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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS/SJ - Nº 004,  

DE 25 DE MAIO DE 2020. 

 

Dispõem sobre a obrigatoriedade de clinicas, 

consultórios e Laboratórios, da notificação 

compulsório de pacientes com confirmação ou 

suspeita de COVID-19 para vigilância 

epidemiológica 

 

               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 a emergência em saúde pública caracteriza-se 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. 

                Que o município no município além do serviço público de saúde, 

existem clinicas, consultórios, laboratórios que atendem a convênios e 

particular. 

                Que a devido a emergência sanitária provocada pelo COVID-19, 

tendo a confirmação de transmissão comunitária no território municipal a 

vigilância epidemiológica é fundamental para o controle e enfretamento do 

vírus.                                

                   Que a Portaria 356 de 11 março 2020, dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

 

                   Considerando ainda a necessidade de agilizar as ações de 

isolamento dos casos suspeitos, controle e uniformização das ações em 

território municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - As Clinicas, consultórios médicos, Laboratórios, ficam obrigados a 

notificar os casos suspeitos, em investigação ou confirmados ao CENTRO 

DE DOENÇAS RESPIRATORIAS –COVID-19 DO MUNICIPIO DE SÃO 

JERONIMO localizado na rua Riachuelo n°233, fone: 980368166  

 

 

§ único -  Os casos deverão ser notificados através do formulário anexo I, e 

enviados pelo e-mail oficial: centrocovid@saojeronimo.rs.gov.br 

 

Art. 2º - O não atendimento do estabelecido nessa Instrução Normativa, 

acarretara nas sanções previstas no código sanitário municipal 

 

Art. 3° - Notifique-se formalmente através do cadastro do setor tributário do 

município, os responsáveis por Clinicas, Consultórios e Laboratórios 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 22 de maio de 2020. 

 

Ederson Pizio Lopes 

Secretário Municipal da Saúde 

 

PORTARIA Nº 13.767, DE 22 DE MAIO DE 2020 

 

DESIGNA OS AGENTES COMUNITÁRIOS 

DE SAÚDE COMO AGENTES DE 

SUPORTE E AUXILIO NAS AÇÕES DE 

FISCALIZAÇÕES PERANTE O COVID-19 

 

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

conferidas pela Lei Orgânica do Município e  

 

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional 

declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em 

razão do novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que 

“Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, também do 

Ministério da Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei nº 13.979/2020, 

estabelecendo medidas para o enfrentamento da emergência em saúde 

pública; 

 

COSIDERANDO que a União publicou o Decreto Federal nº 10.282, de 20 

de março de 2020, que regulamenta a Lei Federal nº 13.979/2020, para 

definir os serviços públicos e as atividades essenciais, bem como alterações 

posteriores;  

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas 

de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município; 

Resolve 

 

Art. 1º DESIGNAR, provisoriamente, os Agentes Comunitários de Saúde 

como agentes de suporte e auxílio nas ações de fiscalização perante a 

pandemia causada pelo COVID-19. 

 

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

efeitos enquanto perdurar a pandemia. 

São Jerônimo,22 de maio de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/20 

Ampla concorrência com preferência para 

Entidades filantrópicas e sem fins lucrativos 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, vem comunicar 

aos interessados no Pregão Eletrônico nº 020/20. Tipo: menor preço. Objeto: 

contratação de empresa para SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS de consultas 

e procedimentos, conforme especificações descritas no anexo I do Edital. 

Início da sessão de disputa: 08/06/2020     14:00 

   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, 22 de maio de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 147/2020-DL 

Processo Nr.: 0441/2020 

Fornecedor: JULIANO FERREIRA MASSENA - ME     Código: 9512 

Endereço: R RAMIRO BARCELOS, 1600, SALA05 

Cidade: São Jerônimo – RS 

CNPJ: 19.941.016/0001-27 

Objeto da Compra: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE 

ZILDO SIPPEL, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 
MEDIANTE COMODATO. 

Item Quant Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 6,00 

SERVIÇO DE 

MONITORAMENTO ATRAVÉS 

DE ALARMES E CÂMERAS, 

COM FORNECIMENTO DO 

EQUIPAMENTO EM 

COMODATO, CONFORME 

PEDIDO E/OU TERMO DE 

REFERÊNCIA. (03-02-0068) 

MS 800,00 4.800,00 

2 1,00 

INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA (SEDE) ACIMA 

SOLICITADOS (03-05-0035) 

SER 1.400,00 1.400,00 

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$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).  

Pagamento: ATE 30 DIAS RECEBIMENTO DA NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 22 de maio de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 148/2020-DL 

Processo Nr.: 0431/2020 

Fornecedor: JOSE VINÍCIUS RODRIGUES DE LIMA     Código: 9783 

Endereço: R CEL SOARES DE CARVALHO,538 

Cidade: São Jerônimo – RS 

CNPJ: 04.860.358/0003-07 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 

TRATAMENTO DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO ABRIGO 

MUNICIPAL NÉLIO STEIGLEDER 

Item Quant Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 
ESCITALOPRAM 15 MG (01-14-

0481) 
CX 89,90 89,90 

2 2,00 ATENSINA 0,15 MG (01-14-0487) CX 8,65 17,30 

3 1,00 
ESCITALOPRAM 10 MG (01-14-

0485) 
CX 43,50 43,50 

4 5,00 NEOZINE 100MG (01-14-0230) CX 21,10 105,50 

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$ 256,20 (duzentos e cinquenta e seis reais e vinte 

centavos).  

Pagamento: ATE 30 DIAS RECEBIMENTO DA NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 22 de maio de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 049/2020-IL 

Processo Nr.: 0418/2020 

Fornecedor: MECANICA GLOBAL G7 LTDA     Código: 10687 

Endereço: R CARLOS CHAGAS, 111 

Cidade: Lajeado – RS 

CNPJ: 24.111.843/0001-23 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO RANDON 

PLACA IZQ 0J12 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 
VENTILADOR MOTOR 

PERKINS (02-02-3253) 
PÇ 2.538,00 2.538,00 

2 2,00 
CORREIA 13X1250 

(MENOR PERKI) (02-
PÇ 95,00 190,00 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
http://www.saojeronimo.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br
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02-3254) 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 25 da Lei 8,666/93 - É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição. 

I - para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 

vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 

feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do 

local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes; 

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$ 2.728,00 (dois mil setecentos e vinte e oito reais). 

Pagamento: ATÉ 30 DIAS APOS RECEBER NF NA CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 22 de maio de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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