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DECRETO N° 5.011, DE 19 DE MARÇO DE 2020 

 

ESTABELECE MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

E CONTENÇÃO AO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) 

RELACIONADAS AO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, em exercício, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica,  

 

CONSIDERANDO, os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e 

os recentes protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo 

Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Comitê 

Municipal de Atenção ao Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 5.009/2020 e 5.010/2020, bem 

como reunião realizada com a Câmara de Dirigentes Lojista dos Município – 

CDL; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de diminuir a circulação de pessoas no 

Município,  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica determinado o fechamento do comércio e serviços em geral do 

Município, especialmente, bares, lanchonetes, restaurantes e similares, 

trailers, boates, casas noturnas, estéticas, academias, igrejas, templos, salão 

de festas, dentre outros. 

 

§1º Os estabelecimentos que são adequados ao serviço de tele entrega estão 

autorizados a funcionar desde que sem atendimento ao público, com as 

portas fechadas e com todas as medidas de higienização na entrega e 

utilização de máscaras. 

 

§2º Os serviços públicos, não municipais, poderão funcionar em regime de 

plantão, conforme orientação do órgão competente. 

 

Art. 2º Excetuam-se da proibição do art. 1º as farmácias, postos de 

combustíveis, mercados e funerárias desde que respeitadas as seguintes 

medidas: 

 

§ 1º Os mercados deverão dispor aos clientes meios de higienização pessoal, 

realizar a limpeza de cestos e carrinhos a cada 03 (três) horas e proceder com 

as orientações dos órgãos de saúde, evitando a formação de filas externas e 

internas e respeitado as seguintes limitações:  

 

I – Os mercados de pequeno porte ficam limitados à entrada e circulação de 

até 10 (dez) clientes, simultaneamente; 

II – Os mercados de médio porte, ficam limitados à entrada e circulação de 

até 30 (trinta) clientes, simultaneamente; 

III - Os mercados de grande porte, ficam limitados à entrada e circulação de 

até 50 (cinquenta) clientes, simultaneamente. 

 

§2º As farmácias e postos de combustíveis deverão disponibilizar aos 

clientes meios de higienização pessoal, realizar a limpeza do ambiente a cada 

03 (três) horas e proceder com as orientações dos órgãos de saúde, bem 

como fica limitado a 03 (três) clientes dentro do estabelecimento 

simultaneamente. 

 

 

Art. 3º Fica proibida a realização de festas ou eventos particulares, 

independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do 

público, duração, tipo e modalidade do evento. 

 

Art. 4º Os serviços de transporte coletivo de passageiros, terrestre e fluvial, 

ficam com a lotação limitada a 50% da capacidade fixada por veículo, sendo 

que devem manter a capacidade total do transporte com acréscimo de 

veículos, se necessário e obrigados a dispor aos usuários meios de 

higienização pessoal, realizar a limpeza minuciosa diária do 

veículo/embarcação e proceder com as orientações dos órgãos de saúde, 

especialmente: 

I - Circulação dos veículos/embarcações com as janelas e alçapões de teto 

abertos, quando possíveis; 

II - Instrução e orientação de seus motoristas, cobradores e demais 

profissionais, de modo a reforçar a importância e a necessidade da 

higienização pessoal e coletiva; 

III – Proceder com a limpeza das principais superfícies de contato com o 

usuário, especialmente bancos, roletas e corrimãos; 

IV – Disponibilizar máscara descartável para utilização dos passageiros em 

estado gripal ou quando necessário. 

 

Art. 5º Os veículos de transporte individual de passageiros, táxis, deverão 

observar: 

I – A higienização das mãos ao fim de cada viagem realizada, mediante a 

lavagem ou a utilização de produtos assépticos - álcool em gel 70% (setenta 

por cento); 

II – A higienização dos equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas de 

cartão de crédito e débito), após cada utilização; 

III – A realização de limpeza rápida dos pontos de contato com as mãos dos 

usuários, como painel, maçanetas, bancos, pega-mão, puxadores, cinto de 

segurança e fivelas; 

IV – A circulação dos veículos apenas com as janelas abertas; 

V – A disponibilização de produtos assépticos aos usuários - álcool em gel 

70% (setenta por cento). 

 

Art. 6º As salas de velórios ficam limitadas a 10 (dez) pessoas 

simultaneamente, devendo ser evitada a aglomeração em salas de espera e no 

exterior e respeitada a distância mínima de 1,50m entre as pessoas. 

 

Art. 7º As medidas previstas neste Decreto têm vigência por 15 (quinze) dias 

e poderão ser reavaliadas ou prorrogadas a qualquer momento, de acordo 

com a situação epidemiológica do Município.  
 

Art. 8º Todo o quadro de fiscais municipais fica subordinado à Coordenação 

da Secretaria Municipal de Saúde, que exercerá fiscalização ostensiva para o 

fiel cumprimento desse decreto. 
 

Art. 9º A Secretaria Municipal de Saúde regulamentará por Instrução 

Normativa as penalidades de advertência, multa e interdição da atividade, 

conforme o Código Sanitário Municipal, bem como, a cassação do alvará 

prevista no Código Tributário Municipal. 
 

Art. 10. Estre decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus 

efeitos a partir das 13 horas de 20.03.2020. 

São Jerônimo, 18 de março de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

Ederson Pizio Lopes 

Secretário de Saúde 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS 01/2020 

 

“SUSPENDE TEMPORARIAMENTE OS 

SERVIÇOS DE SAÚDE ELETIVOS E 

REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO 

PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO 

ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA 

E SECUNDÁRIA” 

 

               

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

CONSIDERANDO a legislação do Sistema Único de Saúde, considerando 

especialmente: 

 

- Que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Poder 

Público promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício; 

 

- Que há uma preocupação com os níveis de disseminação do COVID 19. 

Ainda que o Ministério da Saúde vem anunciando diferentes medidas para 

intensificar a vigilância, o diagnóstico e o tratamento do novo Coronavírus.  

 

- Que o Poder Público deve garantir a saúde da população mediante a 

formulação e a execução de políticas públicas e sociais que visem a redução 

de riscos de doenças e de outros agravos, bem como o estabelecimento de 

condições que assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços 

de qualidade para sua promoção, proteção e recuperação; 

 

- Que as emergências em saúde pública contribuem de forma expressiva com 

a morbimortalidade no mundo contemporâneo, exigindo, dos governos o 

aprimoramento da capacidade de preparação e de resposta. A vulnerabilidade 

social, econômica e ambiental amplia o risco de impacto à saúde humana 

decorrente de emergências em saúde pública 

 

- Que a preparação e a resposta às emergências reduzem os impactos na 

saúde pública e a coordenação entre as esferas de gestão do SUS, e a 

integração dos serviços de saúde é essencial para uma resposta oportuna 

 

- Que se entende por Vigilância saúde é o conjunto de ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir agravos a saúde. 

 

- Que a emergência em saúde pública se caracteriza como uma situação que 

demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e de 

contenção de riscos, de danos e de agravos à saúde pública em situações que 

podem ser epidemiológicas (surtos e epidemias), de desastres, ou de 

desassistência à população. 

RESOLVE:  

 

 Art. 1º - Fica suspenso temporariamente pelo prazo de 15 dias todos os 

serviços ELETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDARIA no 

Município de São Jerônimo. Devendo atender da seguinte forma: 

 

I - OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA FUNCIONARÃO DA 

SEGUUINTE FORMA: 

 

A – As unidades de saúde permaneceram abertas normalmente para atender 

aos pacientes que necessitarem de serviços de Pronto Atendimento 

B-  Os serviços de epidemiologia permaneceram funcionando normalmente 

C- Os serviços de atendimento ambulatorial e de curativos serão regulados 

pelo profissional responsável técnico da unidade 

D- As visitas domiciliares em pacientes acamados serão mantidas 

normalmente, adotado os devidos cuidados e protocolos de prevenção 

E- Os agentes comunitários de saúde deverão atuar dando instrução de 

saúde, promovendo o monitoramento de sua micro área de saúde 

 

II - OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA FUNCIONARÃO DA 

SEGUINTE FORMA: 

 

A- O CAPS fica com suas atividades coletivas suspensas temporariamente, 

limitando a atendimento de pacientes que necessitarem de PA 

B- O CAPS procedera o monitoramento de seus pacientes por telefone e por 

visita domiciliar nos casos em que achar tecnicamente oportuno 

C- A POLICLINICA fica com suas atividades clinicas suspensas 

temporariamente, sendo transformada em CENTRO DE DOENÇAS 

RESPIRATÓRIAS AGUDAS (suspeitas de COVID 19) 

D- As ecografias de urgência serão autorizadas de maneira extraordinária, 

quando assim houver entendimento técnico.  

 

III – DO CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS (suspeitas 

de COVID 19): 

 

A- A POLICLINICA funcionara de Segunda a sexta feira das 08:00 as 17:00 

como CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS (suspeitas de 

COVID 19) 

B- Todos os casos respiratórios serão monitorados diariamente conforme 

prontuário modelo em anexo, devendo o profissional medico decidir sobre a 

quarentena 

C- O Agente comunitário de saúde será informado para auxiliar no 

monitoramento da família 

D- O médico deverá registrar o atendimento no prontuário eletrônico do 

sistema Fly. 

 

Art. 5º - Dê ciência a todos os servidores da Saúde, e dos demais setores 

envolvidos, publique no Diário Oficial do município. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 18 de Março de 2020 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 083/2020-DL 

Processo Nr.: 0271/2020 

Fornecedor: TANEA TEIFKE SILVA 

Código: 11430      

Endereço: R CONEGO JOSE WIEST, 386, CENTRO  

Cidade: Barão do Triunfo – RS 

CNPJ: 07.143.371/0001-71 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MOTO NXR BROS DE 

PLACAS IYL8219. 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 PNEU 110/90/17(01-12-0188) UN 198,00 198,00 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 
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JUSTIFICATIVA: CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS 

ELEMENTOS DO PROCESSO. 

DESPACHO FINAL: De acordo com as justificativas e fundamentações 

apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 

expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da 

despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores.  

Valor da Despesa: R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais). 

Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APOS ENTREGAR NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 19 de março de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 084/2020-DL 

Processo Nr.: 0290/2020 

Fornecedor: SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS 

Código: 11776      

Endereço: R DOUTOR FLORENCIO YGARTUA.200 - LOJA A 

Cidade: Porto Alegre – RJ 

CNPJ: 01.365.181/0002-01 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS. 

MODELO PFF2 COM VÁLVULA. 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 100,00 
MASCARA DESCARTÁVEL, 
MODELO PFF2 COM VÁLCULA UN 12,90 1.290,00 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

JUSTIFICATIVA: CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS 

ELEMENTOS DO PROCESSO. 

DESPACHO FINAL: De acordo com as justificativas e fundamentações 

apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 

expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da 

despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores.  

Valor da Despesa: R$ 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais). 

Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APOS ENTREGAR NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 19 de março de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 085/2020-DL 

Processo Nr.: 0279/2020 

Fornecedor: TRATORMAK LTDA 

Código: 11362      

Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 5739 

Cidade: Alvorada – RS 

CNPJ: 22.605.047/0001-11 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO 

NIVELA DORA KATERPILLAR DE PLACAS PAT7543. 

Item Quant. Especificação Unid. Valor Valor 

Unitário Total 

1 1,00 VALVULA FREIO (02-02-3174) PÇ 320,00 320,00 

2 1,00 INT. FREIO (02-02-3175) PÇ 430,00 430,00 

3 4,00 
VEDANTE REF. 40169300 (02-02-
3176) ANEL 

PÇ 7,25 29,00 

4 2,00 ANEL REF. 40169300 (02-02-3177) PÇ 15,50 31,00 

5 6,00 
PLACAS FREIO TRANS. 120 H (02-

02-3178) 
PÇ 75,00 450,00 

6 5,00 
DISCO FREIO TRANS. 120 H (02-02-
3179) 

PÇ 105,00 525,00 

7 1,00 
RETENTOR REF. 40169300 (02-02-

3182) 
PÇ 25,00 25,00 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

JUSTIFICATIVA: CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS 

ELEMENTOS DO PROCESSO. 

DESPACHO FINAL: De acordo com as justificativas e fundamentações 

apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 

expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da 

despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores.  

Valor da Despesa: R$ 1.810,00 (um mil oitocentos e dez reais). 

Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APOS ENTREGAR NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 19 de março de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 086/2020-DL 

Processo Nr.: 0288/2020 

Fornecedor: ADRIANO MARCELO QUATRIN 

Código: 11775      

Endereço: AV VENANCIO AIRES,1615 - SALA 12 

Cidade: Santo Angelo – RS 

CNPJ: 25.072.030/0001-34 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% COM NO MÍN. 

460 G. 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 10,00 
ÁLCOOL GEL 70% DE NO MÍN. 460 

G (01-30-0165) CX 166,00 1.660,00 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

JUSTIFICATIVA: CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS 

ELEMENTOS DO PROCESSO. 

DESPACHO FINAL: De acordo com as justificativas e fundamentações 

apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 
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expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da 

despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores.  

Valor da Despesa: R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais). 

Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APOS ENTREGAR NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 19 de março de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 087/2020-DL 

Processo Nr.: 0291/2020 

Fornecedor: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 

Código: 8620      

Endereço: AV CRISTOVAO COLOMBO,670  

Cidade: Porto Alegre – RS 

CNPJ: 92.690.486/0001-55 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE AVENTAL TNT DESCARTÁVEL 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 11,00 
AVENTAL TNT DESCARTÁVEL, 

MANGA LONGA PCT 25,00 275,00 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

JUSTIFICATIVA: CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS 

ELEMENTOS DO PROCESSO. 

DESPACHO FINAL: De acordo com as justificativas e fundamentações 

apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 

expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da 

despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores.  

Valor da Despesa: R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais). 

Pagamento: EM ATÉ 05 DIAS APOS ENTREGAR NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 19 de março de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 088/2020-DL 

Processo Nr.: 0249/2020 

Fornecedor: VALECAR VEÍCULOS E PECAS LTDA  

Código: 9290      

Endereço: ROD RS 401,4639, SALA 02 

Cidade: Charqueadas – RS 

CNPJ: 89.908.727/0011-57 

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO 

REVISÃO DA MOTO HONDA BROS DE PLACAS IYL 0426 ANO 2017. 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 
REGULAGEM DE VALVULAS (02-
02-1855) SER 52,95 52,95 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

II - Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas 

de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 

realizada de uma só vez; 

JUSTIFICATIVA: CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS 

ELEMENTOS DO PROCESSO. 

DESPACHO FINAL: De acordo com as justificativas e fundamentações 

apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 

expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da 

despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores.  

Valor da Despesa: R$ 52,95 (cinquenta e dois reais e noventa e cinco 

centavos). 

Pagamento: EM ATÉ 05 DIAS APOS ENTREGAR NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 19 de março de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 089/2020-DL 

Processo Nr.: 0248/2020 

Fornecedor: VALECAR VEÍCULOS E PECAS LTDA  

Código: 9290      

Endereço: ROD RS 401,4639, SALA 02 

Cidade: Charqueadas – RS 

CNPJ: 89.908.727/0011-57 

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO 

6.000 KM PARA A MOTO HONDA BROS DE PLACAS IYL 0426 ANO 

2017. 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 KIT DE REVISÃO (02-01-0244) UN 41,67 41,67 

2 1,00 ÓLEO (02-01-0341) PÇ 35,10 35,10 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou 

estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de 

garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando 

tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 

JUSTIFICATIVA: CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS 

ELEMENTOS DO PROCESSO. 

DESPACHO FINAL: De acordo com as justificativas e fundamentações 

apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 

expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da 

despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores.  

Valor da Despesa: R$ 76,77 (setenta e seis reais e setenta e sete centavos). 

Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APOS ENTREGAR NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 19 de março de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 090/2020-DL 

Processo Nr.: 0283/2020 

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA. 

Código: 7636      

Endereço: ROD BR 480,180 – 

Cidade: Barão de Cotegipe – RS 
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CNPJ: 02.520.829/0001-40 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DIAZEPAM 10 

MG PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 60.000,00 
DIAZEPAN 10MG COMPR. (01-

14-0055) COM 0,065 3.900,00 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

JUSTIFICATIVA: CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS 

ELEMENTOS DO PROCESSO. 

DESPACHO FINAL: De acordo com as justificativas e fundamentações 

apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 

expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da 

despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores.  

Valor da Despesa: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). 

Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APOS ENTREGAR NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 19 de março de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

AVISO 

 

Tendo em vista a necessidade de contratação emergencial de técnicos de 

Enfermagem para enfrentamento do COVID-19, o Governo Municipal 
solicita aos interessados devidamente habilitados, que enviem de e-mail para 

ederson@saojeronimo.rs.gov.br com seu curriculum. 

São Jerônimo, 19 de março de 2020. 

Ederson Pizio Lopes 

Secretário de Saúde 
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