-43 apresentou o documento na data de 01/12/2022 e o mesmo 

foi submetido a análise da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Desenvolvimento Econômico e Mobilidade pela Fiscal da contratação a 
Arquiteta Taiane de Oliveira Cernicchiaro que concluiu o seguinte: “A empresa 

Z.V.S. PAIXÃO, apresentou para a Comissão de Licitação os catálogos e a 

declaração constantes no item “f”, os mesmos foram analisados pela signatária. 
De acordo com a análise realizada da documentação apensada, concluímos que 

os documentos apresentados pela empresa Z.V.S. PAIXÃO, CNPJ 

22.004.844/0001, atenderam as exigências constantes no item “f” do edital 
supracitado.”. Diante da manifestação da arquiteta, e das demais análises nas 

documentações apresentadas pela empresa, esta Comissão declara a empresa 

Z.V.S. PAIXÃO CNPJ 22.004.844/0001-43 HABILITADA para prosseguir no 
certame. Está aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, iniciando em 

07/12/2022 e encerrando em 15/12/2022, conforme dispõe o Art. 109 da Lei nº 

8.666/1993. Cumpre salientar que os protocolos de recursos e contrarrazões 
deverão ser realizados de acordo com o item 7.3 do edital. Nada mais a constar, 

suspende-se a presente sessão. 

 

Carolina Azevedo Guimarães 

Presidente 

Cátia Fabiane Costa dos Santos 

Integrante 

Samara Guth 

Integrante 

 

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 14h30, na 
Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitações presidida pela 

Servidora Carolina Azevedo Guimarães e integrantes Cátia Fabiane Costa dos 

Santos e Samara Guth, conforme Portaria nº 14.815 de 20/06/2022 para 
julgamento da proposta do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 016/2022, 

cujo objeto é a contratação de empresa em regime de execução por empreitada 

global, para realização de reforma do GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 
PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS, de acordo com projeto básico de engenharia 

anexo ao edital. Participa deste certame a Empresa Z.V.S. PAIXÃO, inscrita no 

CNPJ sob o nº 22.004.844/0001-43. O processo havia sido baixado em 
diligência para análise e conferência das planilhas que compõem o preço ofertado 

e, após a manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Desenvolvimento Econômico e Mobilidade pelo fiscal da contratação César 
Ávila de Souza e a Coordenadora de Planejamento Simone Pereira de Lima que 

emitiram o seguinte parecer: “viemos dar parecer quanto a análise da proposta e 

planilhas apresentadas pela empresa Z. V. S. PAIXÃO, CNPJ 22.004.844/0001-
43, informando o que segue: 1) A empresa supracitada apresentou PROPOSTA 

DE PREÇOS, válida e compatível aos valores de mercado, atendendo aos itens 

5.3.1 a 5.3.6 - constantes no Edital. Na análise foram analisados os seguintes 
documentos encaminhados: proposta de preços, planilha orçamentária, 
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cronograma físico-financeiro, detalhamento do índice do BDI e encargos 

sociais.”. Considerando a conclusão do Engenheiro e da Coordenadora 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 estimado para 

este certame, esta Comissão declara a empresa Z.V.S. PAIXÃO, inscrita no 

CNPJ sob o nº 22.004.844/0001-43, CLASSIFICADA e VENCEDORA deste 
processo licitatório, com o valor global ofertado de R$ 154.329,41 (cento e 

cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e um 

centavos), sendo o valor total do material de R$ 108.030,59 (cento e oito mil e 

trinta reais e cinquenta e nove centavos) e o valor total da mão de obra de R$ 

46.298,82 (quarenta e seis mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois 

centavos). Sendo assim, abre-se o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis conforme 
determina o art. 109 da Lei nº 8.666/1993, iniciando na data de 07/12/2022 e 

término em 15/12/2022. Cumpre salientar que os protocolos de recursos e 

contrarrazões deverão ser realizados de acordo com o item 7.3 do edital. Nada 
mais a registrar encerra-se a presente ata. 

 

Carolina Azevedo Guimarães 

Presidente 

Cátia Fabiane Costa dos Santos 

Integrante 

Samara Guth 

Integrante 

 


