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PORTARIA Nº 14.144, DE 15 DE MARÇO DE 2021. 

 

CONCEDE LICENÇA PARA 

TRATAMENTO DE SAÚDE A 

SERVIDORES MUNICIPAIS 
 

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

conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei 
Municipal 1875/01 art.114, V, alínea “b”, e em conformidade com o 

parágrafo 6º do artigo 29 da Lei Municipal 2363/2005; 

 
Resolve: 

Art. 1º - CONCEDER licença para tratamento de saúde aos Servidores 

Municipais, conforme especificado no quadro a seguir: 
 

NOME 
CARGO 

MATRICUL

A 

PRAZO 

LICENÇA 

SAÚDE 

INÍCIO DA 

LICENÇA 

SAÚDE 

Audrey Brambilla 

Chaves 

Prof. Educação 

Infantil  
4699 120 Dias  15/02/2021 

 

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

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 14.145, DE 15 DE MARÇO DE 2021 

 

CONCEDE FÉRIAS 
REGULAMENTARES A 

SERVIDORES MUNICIPAIS. 

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

conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com requerimento 

por parte dos interessados; 
Resolve: 

 

Art. 1º CONCEDER férias regulamentares aos Servidores Municipais, 
conforme especificado no quadro a seguir: 

 

NOME 
CARGO REGIME 

PERÍODO 

AQUISITIVO 

INÍCIO 

DAS 

FÉRIAS 

PERÍODO 

DE FÉRIAS 

Renato Luis Miller 

Silva  

Diretor de Comunicação  

13530 

Cargo em 

Comissão  

2020/2021 

12/11/2020 
15/03/2021 

 

 12 Dias  

 

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

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 14.146, DE 15 DE MARÇO DE 2021 

 

 

DESIGNA A SERVIDORA GLADIS 
REGINA MADEIRA TAVARES 

PARA SUBSTITUIR O 

COORDENADOR DE LICITAÇÕES. 
 

 

 

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

atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base 

no Art. 39 da Lei Municipal nº 1875/2001; 
Resolve: 

 

Art. 1º - DESIGNAR provisoriamente a servidora Gladis Regina Madeira 
Tavares, Oficial Administrativo, para substituir o Coordenador de 

Licitações, Claudio Ewerton Esswein, por motivo de férias, pelo período 

de 18 Dias a contar 15/03/2021. 
 

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

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

CONTRATO Nº 014/2021 

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 016/2021 

Proc. adm:  nº 117/2021 

CONTRATADA: PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 

OBJETO: Aquisição de Monitores Multiparamétricos, conforme 

especificações descritas no quadro abaixo, para uso no Hospital de 
Caridade São Jerônimo e no Centro de Doenças Respiratórias Agudas 

Covid-19 

VALOR Total: R$ 55.200,00 
VIGÊNCIA:  O prazo de entrega será de até 20 (vinte) dias contados do 

envio do empenho para o e-mail da empresa constante no presente 

contrato 
FISCAL: Carolina Oliveira de Azevedo 

São Jerônimo, 10 de março de 2021. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo, 

Secretária de Governo 

 

ATA N°01/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO  

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 596 

 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez 

horas reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária 

– JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 
Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 

nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 

Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 
Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 

matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 

municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 
última instancia, os autos de infração conforme os processos 

administrativos abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, 

sendo imediatamente feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN 
n°05/2021. Com a seguinte ordem de deliberação: PROCESSO 

ADMINISTRATIVO SANITÁRIO N°0000596/2021, AUTUADO:  

LOJAS BECKER. A autuada já qualificada no auto de infração sanitária 

nº 364/2021 solicitou juntada manifestação de defesa aos autos, de forma 

tempestiva, conforme estabelece o artigo 76, incisos 1°, 2° e 3° da lei 

municipal 3616/2018, por descumprimento da legislação estadual e 
municipal que determina a obrigatoriedade protocolos de enfretamento ao 

COVID, bem como o protocolo de bandeira preta. Analisando os 

documentos bem como a argumentação trazida aos autos na defesa 
apresentada nas páginas 

n°05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,

28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,43 do Processo Sanitário 
administrativo n°000596/2021, o Secretario na condição de julgador em 

primeira instância, considerou: A empresa foi autuada em 27/02/2021, por 

não atender aos protocolos estabelecidos no sistema de bandeiras na cor 
preta. Ou seja, as restrições para a abertura de funcionamento de 

Estabelecimentos que comercializem material de construção e agência 

financeira. O Agente Fiscal encontrou o estabelecimento sem que 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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ocorresse a devido separação entre o comercio de materiais de construção, 

juntos com os produtos de eletrodomésticos e demais itens não essenciais 

vedados pelo Decreto estadual. Não existia no local as demarcações 
necessárias estabelecidas no regramento. Ou seja, distanciamento 

delimitado, controle de fluxo de pessoal, disponibilização de álcool gel em 

postos estratégicos, redução do número de funcionários por setores. Ao 
apresentar a defesa trouxe aos autos da infração sanitária administrativa o 

Plano de contingência para o funcionamento apenas do comercio de 

material de construção. Juntando ainda fotos que comprovam a 
demarcação da área para essa finalidade e a metodologia a ser realizada 

para o controle de fluxo de pessoas, bem como fluxo de funcionários no 

ambiente. Assim exposto decidiu: Acolher o plano de contingência para a 
abertura do estabelecimento de forma parcial, para atender exclusivamente 

as atividades essenciais.  Conforme a solicitação expressa a defesa 

apresentada. Decidiu também rejeitar o pedido de aplicação de penalidade 
de advertência, porém reformou a penalidade apresentada no auto de 

infração. Atenuou a penalidade de modalidade GRAVE para modalidade 

LEVE, reduzindo de 60 UFM, para 20 UFM. Essa foi a decisão. 
Analisando o processo bem como a defesa trazida e a argumentação posta, 

a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – JARVI, 

DECIDIU POR UNANIMIDADE MANTER A DECISÃO E A 
PENALIDADE APLICADA EM 1° INSTÂNCIA, reduzindo de 60 UFM, 

para 20 UFM. Determinou ainda que seja comunicado ao setor tributário 

para o lançamento do debito, e que seja publicada a ata da sessão do diário 
oficial do município. Nada mais havendo a constar em ata, eu Ester 

Anselmo, secretariei a sessão de julgamento, lavrei a presente ata que foi 

lida e por mim e dos demais. 

 

ATA N°02/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 591 

               

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez 
horas reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária 

– JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 

Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 
nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 

Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 

Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 
matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 

municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 

última instancia, os autos de infração conforme os processos 
administrativos abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, 

sendo imediatamente feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN 

n°05/2021. Com a seguinte ordem de deliberação: PROCESSO 
ADMINISTRATIVO SANITÁRIO N°0000591/2021 AUTUADO:  

FARMACIA VIVAMED LTDA. A autuada já qualificada no auto de 

infração sanitária nº 357/2021 solicitou juntada manifestação de defesa 
aos autos, de forma tempestiva, conforme estabelece o artigo 76, incisos 

1°, 2° e 3° da lei municipal 3616/2018, por descumprimento do decreto 

municipal n°5025/2020 que determina a obrigatoriedade uso de mascaras 
para o enfretamento a COVID-19.  Analisando os documentos bem como 

a argumentação trazida aos autos na defesa apresentada na página n°05,06 

e 07 do Processo Sanitário administrativo n°000591 /2021, Passo a 
considerar: A empresa foi autuada em 26/02/2021, por não atender aos 

protocolos estabelecidos e obrigatoriedade do uso de máscara. Ou seja, o 
fiscal sanitário no exercício de suas funções flagrou o estabelecimento 

aberto e suas funcionárias, com uso incorreto da máscara, fato presenciado 

pelos fiscais sanitários e pelos Policiais da Brigada Militar Cabe destacar 
que o estabelecimento autuado, é uma Farmácia, enquadrada na 

modalidade de Unidade de Saúde. A defesa sustenta que no momento não 

existia clientes dentro do estabelecimento, fato que não merece a menor 
consideração, pois o decreto 5025/20 é claro em seu objetivo, agravado 

ainda por ser um estabelecimento de saúde. É o breve relato. O Secretário 

de Saúde decidiu em julgamento em primeira instância por rejeitar posto 
na letra a expressa na defesa apresentada. Decido ainda o pedido feito na 

letra b, e reformar a penalidade apresentada no auto de infração. Aplicou a 

penalidade de modalidade LEVE, estabelecendo multa no valor 10 UFM, 
a decisão está embasada nas atenuantes trazidas ao Processo 

administrativo, no qual o Infrator demonstrou interesse em resolver a 

demanda de forma rápida e eficiente. A Junta Administrativa de Recurso 

de Vigilância Sanitária – JARVI, DECIDIU POR UNANIMIDADE 
MANTER A DECISÃO E A PENALIDADE APLICADA EM 1° 

INSTÂNCIA, reduzindo de 60 UFM, para 10 UFM. Determinou ainda 

que seja comunicado ao setor tributário para o lançamento do debito, e 
que seja publicada a ata da sessão do diário oficial do município. Nada 

mais havendo a constar em ata, eu Ester Anselmo, secretariei a sessão de 

julgamento, lavrei a presente ata que foi lida e por mim e dos demais. 

 

ATA N°03/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 599 

               

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez 
horas reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária 

– JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 

Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 
nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 

Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 

Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 
matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 

municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 

última instancia, os autos de infração conforme os processos 
administrativos abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, 

sendo imediatamente feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN 

n°05/2021. Com a seguinte ordem de deliberação: PROCESSO 
ADMINISTRATIVO SANITÁRIO N°0000599/2021, AUTUADO:  L.C 

BONATO.  A autuada já qualificada no auto de infração sanitária nº 

361/2021 solicitou juntada manifestação de defesa aos autos, de forma 
tempestiva, conforme estabelece o artigo 76, incisos 1°, 2° e 3° da lei 

municipal 3616/2018, por descumprimento do decreto municipal 

n°5025/2020 que determina a obrigatoriedade uso de mascaras para o 
enfretamento a COVID-19. Analisando os documentos bem como a 

argumentação trazida aos autos na defesa apresentada na página n°05, do 

Processo Sanitário administrativo n°000599/2021, a autoridade sanitária 
considerou: A empresa foi autuada em 26/02/2021, por não atender aos 

protocolos estabelecidos no e obrigatoriedade do uso de máscara. Ou seja, 

o fiscal sanitário no exercício de suas funções flagrou o estabelecimento 
com funcionários, trabalhando sem o devido uso máscara, sendo que 

orientou a correta utilização e no primeiro momento não impôs 

penalidade. Tempo depois ao voltar no mesmo estabelecimento flagrou 
novamente os mesmos funcionários sem as máscaras. Cabe destacar que o 

estabelecimento autuado, é um supermercado, enquadrado na modalidade 

serviço essencial. Esse foi o breve relato. Logo decidiu: Acolher o 
requerimento para enquadrar a infração pelo código sanitário municipal 

conforme a solicitação expressa a defesa apresentada. Decido também 

acolher, porém reformar a penalidade apresentada no auto de infração. 
Dessa transformou a penalidade em modalidade LEVE, estabelecendo 

multa no valor 15 UFM. A Junta Administrativa de Recurso de Vigilância 

Sanitária – JARVI, DECIDIU POR UNANIMIDADE MANTER A 
DECISÃO E A PENALIDADE APLICADA EM 1° INSTÂNCIA, 

reduzindo de 60 UFM, para 15 UFM. Determinou ainda que seja 

comunicado ao setor tributário para o lançamento do debito, e que seja 
publicada a ata da sessão do diário oficial do município. Nada mais 

havendo a constar em ata, eu Ester Anselmo, secretariei a sessão de 

julgamento, lavrei a presente ata que foi lida e por mim e dos demais. 

 

ATA N°04/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 598 

               

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez 
horas reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária 

– JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 

Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 
nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 

Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 
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Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 

matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 

municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 
última instancia, os autos de infração conforme os processos 

administrativos abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, 

sendo imediatamente feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN 
n°05/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO 

N°0000598/2021 AUTUADO:  T.T GOMES DE ALMEIDA. A autuada 

já qualificada no auto de infração sanitária nº 358/2021 solicitou juntada 
manifestação de defesa aos autos, de forma tempestiva, conforme 

estabelece o artigo 76, incisos 1°, 2° e 3° da lei municipal 3616/2018, por 

descumprimento do decreto municipal n°5025/2020 que determina a 
obrigatoriedade uso de mascaras para o enfretamento a COVID-19. 

Analisando os documentos bem como a argumentação trazida aos autos na 

defesa apresentada na página n°05, do Processo Sanitário administrativo 
n°000598 /2021, Passo a considerar: A empresa foi autuada em 

26/02/2021, por não atender aos protocolos estabelecidos no e 

obrigatoriedade do uso de máscara. Ou seja, o fiscal sanitário no exercício 
de suas funções flagrou o estabelecimento aberto com duas funcionárias, 

uma sem máscara, e a outra com uso incorreto da máscara. Cabe destacar 

que o estabelecimento autuado, é uma Farmácia, enquadrada na 
modalidade de Unidade de Saúde. É o breve relato. Assim exposto decidiu 

por : Acolher o requerimento para enquadrar a infração pelo código 

sanitário municipal conforme a solicitação expressa a defesa apresentada. 
Decidiu também acolher, porém reformar a penalidade apresentada no 

auto de infração. Dessa forma aplicou a penalidade de modalidade LEVE, 

estabelecendo multa no valor 10 UFM. A Junta Administrativa de Recurso 
de Vigilância Sanitária – JARVI, DECIDIU POR UNANIMIDADE 

MANTER A DECISÃO E A PENALIDADE APLICADA EM 1° 

INSTÂNCIA, reduzindo de 60 UFM, para 10 UFM. Determinou ainda 
que seja comunicado ao setor tributário para o lançamento do debito, e 

que seja publicada a ata da sessão do diário oficial do município. Nada 
mais havendo a constar em ata, eu Ester Anselmo, secretariei a sessão de 

julgamento, lavrei a presente ata que foi lida e por mim e dos demais. 

 

ATA N°05/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 595 

 

             Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as 

dez horas reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância 

Sanitária – JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito 
Avenida Ramiro Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes 

devidamente nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes 

servidores: Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora 
Terezinha Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena 

Garcia, matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos 

previsto na lei municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS 
n°05/2021, julgar em última instancia, os autos de infração conforme os 

processos administrativos abaixo listados. A Sessão de julgamento foi 

instalada, sendo imediatamente feito a leitura do rito previamente 
estabelecido na IN n°05/2021. Com a seguinte ordem de deliberação: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO N°0000595/2021, 

AUTUADO:  QUERO QUERO LTDA. A autuada já qualificada no auto 
de infração sanitária nº 365/2021 solicitou juntada manifestação de defesa 

aos autos, de forma tempestiva, conforme estabelece o artigo 76, incisos 
1°, 2° e 3° da lei municipal 3616/2018, por descumprimento da legislação 

estadual e municipal que determina a obrigatoriedade protocolos de 

enfretamento ao COVID, bem como o protocolo de bandeira preta. 
Analisando os documentos bem como a argumentação trazida aos autos na 

defesa apresentada nas páginas 

n°,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 do Processo Sanitário 
administrativo n°000596/2021, o Secretario na condição de julgador em 

primeira instância, considerou: A empresa foi autuada em 27/02/2021, por 

não atender aos protocolos estabelecidos no sistema de bandeiras na cor 
preta. Ou seja, as restrições para a abertura de funcionamento de 

Estabelecimentos que comercializem material de construção e agência 

financeira. O Agente Fiscal encontrou o estabelecimento sem que 
ocorresse a devido separação entre o comercio de materiais de construção, 

juntos com os produtos de eletrodomésticos e demais itens não essenciais 

vedados pelo Decreto estadual. Não existia no local as demarcações 

necessárias estabelecidas no regramento. Ou seja distanciamento 
delimitado, controle de fluxo de pessoal, disponibilização de alccol gel em 

postos estratégicos, redução do número de funcionários por setores. Ao 

apresentar a defesa trouxe aos autos da infração sanitária administrativa o 
Plano de contingência para o funcionamento apenas do comercio de 

material de construção. Juntando ainda fotos que comprovam a 

demarcação da área para essa finalidade e a metodologia a ser realizada 
para o controle de fluxo de pessoas, bem como fluxo de funcionários no 

ambiente. Assim exposto decidiu: Acolher o plano de contingência para a 

abertura do estabelecimento de forma parcial, para atender exclusivamente 
as atividades essenciais.  Conforme a solicitação expressa a defesa 

apresentada. Decidiu também rejeitar o pedido de aplicação de penalidade 

de advertência, porém reformou a penalidade apresentada no auto de 
infração. Atenuou a penalidade de modalidade GRAVE para modalidade 

LEVE, reduzindo de 60 UFM, para 20 UFM. Essa foi a decisão. 

Analisando o processo bem como a defesa trazida e a argumentação posta, 
a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – JARVI, 

DECIDIU POR UNANIMIDADE MANTER A DECISÃO E A 

PENALIDADE APLICADA EM 1° INSTÂNCIA, reduzindo de 60 UFM, 
para 20 UFM. Determinou ainda que seja comunicado ao setor tributário 

para o lançamento do debito, e que seja publicada a ata da sessão do diário 

oficial do município. Nada mais havendo a constar em ata, eu Ester 
Anselmo, secretariei a sessão de julgamento, lavrei a presente ata que foi 

lida e por mim e dos demais. 

 

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO 

TERMO DE INCLUSÃO DE ITEM 

Ata de Registro de Preços nº 007/21 

Processo Administrativo n. 813/2020 

 

Fica retificada a marca constante no Termo de Inclusão de Item referente a 

Ata de Registro de Preços nº 007/2021, publicado na edição extra nº 1289-
386, em 12 de março de 2021 onde constou marca PHARLAB, sendo 

correta a marca PRATI. 

São Jerônimo, 15 de março de 2021. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br 

 
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para uso do Corpo de 

Bombeiros/SJ, conforme especificações descritas no anexo I. 

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 
10.520/2002, artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem 

como, os termos do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO 

a classificação final e ADJUDICO o objeto do presente certame, as 
empresas, conforme segue: 

PH E C REPR COM SERVS ASSESS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 

00.905.558/0001-16 

Item Descrição Marca Mod Quant Uni 
Valor 

unitário 

Valor 

total 

3 

Bota de combate a 

incêndio de alto 

desempenho constituída 

de couro tipo "C" altura 

abaixo do joelho. 

Especificação técnica: As 

especificações técnicas e 

parâmetros estão 

descritos nas normas 

abaixo e demais 

exigências técnicas 

definidas neste memorial 

descritivo, para 

enquadramento é 

necessário aten 

GUARTELÁ 
FIRE 

8 
4 pr 

 R$    

765,46  

 R$   

3.061,84  
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POA RESGATE ¬ COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA 

LTDA ¬ ME  - CNPJ: 26.254.113/0001-07 
 

Item Descrição Marca Mod Quant Unid 
Valor 

unitário 

Valor 

total 

1 

Conjunto de 

aproximação e 

combate a 

incêndio 

estrutural 

composto de 

blusão e calça. O 

tecido deve ser 

composto entre 

fibra meta 

aramida, fibra 

para aramida e 

fibra anti 

estática. 

Construido em 

sistema para-

rasgo (RIP 

STOP) na cor 

preta. Deve 

possuir camada 

interna que atue 

como barreira de 

vapor e l 

HERCULES HERCULES 4 un 
 R$ 

2.599,00  

 R$ 

10.396,00  

2 

Balaclava de 

aproximação e 

combate a 

incêndio 

estrutural, 

confeccionada 

em malha de 

fibra aramida na 

cor crua, reforço 

do próprio 

material 

costurado. 

Bainha na parte 

inferior. 

Gramatura 400 

g/m2. Resistente 

a temperaturas de 

até 250c°. 

Certificaçäo ENI 

3911. CA 

15.307. Garantia 

mínima de 12 

meses. 

HERCULES CAPUZ 4 un 
 R$      

94,00  

 R$      

376,00  

 
 

ITENS NÃO ADQUIRIDOS 
Item Descrição Situação 

4 

Colchão de espuma densidade 28, solteiro, com tratamento antifungos, 

ácaros e bactérias, com medidas mínimas de 1,88m x 88cm x 18cm. 

Aprovado pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses 

Deserto  

5 

Colchão de espuma densidade 33, solteiro, com tratamento antifungos, 

ácaros e bactérias, com medidas mínimas de 1,88m x 88cm x 18cm. 

Aprovado pelo INMETRO, com garantia mínima de 12 meses 

Deserto  

6 

Pinção para contenção manejo de serpentes estrutura de alta resistência do 

tubo, unindo cabo e ganchos, cabo com acabamento emborrachado, tração 

realizada por meio de cabo de aço, capacidade de captura no mínimo de 4 

Kg, tamanho mínimo de 1,2 metros e peso total máximo 1 Kg 

Não 

adjudicado 

7 

Maca retrátil para resgate, em duralumínio tubular, com colchão 

impermeável, com capacidade de carga de no mínimo 300kg, com sistema 

de freios, com alças laterais basculantes com sistema de trava, que possua 

no mínimo 2 cintos de segurança com engates automotivos, com joelhos 

articulados em polímero 

Não 

adjudicado 

 

São Jerônimo, 15 de março de 2021. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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