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PORTARIA Nº 13.917, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

NOMEIA CARGO EM COMISSÃO DE 

ASSESSOR DE PROTEÇÃO E BEM 

ESTAR ANIMAL. 

                           

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

atribuições legais, com base na Lei Municipal nº 3.565, de 29 de agosto de 

2017, na forma do artigo 12, I da Lei Municipal 1875/2001; 

Resolve: 

Art. 1º. Nomear, Rodolfo Soares de Souza, para exercer o Cargo de 

Assessor de Proteção e Bem-Estar Animal – CC 2 - lotado na Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente. 

 

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

efeitos a partir de 01/09/2020. 

São Jerônimo, 15 de setembro de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS 008/2020 

 

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte,  após análise 

técnica nas propostas e planilhas apresentadas pelas empresas habilitadas,  

a Comissão de Licitação- Portaria n. 13785/2020 de 03.06.2020 – procede 
com o julgamento das mesmas nesta segunda fase. A   Empresa TJ & TL 

CONSTRUÇÕES E PINTURAS EM GERAL LTDA CNPJ N. 
07.383.209/0001-20  ofertou o objeto  no valor global de R$ 93.550,00 ( 

noventa e três mil, quinhentos e cinquenta reais) sendo o valor dos 

serviços de R$ 18.700,00 ( dezoito mil e setecentos reais) e o valor do 
material de R$ 74.850,00 ( setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta 

reais); a Empresa VOLADRI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ N. 

13.671.147/0001-55 ofertou o valor global de R$ 99.037,16 ( noventa e 
nove mil, trinta e sete reais e dezesseis centavos) sendo os serviços no 

valor de R$ 29.711,15 ( vinte e nove mil, setecentos e onze reais e quinze 

centavos) e material no valor de R$ 69.326,01 ( sessenta e nove mil, 
trezentos e vinte e seis reais e um centavos),  e a Empresa JOÃO DAVI 

PIRES DE ÁVILA-ME CNPJ N. 27.372.262/0001-33 ofertou o valor 

global de R$ 103.948,25 ( cento e três mil, novecentos e quarenta e oito 
reais e vinte e cinco centavos) sendo o valor dos serviços de R$ 30.000,00 

( trinta mil reais) e o valor do material de R$ 73.948,25 ( setenta e três mil, 

novecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos). A 
Coordenadoria de Projetos em seu memorando datado de 14.09.2020, 

manifesta o seguinte:  “ a empresa TJ & TL CONSTRUÇÕES E 

PINTURAS EM GERAL LTDA – ME apresentou valor total da proposta 
de preços compatível ao valor de mercado. Apesar de ter sido identificado 

que ocorreu um erro de digitação na proposta com a troca entre os valores 

de “MATERIAL” e “VALOR GLOBAL”. Foi possível observar que os 
valores da planilha orçamentária estão corretos e de acordo com valor de 

mercado, sendo que a planilha orçamentária apresentou o valor global 

corresponde a R$ 93.550,00 (Noventa e três mil, quinhentos e cinquenta 
reais), sendo o valor de material correspondente a R$ 74.850,00 (Setenta e 

quatro mil, oitocentos e cinquenta reais). Sendo assim a proposta de 

preços, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, BDI, 
encargos sociais estão atendendo as exigências do Edital supracitado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

A empresa VOLADRI CONSTRUÇÕES LTDA. apresentou proposta de 
preços com valor total compatível ao valor de mercado, porém a proposta 

não tem concordância com a planilha orçamentária apresentada pela 

empresa, pois não é possível analisar todos os valores unitários dos 
serviços conforme Edital. Foram identificados diversos problemas na 

planilha orçamentária que está incompleta onde alguns itens não foram 

relacionados e outros se encontram em duplicidade. a) Não foi apresentado 
na planilha os valores correspondente aos itens “3. Alvenaria”, “9. Pintura 

e acabamento”, “10. Pavimentação externa/pluvial”); b) O Item “7. 

Instalações hidrossanitárias” está em duplicidade na planilha. Por esse 
motivo informamos que não é possível o aceite da proposta, pois a mesma 

não atende ao Edital. A empresa JOÃO DAVI PIRES DE ÁVILA – ME, 
atendeu as exigências do Edital referente a proposta, apresentou valores 

compatíveis ao valor de mercado, assim como a planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro, BDI, encargos sociais estão atendendo ao 
Edital supracitado.” Embora todas as propostas tenham ficado abaixo do 

valor estimado para esta licitação, esta Comissão declara 

CLASSIFICADA a Empresa JOÃO DAVI PIRES DE ÁVILA-ME e a 
Empresa TJ & TL CONSTRUÇÕES E PINTURAS EM GERAL LTDA 

em razão de que as mesmas atenderam as exigências do edital e 

DESCLASSIFICA a Empresa VOLADRI CONSTRUÇÕES LTDA visto 
a desconformidade da proposta e planilhas, sendo identificado problemas 

na planilha orçamentária no qual não foi possível averiguar todos os itens, 

conforme análise da Coordenadoria de Projetos. Quanto ao erro de 
digitação constatado na redação da proposta da Empresa TJ e TL 

Construções, com a troca dos valores referente ao material pelo global, 

entende esta Comissão que se trata de um erro material que não prejudica 
a compreensão e o entendimento de fato, uma vez que na planilha 

encontra-se demonstrado o valor global de R$93.550,00 e o valor do 

material de R$ 74.850,00, conforme verificado na análise técnica. Portanto 

declaramos VENCEDORA do certame a Empresa TJ & TL 

CONSTRUÇÕES E PINTURAS EM GERAL LTDA, que apresentou a 

menor oferta para o objeto licitado, preenchendo todas as obrigações do 
edital nas duas fases que compreende a Tomada de Preços. Abre o prazo 

recursal de cinco dias uteis conforme determina o art. 109 da Lei de 

Licitações, iniciando na data de 17.09.2020 e término em 23.09.2020.Nada 
mais havendo a registrar, encerra-se esta sessão.  

Samara Guth 

Presidente 
Cátia Fabiane Costa dos Santos 

Integrante 

Carolina Azevedo Guimarães 

Integrante 

 

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS 009/2020 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte,  após análise 

técnica na proposta e planilhas apresentado pela Empresa habilitada neste 
certame: Empresa TJ & TL CONSTRUÇÕES E PINTURAS EM GERAL 

LTDA - ME, CNPJ N. 07.383.209/0001-20, que ofertou o valor global de 

R$173.000,00 (cento e setenta e três mil reais), sendo o valor do material 
de R$ 99.922,65 (noventa e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e 

sessenta e cinco centavos) e o valor dos serviços de R$ 73.077,35 ( setenta 

e três mil e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), a Comissão de 
Licitações, Portaria n. 13785/2020 de 03.06.2020, procede com o 

julgamento desta segunda etapa do processo, cujo objeto trata-se da 

contratação de mão de obra com fornecimento de material em regime de 
execução por empreitada global, para reforma parcial do prédio da EMEF 

Eva Alves Pereira (área de 406,93m²), localizada no Distrito de 

Morrinhos- São Jerônimo/RS, de acordo com projeto arquitetônico, com 
recursos do FUNDEB e MDE.  O processo havia sido baixado em 

diligência em quatro de setembro e submetido a proposta e planilhas à 

análise do Setor de Planejamento da Secretaria de Educação, constatando 
o Arquiteto e Urbanista Gilberto Pradella CAU A14.344-8, que: a 

proposta, planilha orçamentária, BDI e cronograma apresentado pela 

Empresa TJ & TL CONSTRUÇÕES estão de acordo com as exigências do 
Edital e que o valor apresentado está dentro do valor de mercado. 

Considerando o parecer do Arquiteto em relação as propostas e planilhas e 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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verificando que o valor global ofertado para execução do objeto foi menor 

que o valor máximo para este certame, esta Comissão declara a Empresa 

TJ & TL CONSTRUÇÕES E PINTURAS EM GERAL LTDA – ME 
CLASSIFICADA e VENCEDORA deste processo licitatório face ao 

cumprimento das exigências do Edital, tanto na fase da documentação 

quanto na fase da proposta. Tendo a Empresa TJ & TL Construções 
renunciado o prazo recursal do art. 109 da Lei 9.666/93, conforme 

manifestado na ata de abertura da proposta e nada mais havendo a 

registrar, encerra-se esta sessão. 
Samara Guth 

Presidente 

Cátia Fabiane Costa dos Santos 
Integrante 

Carolina Azevedo Guimarães 

Integrante 

 
 


