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LEI N° 3.977, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 

 

FICA O PODER EXECUTIVO 

AUTORIZADO A ABRIR UM CRÉDITO 

ESPECIAL NO VALOR DE R$ 

238.750,00. 

 

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

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R$ 238.750,00 (duzentos e 

trinta e oito mil setecentos e cinquenta reais) que será utilizado na seguinte 

dotação orçamentária:  

 

1600-SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO 

1601-MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E 

TURISMO 

1138-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL C/REC MIN TURISMO 

449051.00.00-Obras e Instalações                                                     238.750,00 

 

Art. 2º Servirá como cobertura do presente Crédito Especial os recursos 

recebidos da União através do Ministério do Turismo. 

 

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 3.978, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 

 

FICA O PODER EXECUTIVO 

AUTORIZADO A ABRIR UM CRÉDITO 

ESPECIAL NO VALOR DE R$ 555,33. 

 

 

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

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R$ 555,33 (quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), para atender reconhecimento 

de dívida de exercícios anteriores na seguinte dotação orçamentária: 

 

1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1202-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS 

VINCULADOS 

2310-Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade BL MAC/FNAS 

339092.36.00-Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física                         555,33 

 

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

feita na seguinte dotação orçamentária: 

 

1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1202-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS 

VINCULADOS 

2310-Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade BL MAC/FNAS 

339036.00.00-Outros Serviços terceiros – Pessoa Física                          555,33 

 

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

DECRETO N° 5.137, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 

 

ABRE UM CRÉDITO ESPECIAL NO 

VALOR DE R$ 238.750,00. 

 

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

conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica e na Lei Municipal 3.977/2021, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R$ 238.750,00 (duzentos e 

trinta e oito mil setecentos e cinquenta reais) que será utilizado na seguinte 

dotação orçamentária:  

 

1600-SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO 

1601-MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E 

TURISMO 

1138-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL C/REC MIN TURISMO 

449051.00.00-Obras e Instalações                                                     238.750,00 

 

Art. 2º Servirá como cobertura do presente Crédito Especial os recursos 

recebidos da União através do Ministério do Turismo. 

 

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

na data de sua publicação com seus efeitos a contar da sua assinatura. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

DECRETO N° 5.138, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 

 

ABRE UM CRÉDITO ESPECIAL NO 

VALOR DE R$ 555,33. 

 

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

conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica e na Lei Municipal 3.978/2021, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R$ 555,33 (quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), para atender reconhecimento 

de dívida de exercícios anteriores na seguinte dotação orçamentária: 

 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1202-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS 

VINCULADOS 

2310-Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade BL MAC/FNAS 

339092.36.00-Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física                         555,33 

 

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

feita na seguinte dotação orçamentária: 

 

1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1202-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS 

VINCULADOS 

2310-Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade BL MAC/FNAS 

339036.00.00-Outros Serviços terceiros – Pessoa Física                          555,33 

 

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

na data de sua publicação com seus efeitos a contar da sua assinatura. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

RETIFICAÇÃO 

Fica retificada a Portaria 14.313/2021, publicada na Edição Extra 1409448, de 

01 de setembro de 2021. 

 

PORTARIA Nº 14.313, DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 

 

NOMEIA MEMBROS TITULARES E 

SUPLENTES PARA COMPOR A JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 

INFRAÇÕES – JARI.           

                           

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

base na Lei Orgânica e em conformidade com a Lei Municipal 2.404/2005 e 

alterações posteriores, 

  

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR, os cidadãos abaixo como membros da Junta Administrativa 

de Recursos de Infrações – JARI: 

  

Representantes da Prefeitura (Presidente da JARI): 

Marcelo Vinicio Souza de Farias 

 

Representante do Conselho Municipal de Trânsito: 

Lisabel Maria Dornelles Linck  

 

Representante da Sociedade Civil com conhecimentos de trânsito: 

Eduardo Silveira de Oliveira 

 

Art. 2º Revoga-se as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

EDITAL 042/2021 

                                              O Prefeito Municipal de São 

Jerônimo, no uso de suas atribuições, visando a contratação de pessoal por 
prazo determinado para desempenhar funções, conforme demonstrado no 

quadro abaixo, amparado em excepcional interesse público devidamente 

reconhecido por intermédio da Lei Municipal n.º 3970 de 11/08/2021, com 
fulcro no art. 37, IX, da Constituição da república, e arts. 88 a 192 da Lei 

Municipal n.º 1875/2001, torna pública a realização de Processo Seletivo 

Simplificado. 
 

CARGO VAG

AS 

Exigência ESCOLA

RIDADE 

CARGA 

HORÁR

IA 

VENCIME

NTO 

Eletricista 01 02 anos de 

experiência 

no Cargo 
registrada na 

Carteira de 

Trabalho 

Ensino 

fundament

al 
incomplet

o 

30 

h/semana

is 

R$ 

1.309,48 + 

30% de 
periculosid

ade 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de 

Comissão composta por três servidores: 

 
1. Ana Beatriz Ferreira Garcia;  

2. Airton Leandro Heberle; 

3. Fernando José da Silva.  
 

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 6 meses, prorrogável por 

igual período,  e se regerá pelo Regime Jurídico Estatutário. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

 

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado 
corresponde ao exercício das seguintes atividades:   

 

a) Descrição Sintética: executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação 
pública e redes elétricas, instalação e reparos de circuitos de aparelhos e de 

som. 

b) Descrição Analítico: instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, 
interna e externa, luminárias e demais equipamentos de iluminação pública, 

cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão, consertar aparelhos elétricos 
em geral, operar com equipamentos de som, planejar, instalar e retirar alto-

falantes e microfones, procederá a conservação de aparelhagem eletrônica, 

reparando pequenos consertos, reparar e regular relógios elétricos, inclusive de 
controle de ponto, fazer enrolamento de bobinas, desmontar, ajustar, limpar e 

montar geradores, motores elétricos, dínamos, alternadores, motores de partida, 

etc; reparar buzinas, interruptores, relés, reguladores de tensão, instrumentos 
de painel e acumuladores, executar a bobinagem de motores; fazer e consertar 

instalações elétricas em veículos automotores, executar e consertar redes de 

iluminação  dos próprios prédios municipais e de sinalização, providenciar o 
suprimento de materiais e peças necessárias  à execução  dos serviços, executar 

tarefas afins.  
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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 realizadas na Portaria da Prefeitura no período 
compreendido entre o dia 09/09/2021 e no dia 10/09/2021 das 10 horas às 12 

horas 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:  

 

4.1.1  Ficha de inscrição disponibilizada pela Coordenadoria de Recursos 
Humanos devidamente preenchida e assinada. 

 

4.1.2 Cópia obrigatória dos seguintes documentos: 
 

a) Documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou 

cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança 
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério 

das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos 

ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como 
documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, 

CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15). 

 

b) Prova de quitação das obrigações militares (para homens); 

 

c) Quitação eleitoral que consta no site www.tre-rs.gov.br no link Portal 

do Eleitor - Certidão de Quitação Eleitoral;  
 

d) Comprovante de escolaridade; 

 
e) Comprovante de residência. 

 

4.1.3  Cópia dos seguintes documentos complementares: 
 

a) Comprovante de experiência no cargo; 

b)  Curso/palestra/encontros na área Elétrica.  

 

 

5. AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1 Os critérios de avaliação da documentação do item 4.1.3 totalizarão o 

máximo de oitocentos e quarenta  pontos.  
5.2 A escolaridade exigida para o desempenho da função 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 Para experiência em todos os cargos serão considerados os períodos 

comprovados: 
a) Na Carteira de Trabalho (empregador pessoa jurídica e/ou pessoa física) 

com a cópia das seguintes folhas:  

 Capa (onde consta a foto e a assinatura do portador);  

 Da qualificação civil; 

 Do contrato de trabalho.   
 

b) Do tempo exercido no serviço público: 

1)  Declaração com os seguintes dados em papel timbrado:  

 Nome;  

 Cargo; 

 Local de trabalho; 

 Período trabalhado.  

2) Contrato administrativo de serviço temporário com os seguintes 
dados: 

 Nome;  

 Cargo; 

 Período trabalhado.  
 

5.7 Nenhum título receberá dupla valoração.  

 
5.8 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos 

títulos apresentados, em uma escala de zero a 480 pontos, conforme os 

seguintes critérios: 
 

Item ESPECIFICAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 
Ensino Fundamental 
completo  

40 40 

A Ensino médio incompleto 60 60 

 Ensino médio completo 80 80 

B Experiência por mês no cargo  10 480 

C 
Curso/palestra/encontros na 

área Elétrica  
25 200 

D 

Residência em São Jerônimo 80 80 

Residência em cidade diversa 

da vaga 
10 10 

 

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  Tiver obtido a maior nota no critério de experiência; 
6.1.2 Tiver obtido a maior pontuação no Curso/palestra/encontros na área; 

6.1.3 Tiver obtido a maior pontuação do Local de residência; 

6.1.4 Apresentar idade mais avançada;  
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 Diário Oficial do Município.  

  

http://www.tre-rs.gov.br/
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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 até 4 dias. 

 

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  Apresentar a seguinte documentação:  
 

a) Original e xerox da Carteira de Identidade; 

b) Original e xerox do CPF; 
c) Original e xerox da Certidão de Nascimento ou Casamento 

e CPF do cônjuge; 
d) 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; 

e) Original e xerox Título de eleitor; 
f) Certidão de Quitação Eleitoral que consta no site www.tre-

rs.gov.br no link Portal do Eleitor - Certidão de Quitação 

Eleitoral;  
g) Original e xerox do Diploma da escolaridade exigido para 

o cargo; 

h) Cópia do Comprovante de residência; 
i) Original e xerox do Certificado de reservista (para 

homem); 

j) Declaração de bens e valores que constituam seu 
patrimônio; (pode ser a última declaração do Imposto de 

Renda, página de patrimônio ou conforme modelo anexo). 

k) Declaração que não exerce outro cargo, emprego ou 
função pública e não estar incompatibilizado com 

investidura em cargo público, inclusive em razão de 

demissão por atos de improbidade, comprovados por meio 
de sindicância e/ou inquérito (modelo anexo); 

l) Apresentar Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 

que consta no site: www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-

servicos/ servicos-processuais /emissao-de-antecedentes-e-

certidoes/; 

m) 01 foto 3x4; 
n) Atestado Admissional a ser realizado no CAPS - Centro 

o) 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, no prazo de 02 dias, 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 por 

um ano a contar da publicação da Homologação do Resultado Final. 
 

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. 

 

.  
    GABINETE DO PREFEITO 

MUNICIPAL, AOS OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tre-rs.gov.br/
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http://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/%20servicos-
http://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/%20servicos-
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PORTARIA Nº 50/2021 

 

DESIGNA OS SERVIDORES LUIS 

PAULO ARAÚJO MACHADO, 

NICOLAS MACIEL ESSWEIN E 

MARCO ANTÔNIO DUTRA COMO 

FISCALIZADORES DO CONTRATO Nº 

05/2021 

 

AMARO JERÔNIMO VANTI E AZEVEDO, Presidente da Câmara Municipal 

de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 

no art. 46, inciso I da Lei Orgânica do Município e art. 35 do Regimento 

Interno, 

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 67 da lei Federal nº 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar os servidores Luís Paulo Araújo Machado, Coordenador de 

Finanças, matrícula nº 10038, Nicolas Maciel Esswein, Assessor de 

Comunicação, matricula nº 10122 e  Marco Antônio Dutra, Assessor 

Parlamentar, matrícula nº 10136 como fiscalizadores do Contrato nº 05/2021, 

firmado entre a Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo e a empresa 

EWERWN PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 07.814.038/0001-47. 

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

efeitos até a vigência final do contrato. 

    São Jerônimo, 08 de setembro de 2021. 

Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 / 2021 

 

Pelo Presente CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO 

JERÔNIMO, com sede na Rua Osvaldo Aranha, 175, Bairro Centro, São 

Jerônimo-RS CEP: 96700-000, inscrita no CNPJ: 90.893.439/0001-83 por seu 

Presidente Vereador Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo, CPF 556 584.400/25, 

doravante denominada LOCATÁRIA e de outro lado SOCIEDADE 

RECREATIVA BENEFICIENTE 1º DE MAIO, sociedade privada, inscrita no 

CNPJ nº 96.923.248/0001-01, com sede à Rua Cel. Soares de Carvalho, 210 - 

Centro – São Jerônimo, neste ato representado pelo seu Presidente senhor 

Urbano Knorst, a seguir denominada LOCADORA, acordam e ajustam firmar 

o presente 1º TERMO ADITIVO ao contrato acima mencionado: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA – O presente aditivo tem por objeto alterar o Item 

2.1, que passa a ter a seguinte redação: 

2.1. O presente contrato terá a vigência de 02 (dois) meses a contar de 20 de 

Agosto de 2021, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) mês, se for de 

interesse das partes. 

 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo aditivo, 

em 02(duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para 

todos os fins de direito. 

                  São Jerônimo, 03 de Setembro de 2021. 

Câmara Municipal de São Jerônimo 

Amaro Jeronimo Vanti de Azevedo 

Sociedade R. B. 1º de Maio 

Urbano Knorst 

 

 

 

 

 

CONTRATO n.º 005/2021 

Carta Convite n.º 001/2021 (Repetição) 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, com sede na Rua Osvaldo 

Aranha, nº. 175, nesta cidade de São Jerônimo, Estado do Rio Grande do Sul, 

inscrita no CNPJ n.º 90.893.439/0001-83, isenta de Inscrição Estadual, neste 

ato representado por seu Presidente Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo, 

portador do CPF n.º556 584.400/25, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e a empresa EWEREM PAVIMENTAÇÕES LTDA., com 

sede na Rua Olavo Braz do Amaral, nº 186 – B, Bairro São Francisco, no 

município de São Jerônimo, Estado de RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 

07.814.038/0001-47, Inscrição Estadual 432/0565022, neste ato representada 

por Ewerton Chananeco de Souza, portador do RG n.º 7055158542 e CPF n.º 

723.072.770/72, doravante designada simplesmente CONTRATADA, 

resolvem celebrar o presente Contrato que se regerá pelas seguintes condições: 

 

Cláusula I – Do Objeto e seus Elementos Característicos 

 

 1. Contratação de empresa especializada para execução do serviço de 

substituições do telhado da Câmara Municipal de São Jerônimo, conforme 

discriminação constante do Anexo I – Memorial Descritivo do Edital de 

Licitação.  

 

Cláusula II – Do Regime de Execução  

 

2. A prestação de serviços objeto deste Contrato será executada pela 

Contratada sob o regime de execução de empreitada por preço global, nos 

termos do Art. 10, II, a c/c Art. 6.º, VIII, a, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

3. O recebimento se dará na forma prevista no Art. 73, I, da Lei Federal n.º 

8.666/93.  

4. O recebimento provisório do objeto do contrato não exclui a 

responsabilidade civil a ela relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita 

execução e se dará na data do protocolo da Nota Fiscal.  

5. O protocolo previsto no item 03 acima deverá ser feito na sede da 

Contratante.  

6. O recebimento definitivo de cada medição se dará nas seguintes condições:  

a) Após a verificação que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais; 

b) Satisfeitas as exigências previstas na alínea ‘a’, lavrar-se-á Termo de 

Recebimento Definitivo 10 (dez) dias após o Recebimento Provisório, além da 

aposição de carimbo no verso da Nota Fiscal, efetuada pelo Gestor do 

Contrato, atestando o recebimento do objeto.  

 

Cláusula III – Do Preço e das Condições de Pagamento  

 

1. O valor do presente contrato é de R$ 56.759,72 (cinquenta e seis mil, 

setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos).  

2. Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias, após a aprovação da 

medição dos serviços e a emissão da respectiva Nota Fiscal Eletrônica, 

entregue na Câmara de Vereadores. 

 3. Será realizada uma medição 15 (quinze) dias após o início das obras e a 

outra no término dos serviços prestados, que não poderá ultrapassar 30 (trinta) 

dias, contados a partir do início do contrato.  

4. Se na data prevista para o pagamento, excepcionalmente, não houver 

expediente na Câmara Municipal, o prazo será automaticamente antecipado 

para o dia de expediente imediatamente anterior.  

5. No preço deverão estar inclusos os impostos e demais custos relativos às 

taxas, encargos e demais despesas. 

SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO 
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 6. É vedada a cessão de créditos decorrentes da execução deste Contrato, de 

modo que o faturamento e o pagamento deverão ser realizados somente em 

favor da Contratada, em seu nome e CNPJ.  

7. A Câmara Municipal se reserva o direito de descontar do pagamento débitos 

da contratada, decorrentes de prejuízos causados à Administração diretamente 

relacionados ao presente contrato, conforme art. 80 da Lei Federal n.º 

8.666/93.  

 

Cláusula IV – Dos prazos 

 

1. O prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta) dias contados do 

dia subsequente ao início da obra, que será no dia 08 de setembro de 2021. 

2. Em casos de chuvas frequentes que possam interferir na execução do 

contrato, poderá, conforme determinação do Gestor do Contrato, haver 

prorrogação do contrato quantas vezes necessárias para sua conclusão.  

 

Cláusula V – Dos Recursos Orçamentários  

 

1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das 

seguintes dotações Orçamentárias e Extra Orçamentárias: 

01 - Câmara Municipal de São Jerônimo 

01.01 - Câmara Municipal  

01.01.02 -Secretaria e Assessoria 

01 - Legislativa  

031 - Ação Legislativa 

0001 - Processo Legislativo 1001 - 

Reformas e Obras na Câmara 01 - Tesouro  

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES  

4.4.90.51.99 –OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  

 

Cláusula VI – Da Garantia  

 

1. O prazo de garantia do serviço e de seus materiais não poderá ser inferior a 

24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da entrega da obra, sendo que 

durante todo o período de garantia dos serviços e materiais empregados e 

sempre que necessário, mediante solicitação da CONTRATANTE, a 

CONTRATADA realizará manutenção dos serviços, que compreenderá a 

correção dos defeitos ou substituições de materiais, sem qualquer despesa 

adicional para a CONTRATANTE.  

2. A manutenção das obras e serviços e demais correções necessárias, dentro 

do período de garantia, será prestada nos seguintes prazos:  

a) Iniciar o atendimento no máximo em 02 (dois) dias, considerando o horário 

de expediente da CONTRATANTE, contados da comunicação de defeito feito 

por este. 

b) Concluir os reparos, incluindo o material necessário, em no máximo 02 

(dois) dias contados do inicio da comunicação.  

 

Cláusula VII – Dos Direitos e Responsabilidades das Partes, e dos Casos de 

Rescisão: 

 

1. É responsabilidade das partes observarem o disposto nesse Contrato, bem 

como a legislação vigente aplicável, especialmente a Lei Federal n.º 8.666/93.  

2. A Contratada é obrigada a prestar os serviços em perfeitas condições, 

utilizando procedimento de melhor técnica, observando ainda as seguintes 

obrigações:  

a) Dar integral cumprimento ao disposto na Proposta;  

b) Cumprir fielmente o contrato, de modo que no prazo estabelecido, os 

serviços sejam integralmente concluídos e entregues; 

c) Atender prontamente às reclamações da Contratante, prestando, refazendo e 

corrigindo, quando for o caso, às suas expensas, as partes dos serviços que não 

atenderem à qualidade estabelecida;  

d) Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em 

informações que viera fornecer ao Contratante;  

e) Arcar com todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde a 

remuneração do pessoal neles empregados, até os seguros e encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que venham a incidir sobre o 

presente contrato;  

f) Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações 

decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da 

Contratante ou a terceiros.  

3. A Contratada manterá à frente dos serviços um preposto, aceito pela 

Contratante, que a representará na execução do Contrato.  

4. O preposto designado, sem necessidade de disposição especial neste sentido, 

terá amplos poderes para receber as notificações previstas neste Contrato, bem 

como toda e qualquer correspondência que, pela Contratante, for dirigida à 

Contratada, quando necessário, e especialmente referente às notificações, 

advertências e multas contratuais.  

5. A Contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

6. Durante a vigência do contrato, a Contratada deverá manter-se nas mesmas 

condições de regularidade exigidas para habilitação e qualificação.  

7. A Contratante fiscalizará a execução dos serviços pelo Gestor do Contrato, 

solicitando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos 

observados, submetendo à autoridade competente o que ultrapassar a sua 

competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.  

8. O representante da Contratante anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for 

necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.  

 

 

9. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente Contrato ou a 

ocorrência de hipótese prevista no Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 

autorizam a Contratante a rescindir unilateralmente este Contrato, 

independentemente de interpelação judicial, garantida a defesa prévia, sendo 

aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 da referida norma legal em caso 

de inadimplência. 

10. Não será admitida a subcontratação para a execução dos serviços. 

11. O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

a) Dissolução da Contratada;  

b) Alteração do Estatuto Social que enseje alteração na finalidade e/ou 

estrutura da Contratada que, a juízo da Contratante, prejudique a execução 

deste Contrato. 

 

Cláusula VIII – Das Penalidades Aplicáveis  

 

1. Em caso de INADIMPLEMENTO do contrato, representado pelo 

descumprimento de quaisquer cláusulas, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

a) Multa equivalente a 10% sobre o valor da nota de empenho;  

b) Advertência;  

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de até 2 anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, na forma do art. 87, IV da Lei 8.666/93;  

2. No caso de atraso na entrega da obra será aplicada multa no valor de 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) sobre o valor descrito na nota de empenho por 

dia de atraso.  
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3. Em caso de recusa no cumprimento do objeto do contrato será aplicada 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado.  

 

Cláusula IX – Da Fiscalização  

 

1. A Contratante exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o 

efetivo cumprimento da execução do objeto contratado, podendo realizar a 

supervisão das atividades desenvolvidas pela Contratada desde que 

relacionadas ao presente Contrato.  

 

Cláusula X – Da Vinculação ao Edital da Licitação e à Proposta  

 

1. O presente Contrato fica vinculado à proposta apresentada pela Contratada 

no certame licitatório e ao Edital da Licitação e seus Anexos 

independentemente de sua transcrição integral do seu conteúdo. 

 

Cláusula XI – Das Disposições Gerais  

 

1. A Contratante, mediante solicitação da Contratada, emitirá, após emissão do 

Termo de Encerramento, Atestado de Capacidade Técnica relativo aos serviços 

prestados.  

 

Cláusula XII – Da Legislação Aplicável  

 

1. O presente Contrato é celebrado com base na Lei Federal n.º 8.666/93 e 

reger-se-á pelos dispositivos legais aplicáveis, inclusive e subsidiariamente 

pelos Princípios Gerais de Direito e notadamente as seguintes normas:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil;  

b) Constituição do Estado de São Paulo;  

c) Lei Orgânica do Município de Cruzeiro;  

d) Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações;  

 

Cláusula XIII – Do Foro  

 

1. O foro competente para dirimir quaisquer questões e/ou omissões oriundas 

deste Contrato é o da Comarca de São Jerônimo.  

 

São Jerônimo, 03 de setembro de 2021. 

 

__________________________________ 

Câmara de Vereadores de São Jerônimo 

____________________________ 

Ewerem Pavimentações Ltda. 

 

TERMO DE RETIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 

 

AMARO JERÔNIMO VANTI DE AZEVEDO, Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de duas atribuições legais, 

resolve retificar a dispensa de licitação nº 106/2021, corrigindo os valores 

unitários que os corretos são: Chá de Camomila R$ 4,99; Chá de Frutas 

Vermelhas R$ 7,99 e Chá de erva doce R$ 4,99. 

 

São Jerônimo, 08 de setembro de 2021. 

Amaro Jerônimo Vanti Azevedo 

Presidente da Câmara 
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