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DECRETO N° 5.025, DE 28 DE ABRIL DE 2020 

 

DETERMINA O USO DE MÁSCARA 

FACIAL 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, 5.020/2020, 5.022/2020 e 

5.024/2020, 

 

CONSIDERANDO a atribuição do poder executivo municipal para dispor 

sobre medidas sanitárias de interesse local; 

 

CONSIDERANDO a autonomia municipal para regrar a situação local, 

conforme definido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 

 

CONSIDERANDO a Nota Informativa Nº 3/2020-

CGGAP/DESF/SAPS/MS; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica considerado obrigatório, a partir da publicação deste Decreto, o 

uso de máscara facial não profissional, conforme orientações do Anexo 

Único deste Decreto, durante o deslocamento de pessoas em qualquer 

situação, em ambiente público ou locais privados de circulação pública e 

para o atendimento em estabelecimentos com funcionamento autorizado, em 

especial, para: 

 

I – Uso de meios de transporte público ou privado de passageiros; 

II – Desempenho de atividades laborais em ambientes compartilhados, nos 

setores público e privado. 

 

§1º Os estabelecimentos com funcionamento autorizado não poderão 

permitir o ingresso ou a permanência de clientes, consumidores ou 

frequentadores sem máscaras, podendo fornecer-lhes as máscaras para uso 

no estabelecimento. 

 

§2º Os estabelecimentos com funcionamento autorizado deverão afixar, em 

local de fácil visualização, cartazes, placas ou outro meio eficaz, contendo 

informações sobre o uso obrigatório de máscaras. 

 

Art. 2º A inobservância ao disposto no artigo 1º deste decreto sujeita o 

infrator ao pagamento de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais), no caso 

de pessoa física, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso de pessoa jurídica, 

por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas que 

visem à proteção e manutenção da saúde, da higiene e da vida humana, sem 

prejuízo das sanções administrativas e penais previstas na legislação em 

vigor. 

 

§1º Os valores das multas serão aplicados em dobro, no caso de reincidência. 

 

§2º Os valores decorrentes do pagamento das multas serão destinados à 

aquisição de máscaras para distribuição às pessoas em situação de 

vulnerabilidade. 

 

 

 

Art. 3º A aplicação da penalidade prevista no artigo anterior terá vigência a 

partir de 01.05.2020, sendo que até esta data deverá ser feita a orientação do 

uso pela Fiscalização Municipal e Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 

São Jerônimo, 28 de abril de 2020. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

ANEXO ÚNICO 

 

Uso obrigatório de máscara de tecido ou TNT por toda a população do 

município, em ambiente público ou locais privados de circulação pública, 

devendo ser observado: 

 

a) A máscara deverá ser usada de maneira correta, devendo ser trocada 

sempre que apresentar sujidades ou umidade; ou conforme especificação 

técnica; 

 

b) A máscara de tecido deverá ser higienizada (lavada e passada) a cada uso; 

 

c) A máscara de TNT deverá ser desprezada após o uso; 

 

d) Antes de colocar, manusear ou retirar a máscara deve ser realizada a 

higiene das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%. 

 

e) A máscara não deve ser tocada sem a devida higienização 

  

 

PORTARIA Nº 13.739, DE 28 DE ABRIL DE 2020 

 

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 

Edgar Naatz 

de Souza 

Mecânico 

5039 
Estatutário 2018/2019 04.05.2020 15 Dias  

Bruno 

Augusto 

Oliveira de 

Carvalho 

Coordenador 

de Compras 

12788 

Comissão 2019/2020 04.05.2020 30 dias 

Miguel Elso 

Melo 

Rodrigues 

Diretor de 

Vigilância 

11843 

Comissão 2019/2020 01.05.2020 
30 dias 

(com abono) 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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Diego 

Massena 

Garcia 

Motorista 

5114 
Estatutário 2018/2019 --- 

10 dias 

(com abono) 

João Antônio 

Alves da Silva 

Vigia 

3610 
Estatutário 2018/2019 --- 

10 dias 

(com abono) 

Silvio 

Rodrigues dos 

Santos 

Zelador 

Cemitério 

5922 

Estatutário 2019/2020 04.05.2020 30 dias 

Luis Henrique 

Sagini de 

Lima 

Motorista 

2650 

 

Estatutário 2017/2018 04.05.2020 30 dias 

Michel Silva 

da Silva 

Assessor 

Administrativ

o 

Comissão 2019/2020 11.05.2020 30 dias 

 

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

São Jerônimo, 28 de abril de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 13.740, DE 28 DE ABRIL DE 2020 

 

AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR 

VEÍCULO OFICIAL. 

 

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

conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no Decreto nº 4.773, 

de 10 de fevereiro de 2017; 

 

Considerando a necessidade de autorizar determinado servidor a conduzir 

veículo oficial; 

Resolve: 

Art. 1º Fica autorizado o Servidor Municipal a conduzir veículo oficial a 

trabalho, conforme especificado no quadro a seguir: 

NOME Nº CNH CATEGORIA VENCIMENTO 

Rafael dos Santos Pereira 05003334951 B 07/07/2020 

 

Art. 2º Esta autorização tem validade conforme vencimento da CNH do 

motorista. 

 

Art. 3° Tal autorização é em caráter excepcional. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a contar de sua assinatura. 

São Jerônimo, 28 de abril de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

 

PORTARIA Nº 13.741, DE 28 DE ABRIL DE 2020 

 

INTERROMPE FÉRIAS DE 

SERVIDOR 

 

 O Prefeito Municipal, 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 Ficam interrompidas as férias regulamentares do servidor municipal 

SEVERIANO NOGUEIRA DA SILVA, motorista, a contar de 25 de março 

de 2020, em virtude da demanda de serviços na Secretaria, conforme 

Memorando 125/2020. 

 

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

efeitos a contar 25.03.2020. 

São Jerônimo, 28 de abril de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PORTARIA Nº 13.742, DE 28 DE ABRIL DE 2020 

 

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 MATRICULA 

PRAZO 

LICENÇA 

SAÚDE 

INÍCIO DA 

LICENÇA 

SAÚDE 

Willian de 

Nazareth 

Nogueira 

Dentista 4888 15 dias 13.04.2020 

Edgar Naatz de 

Souza 
Mecânico 5039 15 dias 18.04.2020 

 

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

São Jerônimo, 28 de abril de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

EDITAL N. º 007/2020  

 

Edital de Processo Seletivo Simplificado 

para contratação por prazo determinado. 
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O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições, vi-sando 

à contratação de pessoal, descrita abaixo, com fulcro no art. 37, IX, da Cons-

tituição da República, e arts.188 a 192 da Lei Municipal n° 1875/2001, torna 

pública a realização de Processo Seletivo Simplificado. 

 

Cargo  Lei Municipal Vagas Vencimentos Escala de trabalho 

Vigia 3854/2020 1 R$ 865,55 12 horas trabalhadas por 36 horas de folga 

Vigia 3866/2020 1 R$ 865,55 12 horas trabalhadas por 36 horas de folga 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio 

de Comissão composta por três servidores: 

 

a) Endryu Rodrigues Ribeiro  – Coordenador de Pessoal; 

b) Ana Beatriz Ferreira Garcia – Coordenadora de Recursos Humanos; 

c)Miguel Elso Melo Rodrigues – Diretor de Vigilância e Zeladoria. 

 

1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em 

atas. 

1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão 

prestigiados, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, 

“caput”, da Constituição da República. 

1.3 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos, 

desconsiderando-se o do início e incluindo-se o do final. 

1.3.1 Os prazos somente começam a correr em dias úteis. 

1.3.2 Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo 

vencido em dia em que não haja expediente. 

1.4 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos 

candidatos pela Comissão, conforme critérios definidos neste Edital. 

1.5 A contratação será pelo prazo determinado de 06 meses e se regerá pelo 

Regi-me Jurídico Estatutário, podendo ser prorrogado por igual prazo. 

 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado 

corresponde ao exercício das seguintes atividades:   

Descrição Sintética: exercer vigilância a logradouros públicos e próprios 

municipais 

Descrição Analítica: exercer vigilância em locais previamente determinado, 

realizar rondas de inspeção em intervalos fixados, adotando providências 

tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, 

jardins, materiais sob sua guarda, etc., controlar a entrada  e saída de pessoal 

e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificar, quando 

necessário, as autorizações de ingresso, verificar se as portas, janelas e 

demais vias de acesso estão devidamente fechadas, investigar quaisquer 

condições anormais que tenha observado, responder as chamadas telefônicas 

e anotar recados, levar ao imediato conhecimento das autoridades 

competentes qualquer irregularidade verificada, acompanhar funcionários, 

quando necessário no exercício de suas funções, exercer tarefas afins. 

2.2 A carga horária semanal será de 40 horas semanais, em regime de 

plantão de 12 horas trabalhadas por 36 horas de folga, sujeito ao trabalho 

noturno. 

2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o 

vencimento fixado em R$ 865,55 (oitocentos e sessenta e cinco reais e 

cinquenta e cinco centavos), complementado até o salário mínimo nacional, 

em conformidade com a legislação Federal, nele compreendendo-se além da 

efetiva contraprestação pelo trabalho, o descanso semanal remunerado.  

2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens 

funcionais: horas extras na eventual extrapolação da carga horária diária e 

semanal, desde que convocado pelo superior hierárquico; adicional noturno; 

gratificação natalina proporcional ao período trabalhado; férias 

proporcionais acrescidas de um terço, indenizadas ao final do contrato; 

inscrição no Regime Geral de Previdência.  

2.3.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e 

previdenciários. 

2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles 

estabelecidos para os demais servidores estatutários pelos arts.126 a 128 do 

Regime Jurídico, sendo a apuração processada na forma do Regime 

Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.  

  

3. INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão recebidas junto à sede do Município, na Portaria da 

Prefeitura Municipal, sito na Rua Coronel Soares de Carvalho, 558 ( prédio 

localizado junto ao Banco do Brasil) no período compreendido entre o dia 

29/04/2020 até o dia 30/04/2020, das 10h às 12h e das 13h às 16h. 

3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita 

aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

3.3 As inscrições serão gratuitas. 

 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá 

comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no 

item 3.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou 

particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no 

Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os 

seguintes documentos: 

4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada pelo Setor de Recursos Humanos, 

devidamente preenchida e assinada. 

4.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais 

sejam: carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de 

Segurança Pública, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 

Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 

9.503/97, artigo 15). 

4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais; 

4.1.4 Cópia do comprovante de residência;  

4.1.5 Currículo profissional, acompanhado de: 

    a) cópia da Carteira de Trabalho, quando se tratar de experiência em 

empresa privada;  

    b) Declaração/Atestado de tempo de serviço, quando se tratar de 

experiência no serviço público; 

     c) Cópia dos certificados dos cursos; 

     d) Cópia do Comprovante de escolaridade.    

4.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelos 

servidores do Setor de Recursos Humanos, desde que o candidato apresente 

para conferência os originais juntamente com a cópia. 

 

5. AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1 Os critérios de avaliação da documentação totalizarão o máximo de 

1.605 pontos. 

5.2 A escolaridade exigida para o desempenho da função (1º grau 

incompleto) não será objeto de avaliação. 

5.3 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, 

de direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste 

Edital. 

5.4 Nenhum título receberá dupla valoração.  
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5.5 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos 

títulos apresentados, em uma escala de zero a 500 pontos, conforme os 

seguintes critérios: 

 

  
Pontuação 

 

ESPECIFICAÇÃO Unitária Máxima 

A Ensino Fundamental Completo 5 5 

B 
Experiência por mês como Vigia/Vigilante no serviço 

público municipal 
10 500 

C Experiência como Vigia/Vigilante em empresa privada 5 400 

D 
Cursos na área de atuação - realizados a/c de 2014  (até 

40 horas) 
5 100 

E 
Cursos na área de atuação - realizados a/c de 2014  (até 

100 horas) 
10 100 

F 
Cursos na área de atuação - realizados a/c de 2014  

(acima de 101 horas) 
15 100 

G Residência na área Urbana de São Jerônimo 100 100 

  
Residência fora da área Urbana de São Jerônimo  30 30 

H 
Entrevista De 0 a 50 300 

 

5.6  A entrevista consistirá na análise dos seguintes itens: 

  

Notas 

Item 
  

0 
10 20 30 40 50 

1 
Facilidade de 

Comunicação  
  

          

2 Perfil    
          

3 Resposta – Pergunta 1    
          

4 Resposta – Pergunta 2   
          

5 
Pontualidade (Chegou no 

horário marcado)  
  

          

6 Disponibilidade de horário   
          

 

 

6. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

6.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por 

dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, 

sucessivamente, o candidato que: 

6.1.1 Apresentar idade mais avançada;  

6.1.2 Tiver obtido a maior nota no critério de experiência no serviço público; 

6.1.3 Tiver obtido a maior nota no critério de experiência como 

Vigia/Vigilante; 

6.1.4 Local de residência mais próximo do local de trabalho; 

6.1.5 Sorteio em ato público. 

6.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela 

Comissão, na presença dos candidatos interessados, os quais serão 

convocados por telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que 

assegure a certeza da ciência do interessado. 

  

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

7.1 A Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito 

Municipal para homologação, no prazo de um dia. 

7.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação 

geral dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de 

validade do Processo Seletivo Simplificado. 

 

8. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

8.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e 

autorizada a contratação pelo Prefeito, será convocado o primeiro colocado, 

para, no prazo de 2 (dois) dias, prorrogável uma única vez, à critério da 

Administração, comprovar o atendimento das seguintes condições:  

8.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

8.1.2 Ter idade mínima de 18 anos; 

8.1.3 Apresentar atestado médico exarado pelo serviço oficial do Município, 

no sentido de gozar de boa saúde física e mental. 

8.1.4 Ter nível de escolaridade mínima de Ensino Fundamental Incompleto. 

8.1.5 Apresentar a seguinte documentação:  

1. Original e xerox da Carteira de Identidade; 

2. Original e xerox do CPF; 

3. Original e xerox da Certidão de Nascimento ou Casamento e CPF 

do cônjuge; 

4. Original e xerox da Certidão de Nascimento dos filhos menores 

de 14 anos, para efeitos de salário família, e para os maiores de 16 e menores 

de 21 anos para efeitos de IRRF e Previdenciário, desde que apresentado 

número de CPF dos mesmos; 

5. Original e xerox Título de eleitor; 

6. Apresentar Certidão de Quitação Eleitoral que consta no site 

www.tre-rs.gov.br no link Portal do Eleitor - Certidão de Quitação Eleitoral;  

7. Original e xerox do Diploma da escolaridade exigido para o 

cargo; 

8. Cópia do Comprovante de residência; 

9. Original e xerox do Certificado de reservista (se homem); 

10. Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio; 

(pode ser a última declaração do Imposto de Renda, página de patrimônio). 

11. 01 foto 3x4; 

12. Atestado Admissional a ser realizado no Posto Municipal de 

Saúde - Centro 

13. Número do PIS/ PASEP. 

8.2 A convocação do candidato classificado será realizada por telefone ou 

por e-mail   

8.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não 

atendimento das condições exigidas para a contratação, serão convocados os 

demais classificados, observando-se a ordem classificatória crescente.   

 

8.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma 

única vez, sua alocação no final da lista de aprovados. 

8.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 

um ano,  

8.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a 

rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo 

remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem 

classificatória. 

8.7 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo 

aqueles que optaram por passar para o final da lista, havendo ainda 

necessidade de contratações para as mesmas funções, novo processo seletivo 

deverá ser realizado. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado 

final. 

9.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os 

seus endereços. 

9.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse 

público, poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no 

edital, conforme dispuser a legislação local.  

9.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela 

Comissão designada. 
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São Jerônimo, 28 de abril de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão ELETRÔNICO nº 013/2020 

EXCLUSIVO P/ME E EPP 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, 

que se encontra aberta a Licitação: Pregão ELETRÔNICO nº 013/20-Tipo: 

Menor preço - Objeto:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM 

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO 

PALIO IWK 0564, conforme anexo I. 

Início da sessão de disputa: 13/05/2020 10:00 

 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, 28 de abril de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 135/2020-DL 

Processo Nr.: 0279/2020 

Fornecedor: CABRAL E P. CABRAL - COMERCIO DE AUTO PECAS 

LTDA Código: 6268 

Endereço: PONCIANO RAMOS, 97, LOJA  

Cidade: São Jerônimo – RS 

CNPJ: 92.709.237/0001-64 

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAAQUISIÇÂO 
DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEÍCULO SPACEFOX DE PLACAS 

IVE 2885. 

Item Quant Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 BUZINA (02-01-0554) PÇ 58,50 58,50 

2 1,00 
COIFA DA RODA (02-01-0036) UN 38,50 38,50 

3 2,00 
BARRA AXIAL (02-01-0293) PÇ 68,00 136,00 

4 1,00 
MÃO DE OBRA (03-04-0067) SER 330,00 330,00 

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$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais).  

Pagamento: ATE 30 DIAS RECEBIMENTO DA NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 28 de abril de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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