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DECRETO N° 5.021, DE 07 DE ABRIL DE 2020 

 

ABRE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 70.000,00 PARA O PODER 

EXECUTIVO. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais) que será utilizado na seguinte dotação orçamentária: 

 

1100-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

1101-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 

2058-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS A 

AMBULATÓRIOS 

339030.00.00-Material de consumo                                                  50.000,00 

339039.00.00-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica         20.000,00 

 

Art.2º Servirá como cobertura do presente Crédito Suplementar a redução a 

ser feita nas seguintes dotações: 

 

1100-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

1101-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 

2058-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS A 

AMBULATÓRIOS 

449051.00.00-Obras e Instalações                                                    70.000,00 

 

 Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação. 

São Jerônimo, 08 de abril de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

DECRETO N° 5.022, DE 08 DE ABRIL DE 2020 

 

ATUALIZA AS PROVIDENCIAS 

RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS PARA O 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

DO CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

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

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

 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais 5.009/2020, 5.010/2020, 

5.011/2020, 5.012/2020, 5.014/2020, 5.017/2020 e 5.020/2020, 

 

CONSIDERANDO os impactos econômicos e sociais gerados pela 

pandemia,  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica determinado que os estabelecimentos comerciais e de serviços 

autorizados a funcionar deverão atender no mínimo o que segue:  

 

 

I – Supermercados, mercados, minimercados, fruteiras, lojas de 

conveniências, armazéns e padarias, deverão:  

a) trabalhar com quadro de pessoal que possibilite a distância mínima de 2m 

entre os funcionários;  

b) manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar estratégico, 

álcool em gel 70%, para utilização dos clientes e funcionários do local;  

c) fazer a utilização de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de evitar a 

aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento, buscando guardar a 

distância mínima recomendada de 2m lineares entre os consumidores, não 

podendo exceder a circulação simultânea, conforme a área construída, de: 

1. três clientes, para estabelecimentos de até 100m²; 

2. dez clientes, para estabelecimentos de 101 até 300m²; 

3. vinte clientes, para estabelecimentos de 301 até 600m²; 

4. cinquenta clientes, para estabelecimentos acima de 601m². 

d) higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre 

quando do início das atividades, as superfícies de toque (máquina de cartão 

de crédito, balcões de atendimento, cestos e carrinhos de compras, portas de 

acesso de pessoas, instrumentos de trabalho de uso comum, etc.), 

preferencialmente com álcool líquido a 70% ;  

e) higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada 3 

horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das 

atividades, os espaços de circulação dos clientes e funcionários com água 

sanitária;  

f) manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de 

clientes e funcionários, contendo: sabão ou sabonete líquido, álcool em gel 

70% e toalhas de papel;  

g) vedado o consumo de alimentos dentro do estabelecimento. 

 

II – Restaurantes: 

a) além do atendimento ao público, deverão disponibilizar atendimento por 

televenda ou venda online, com o serviço de tele entrega ou tele busca; 

b) deverão trabalhar com quadro de pessoal que possibilite a distância 

mínima de 2 metros entre os funcionários;  

c) deverão manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar 

estratégico, álcool em gel 70%, para utilização dos clientes e funcionários do 

local;  

d) deverão fazer a utilização do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim 

de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento, buscando 

guardar a distância mínima recomendada de 2m lineares entre os 

consumidores; 

e) deverão higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e 

sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque (cadeiras, 

maçanetas, cardápios, mesas, bancadas, trinco das portas de acesso de 

pessoas, carrinhos, instrumentos de trabalho de uso comum, etc.), com álcool 

líquido 70%;  

f) deverão higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, 

a cada 3 horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do 

início das atividades, os pisos, paredes, forro e banheiro, com água sanitária;  

g) deverão dispor de protetor salivar eficiente nos serviços que trabalham 

com buffet;  

h) deverão manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 

condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo 

menos uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo 

para a renovação de ar;  

i) deverão manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários 

de clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% e 

toalhas de papel;  

j) deverão manter os talheres higienizados e devidamente individualizados 

de forma a evitar a contaminação cruzada;  

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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k) deverão diminuir em 50% o número de mesas no estabelecimento de 

forma a aumentar a separação entre as mesas. 

 

III – Bar, lancheria e sorveteria: 

a) poderão funcionar, desde que com as portas fechadas, com controle do 

ingresso de clientes, reduzido a 25% da capacidade máxima prevista no 

alvará de funcionamento ou APPCI; 

b) deverão atender preferencialmente por televenda ou venda online, com o 

serviço de tele entrega ou tele busca; 

c) deverão observar as medidas de higienização, com quadro de pessoal que 

possibilite a distância mínima de 2m entre os funcionários e devendo 

disponibilizar álcool gel em pontos estratégicos;  

d) no caso de filas na rua são de inteira responsabilidade do estabelecimento, 

inclusive de manter a distância mínima de 2 metros 

 

IV – Farmácias e drogarias:  

a) além do atendimento ao público, deverão disponibilizar atendimento por 

televenda ou venda online, com o serviço de tele entrega;  

b) deverão trabalhar com quadro de pessoal que possibilite a distância 

mínima de 2m entre os funcionários;  

c) deverão manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar 

estratégico, álcool em gel 70% para utilização dos clientes e funcionários do 

local;  

d) deverão fazer a utilização do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim 

de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento, buscando 

guardar a distância mínima recomendada de 2m lineares entre os 

consumidores, não podendo exceder a três clientes simultaneamente.  

 

V – Distribuidoras de gás: 

a) atendimento normal, observando as medidas de higienização, com quadro 

de pessoal que garanta a distância mínima de 2 metros entre os funcionários 

e devendo disponibilizar álcool gel em pontos estratégicos;  

 

VI – Agroveterinária, agropecuária, clínica veterinária, revenda de insumos 

agrícolas: 

a) além do atendimento ao público, deverão disponibilizar atendimento por 

televenda ou venda online, com o serviço de tele entrega; 

b) deverão trabalhar com quadro de pessoal que possibilite a distância 

mínima de 2 metros entre os funcionários;  

c) deverão manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar 

estratégico, álcool em gel 70%, para utilização dos clientes e funcionários do 

local;  

d) deverão fazer a utilização do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim 

de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento, buscando 

guardar a distância mínima recomendada de 2m lineares entre os 

consumidores, não podendo exceder a cinco clientes simultaneamente. 

 

VII – Postos de combustíveis:  

a) deverão trabalhar com quadro de pessoal que possibilite a distância 

mínima de 2m entre os funcionários;  

b) deverão manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar 

estratégico, álcool em gel 70%, para utilização dos clientes e funcionários do 

local;  

c) o horário de funcionamento deve seguir as normativas do órgão regulador;  

d) deverão evitar a aglomeração de pessoas no estabelecimento, buscando 

guardar a distância mínima recomendada de 2m lineares entre os clientes. 

 

VIII – Estabelecimentos que prestam serviços de borracharia, lavagens e 

higienização de veículos em geral e serviços de mecânica em geral: 

a) deverão trabalhar com quadro de pessoal que possibilite a distância 

mínima de 2 metros entre os funcionários;  

b) deverão manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar 

estratégico, álcool em gel 70% para utilização dos clientes e funcionários do 

local;  

c) limitado a permanência de dois clientes simultaneamente.  

 

IX – Salões de beleza, estética e barbearia:  

a) poderão funcionar, desde que, com agendamento de clientes evitando 

assim aglomeração podendo atender somente um cliente por funcionário, não 

sendo permitido a utilização da sala de espera e recepção pelos clientes, 

mantendo o distanciamento mínimo de 2 metros; 

b) deverão manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar 

estratégico, álcool em gel 70% para utilização dos clientes e funcionários do 

local;  

c) deverão higienizar e ou esterilizar, obrigatoriamente a cada utilização 

todos os equipamentos de uso comum como: cadeiras, tesouras, pentes, 

máquinas, lavadouros, banheiros, e equipamentos em geral, dentre outros, 

com álcool gel 70%, água sanitária; 

 

X – Bancos, correspondentes e casas lotéricas:  

a) fica mantido o atendimento de forma presencial devendo fazer a utilização 

do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de evitar a aglomeração de 

pessoas dentro e fora da agência, buscando guardar a distância mínima 

recomendada de 2m lineares entre as pessoas;  

b) deve garantir o amplo funcionamento da sala de autoatendimento; 

c) deverão disponibilizar diariamente aos clientes envelopes para depósito de 

cheques ou dinheiro;  

d) deverão manter os caixas eletrônicos em pleno funcionamento para a 

realização de pagamentos e saques;  

e) deverão limitar o acesso à sala de atendimento de maneira a garantir o 

distanciamento de 2 metros de pessoa para pessoa;  

f) deverão disponibilizar funcionário para orientação aos clientes no 

autoatendimento, agilizando assim o atendimento e evitando aglomerações;  

g) deverão higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e 

sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque dos caixas 

eletrônicos, especialmente, as teclas e áreas de biometria; 

h) deverão higienizar, preferencialmente após a cada utilização ou, no 

mínimo, a cada 3 horas, durante o período de funcionamento, e sempre 

quando do início das atividades, os pisos, as maçanetas, bancadas, e demais 

áreas de contato geral dos clientes.  

 

XI – Templos religiosos:  

a) deverão manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar 

estratégico, álcool em gel 70%, para utilização dos frequentadores; 

b) evitar a aglomeração de pessoas no local, buscando guardar a distância 

mínima recomendada de 2m lineares entre os frequentadores, limitados a 

25% dos assentos ou no máximo 30 pessoas, o que menor for; 

c) deverão manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 

condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo 

menos uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo 

para a renovação de ar; 

d) deverão manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários 

de uso público, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de 

papel; 

e) deverão ainda observar as normas gerais de higiene, evitando 

aglomerações, conforme orientações da OMS e outros órgãos de saúde, as 

empresas que exercem as seguintes atividades econômicas: 

 

XII – Do comércio de vestuário, calçados, acessórios, eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, bazares, vidraçarias, ferragens, material de construção, 

floriculturas, gráficas, autopeças, revenda de veículos, lojas de diversos, 

comércio em geral: 
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a) deverão manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar 

estratégico, álcool em gel 70%, para utilização dos frequentadores; 

b) evitar a aglomeração de pessoas no local, buscando guardar a distância 

mínima recomendada de 2m lineares entre os frequentadores; 

c) deverão manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 

condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo 

menos uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo 

para a renovação de ar; 

d) deverão manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários 

de uso público, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de 

papel; 

e) fazer a utilização de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de evitar a 

aglomeração de pessoas dentro e fora do estabelecimento, buscando guardar 

a distância mínima recomendada de 2m lineares entre os consumidores, não 

podendo exceder a circulação simultânea, conforme a área construída, de: 

1. três clientes, para estabelecimentos de até 100m²; 

2. dez clientes, para estabelecimentos de 101 até 300m²; 

3. vinte clientes, para estabelecimentos de 301 até 600m²; 

4. trinta clientes, para estabelecimentos acima de 601m². 

f) higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre 

quando do início das atividades, as superfícies de toque (máquina de cartão 

de crédito, balcões de atendimento, portas de acesso de pessoas, 

instrumentos de trabalho de uso comum, etc.), preferencialmente com álcool 

líquido a 70%;  

g) higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada 

3 horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das 

atividades, os espaços de circulação dos clientes e funcionários com água 

sanitária;  

 

XIV – Academias 

a) deverão manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar 

estratégico, álcool em gel 70%, para utilização dos frequentadores; 

b) evitar a aglomeração de pessoas no local, buscando guardar a distância 

mínima recomendada de 2m lineares entre os frequentadores; 

c) deverão manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 

condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo 

menos uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo 

para a renovação de ar; 

d) deverão manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários 

de uso público, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de 

papel; 

e) funcionamento mediante agendamento prévio, limitado a cinco usuários 

simultaneamente; 

f) proceder com a higienização total dos equipamentos sempre após uso. 

 

XV – Dos serviços prestados por autônomos:  

a) funcionarão somente mediante agendamento e com atendimento de 

somente um cliente dentro do estabelecimento. 

b) deverão manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar 

estratégico, álcool em gel 70%, para utilização dos frequentadores; 

c) evitar a aglomeração de pessoas no local, buscando guardar a distância 

mínima recomendada de 2m lineares entre clientes e funcionários.  

 

Art. 2º É de inteira responsabilidade da empresa o cumprimento das medidas 

sanitárias exigíveis, inclusive quanto ao distanciamento mínimo de 2 metros 

entres os clientes. 

 

Art. 3º Os empreendimentos não listados seguem o Decreto Estadual nº 

55.154/2020 e alterações posteriores. 

 

Art. 4º O Poder Executivo municipal monitora, diariamente, a evolução da 

pandemia no âmbito municipal, bem como a prevenção e combate à mesma, 

razão pela qual poderá publicar a ampliação ou redução dos 

empreendimentos autorizados. 

 

Art. 5º Os casos omissos e eventuais autorizações serão analisados pelo 

Gabinete do Prefeito com consulta ao Comitê Municipal de Atenção ao 

Coronavírus. 

 

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto 

5.020/2020, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Jerônimo, 08 de abril de 2020. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 13.725 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

 

EXONERA, A PEDIDO, DO QUADRO DE 

SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, 

JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, 

com fundamento no artigo 36, II, alínea “a” da Lei Municipal nº 1875/2001; 

Resolve: 

 

Art. 1º EXONERAR, a pedido, do quadro de servidores do Município, JOSE 

HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG, Coordenador de Transportes da Saúde, 

Matrícula 11.633. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a contar de 07.04.2020. 

São Jerônimo, 08 de abril de 2020. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 13.726, DE 08 DE ABRIL DE 2020. 

 

HOMOLOGA A CONCLUSÃO DE 

ESTÁGIO PROBATÓRIO. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do art. 41, § 4º da Constituição Federal, e com base na Lei Municipal 

nº 1875 de 16-01-01, e Lei nº 1928 de 06-06-01; 

Resolve: 

Art. 1º. HOMOLOGAR, a conclusão de Estágio Probatório dos Servidores 

abaixo, observando o término do período de estágio constante no quadro a 

seguir: 

Nome Matricula Cargo Período Pontuação Conceito 

MARCOS 

VINICIOS 

DORNELLES 

5476 
ATENDENTE 

DE CRECHE 

03.02.2017 

A 

03.02.2020 

3.400 APROVADO 

MARIZELI 

PROPP DA 

SILVA 

5470 
PROFESSOR 

E. ARTISTICA 

17.02.2020 

A 

21.02.2020 

3.600 APROVADO 

PATRICIA 

ARAUJO 

FERNANDES 

5457 
ATENDENTE 

DE CRECHE 

01.02.2017 

A 

01.02.2020 

3.600 APROVADO 
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PATRICIA 

MENEZES 

CARNEIRO 

5474 

PROFESSOR 

E. 

INFANTIL 

02.02.2017 

A 

09.02.2020 

3.540 APROVADO 

ROSELI 

FERREIRA DA 

SILVA 

5479 
SERVENTE 

DE ESCOLA 

13.02.2017 

A 

20.02.2020 

3.600 APROVADO 

 

Art. 2º O Servidor por obter aprovação fica, por este ato, DECLARADO 

ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

São Jerônimo, 08 de abril de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

Portaria n° 13.727/2020 

EVANDRO AGIZ HEBERLE, Prefeito Municipal de PM DE SÃO 

JERÔNIMO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que 

estabelece o artigo 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005, CONCEDE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a contar de 

13/04/2020, à servidora MARIA FAUSTA FIGUEIRA DA SILVA, CPF 

623.428.190-72, matrícula 2420, identidade funcional 2420, cargo de 

SERVENTE DE ESCOLA, padrão 1, classe G, regime jurídico estatutário, 

30 horas semanais, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.024,07 

composto das seguintes vantagens: Vencimento - Lei Municipal n° 658 de 

1994, art. 24; 32%, referente a 32 anuênios - Lei Municipal n° 1875 de 2001, 

art. 86 a ser custeada por Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de São Jerônimo e seu reajuste 

será efetivado pela paridade. 

São Jerônimo, 08 de abril de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N. 005/2020 

O Município de SÃO JERÔNIMO/RS torna pública a abertura da T.P. 

005/2020 às 14 horas do dia 27.04.2020 na sala de Reuniões da Prefeitura. 

Objeto: contratação de mão de obra com fornecimento de material em 

regime de execução por empreitada global do item, para ampliação (recursos 

Ministério da Saúde e Próprios) e reforma (recursos próprios) da unidade 

básica de saúde da Quitéria, de acordo com projeto básico de engenharia. O 

Edital estará disponível a partir da data de 08.04.2020 no site: 

www.saojeronimo.rs.gov.br. Informações: Setor de Licitações, fone: (51) 

3651-1744, ramal 228, e-mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br. 

 

São Jerônimo, 07 de abril de 2020. 

 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

RETIFICAÇÃO 

Publicada na edição extra 1066/290, pág. 02, 07.04.2020 

Inclusão dos demais fornecedores 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 116/2020-DL 

Processo Nr.: 0341/2020 

Fornecedor: NUTRIÇÃO E SAUDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

- EPP 

Código: 8511 

Endereço: TR LIBERDADE, 110, LOJA 01 

Cidade: Cachoerinha – RS 

CNPJ: 94.947.090/00001-76 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

3 700,00 

FARINHA DE MILHO 

INSTANTÂNEO, PACOTE DE 500 G, 
VALIDADE DE 6 A 

12 MESES. (01-09-1073) 

KG 1,15 805,00 

6 700,00 

MACARRÃO COM OVOS TIPO 

PARAFUSO, PACOTE DE 500 GR, 
DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM 

O PRAZO DE VALIDADE DE 12 

MESES. (01-09-1084) 

KG 1,70 1.190,00 

Valor da Despesa: R$ 1.995,00 (um mil novecentos e noventa e cinco reais). 

Pagamento: ATE 30 DIAS RECEBIMENTO DA NF NA 

CONTABILIDADE. 

 

Fornecedor: CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 

PRODUTOS LTDA Código: 9720 

Endereço: R SENADOR FLORENCIO, 1128 

Cidade: General Câmara – RS 

CNPJ: 14.465.067/0001-06 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

4 700,00 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. 

PACOTE DE 1 KG. ISENTOS DE 
MATÉRIA TERROSA E EM 

PERFEITO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO. NÃO PODE 
ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU 

RANÇOSA, VALIDADE 5 À 12 

MESES. (01-09-1074) 

KG 2,23 1.561,00 

Valor da Despesa: R$ 1.561,00 (um mil quinhentos e sessenta e um reais). 

Pagamento: ATE 30 DIAS RECEBIMENTO DA NF NA 

CONTABILIDADE. 

 

Fornecedor: CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 

PRODUTOS LTDA Código: 9720 

Endereço: R SENADOR FLORENCIO, 1128 

Cidade: General Câmara – RS 

CNPJ: 14.465.067/0001-06 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 700,00 

AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, 

PACOTE DE 1 A 2 KG, LIVRE DE 
IMPUREZAS, DEVE CONSTAR NA 

EMBALAGEM A DATA DE 

VALIDADE DE 6 A 12 MESES. (01-

09-0015) 

KG 4,70 3.290,00 

2 700,00 

ARROZ BRANCO TIPO 1, GRÃO 

LONGO, SER A SAFRA CORRENTE, 

ISENTO DE MOFO, DE ODORES 

ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS 
NOCIVAS, PACOTE DE 1 KG, 

VALIDADE DE 6 À 12 MESES. (01-

09-1045) 

KG 2,35 1.645,00 

5 700,00 

FEIJÃO PRETO, TIPO 1 PACOTE DE 

1 KG, VARIEDADE 

CORRESPONDENTE DE 

TAMANHO E FORMATO 
NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E 

SECOS. SERÃO PERMITIDO O 

LIMITE DE 2% DE IMPUREZAS E 
MATERIAIS ESTRANHOS, 

VALIDADE DE 6 À 12 MESES. (01-

09-1075) 

KG 4,10 2.870,00 

7 700,00 

ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM PET 
DE 900 ML, VALIDADE DE 1 UN 

ANO 
UN 4,28 2.996,00 

Valor da Despesa: R$ 10.801,00 (dez mil oitocentos e um reais). 
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Pagamento: ATE 30 DIAS RECEBIMENTO DA NF NA 

CONTABILIDADE. 

 

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.  

São Jerônimo, 07 de abril de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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