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ESCLARECIMENTO 

Pregão Eletrônico/SRP nº 018/2019 

 

O MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS, vem esclarecer que:  

O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS, vem informar aos interessados no 

Pregão Eletrônico Nº 018/2019, que o valor unitário a ser utilizado para 

proposta e disputa nos lances deste, será de 04 (quatro) dígitos após a 

vírgula, conforme consta no site www.pregaonlineobanrisul.com.br.  

São Jerônimo, 31 de outubro de 2.019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretaria de Governo 

 

LEI N° 3.815 DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

 

FICA O PODER EXECUTIVO 

AUTORIZADO A ABRIR UM CRÉDITO 

ESPECIAL NO VALOR DE R$ 6.000,00. 

 

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 o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Especial no 

valor de 6.000,00 (seis mil reais) que será utilizado na seguinte dotação 

orçamentária: 

 

0400-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

0401-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

2228-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 

339092.39.00-Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica                6.000,00 

 

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

feita na seguinte dotação orçamentária: 

 

9000-ENCARGOS GERAIS 

9001-ENCARGOS GERAIS 

0014-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

999999.99.00-Reserva de Contingência                                             6.000,00 

                                                   

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

data de sua publicação. 

São Jerônimo, 31 de outubro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 3.816, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

DENOMINA UNIDADE DE SAÚDE 

DA FAMILIA ZILDO SIPPEL, A 

UNIDADE DE SAÚDE TIPO II 
CONSTRUÍDA NA RUA LUIZ DIAS 

CUNHA. 

 
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 denominada de UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ZILDO 
SIPPEL, a unidade de saúde tipo II, localizada na área de saúde 1, Rua Luiz 

Dias Cunha, s/nº. 

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

 

São Jerônimo, 31 de outubro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 3.817, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

 
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 2.468, DE 3 

DE JANEIRO DE 2006, QUE “DISPÕE 

SOBRE A POLÍTICA DE INCENTIVO AO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

JERÔNIMO, CRIA O PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

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 Acrescenta o parágrafo segundo no artigo 5º da Lei Municipal nº 

2.468, de 3 de janeiro de 2006, com a seguinte redação: 

 

Art. 5º. [...]  

§2º Para os fins do inciso III do parágrafo anterior, a empresa 
deverá apontar no memorial o compromisso pela absorção de 

mão-de-obra local, observando um percentual de, no mínimo, 

70% (setenta por cento) de trabalhadores residentes no 
Município de São Jerônimo. 

 
Art. 2º O parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.468, de 3 de 

janeiro de 2006 passa a constar como parágrafo primeiro. 

 
Art. 3º O parágrafo primeiro do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.468, de 3 de 

janeiro de 2006, passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 7º. [...] 

§ 1º Terão prioridade aos benefícios desta Lei as empresas que 

utilizarem maior quantidade de matéria-prima local e maior 
número de trabalhadores residentes no Município, observando-

se quanto a estes, o percentual mínimo fixado no §2º do artigo 

5º. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

São Jerônimo, 31 de outubro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 
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DECRETO N° 4.978, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 

 
REGULAMENTA O ART. 44 § 1º DA LEI 

MUNICIPAL Nº 415/1990 – CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, NO QUE DIZ 

RESPEITO À ESCRITURAÇÃO FISCAL 

ELETRÔNICA DESTINADA AO REGISTRO DE 

SERVIÇOS PRESTADOS E TOMADOS, E À 

FORMA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 

SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA – ISSQN, DAS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS, INSTITUI A DECLARAÇÃO 

ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DES-IF, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica,  

 

D E C R E T A 
 

Art. 1º Fica instituída a Declaração Mensal de Serviços de Instituições 

Financeiras – DESIF, que consiste em sistema integrado de informações, por 
meio magnético e/ou eletrônico para registro e apuração das contas 

tributáveis, cálculo e emissão do respectivo documento de arrecadação do 

Imposto Sobre Serviços – ISS, devido pelas instituições financeiras e 
equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – 

BACEN, e demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das 

Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.  
 

Art. 2º Considera-se estabelecimento para fins desta lei as seguintes 

unidades, que serão tratadas de forma independente e individualizadas, 
devendo proceder a inscrição no cadastro do município bem como 

contabilidade em separado: 

 
I – Agência Bancária - AB; 

II – Posto de Atendimento Bancário - PAB; 

III – Posto de Atendimento Eletrônico ou Autoatendimento - PAE; 
IV – Posto de Atendimento Transitório – PAT 

V – Agências de intermediação de empréstimos, financiamentos, operações 

de crédito, consórcios, serviços financeiros e demais pessoas jurídicas 
reguladas pelo Sistema Financeiro Nacional. 

 

§ 1º Independentemente da modalidade do Posto de Atendimento ou da 
nomenclatura que este venha a utilizar, a fiscalização tributária o enquadrará 

e dará o mesmo tratamento previsto em legislação para os demais postos já 
previstos pelo sistema financeiro. 

 

§ 2º Nos casos de agências bancárias que possuam autoatendimento(s) 
sediado(s) no mesmo endereço, estes serão considerados como uma única 

unidade autônoma e sujeitar-se-ão a uma única inscrição municipal, 

conjuntamente ao da agência bancária. 
  

Art. 3º A DESIF deverá ser apresentada pela instituição financeira 

exclusivamente por meio de sistema magnético e/ou eletrônico da Secretaria 
da Fazenda da Prefeitura Municipal de São Jerônimo, nos prazos e forma 

previstos em regulamento.  

 
§ 1º Deverá ser preenchida e apresentada uma DESIF para cada 

estabelecimento, sujeito à inscrição no Cadastro Fiscal Mobiliário 

Municipal, de forma independente, ainda que a contabilidade seja realizada 
de forma única.  

 

§ 2º A DESIF deverá ser preenchida respeitando a codificação do Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e suas 

informações deverão coincidir com os dados enviados pela instituição 

financeira ao Banco Central do Brasil.  
 

§ 3º Integrarão a DESIF:  

 
I – livro, balancetes diários e balanço com as contas de receitas 

movimentadas diariamente, incluindo código das rubricas com a devida 

equivalência com a COSIF, bem como os valores lançados a débito, a crédito 
e o saldo de cada conta no final de cada dia;  

 

II - balancete analítico mensal com as contas de receitas movimentadas no 
período, incluindo código das rubricas com a devida equivalência com a 

COSIF, bem como os valores lançados a débito, a crédito e o saldo de cada 

conta no final de cada mês;  
 

III - plano de contas analítico, com o código, a denominação e a descrição da 

função das contas, que conterá a relação completa das contas de receitas e 
despesas com seus títulos e respectivos códigos contábeis, e ainda, 

obrigatoriamente, o detalhamento até o nível máximo de desdobramentos em 

subcontas e subtítulos, indicando, sempre, os códigos correspondentes do 
Plano COSIF;  

 

IV - questionamentos e respostas sobre a natureza de contas e subcontas para 

fins de apuração do fato gerador do ISS;  

 

V - informações quanto aos serviços tomados e a retenção na fonte do ISS;  
 

VI - demais informações necessárias à apuração e constituição do crédito 

tributário de ISS, definidas em regulamento.  
 

Art. 4º O não envio da DESIF ou de quaisquer outros documentos 

solicitados pela fiscalização tributária, quer em sede de ação fiscal ou não, 
nos prazos definidos em notificação preliminar e/ou regulamento, bem como 

o seu preenchimento incompleto, acarretará a multa conforme previsão legal 

no Artigo 59 da Lei Municipal 415/1990 por solicitação não atendida e por 
declaração não apresentada ou entregue com lacunas, por agência e por mês.  

 

Art. 5º Será pessoalmente responsabilizado pelas obrigações tributárias 
resultantes de atos praticados com infração a presente lei o gerente, diretor 

e/ou representante de cada agência das instituições financeiras.  
 

Art. 6º As receitas de serviços lançadas na conta COSIF “Rendas 

Antecipadas” (5.1.1.10.00-4) serão tributadas pelo ISS normalmente, sem 
qualquer dedução, mesmo antes da ocorrência do fato gerador, eis que 

abarcadas pela substituição tributária.  

 
Art. 7º A exigência antecipada de tributo em relação ao seu fato gerador será 

aplicada também para as seguintes situações e momentos:  

 
I – quando do recebimento do preço do serviço antes da respectiva prestação, 

para qualquer atividade, no tocante ao ISS;  

 
II – previamente à prestação de serviços públicos e/ou exercício do poder de 

polícia, no que tange às taxas;  

 
III – na celebração de instrumentos translativos de direitos obrigacionais à 

aquisição de imóveis, relativamente ao ITBI. 

 
Art. 8º Nas hipóteses dos artigos 6º e 7º, se o fato gerador não se concretizar, 

será restituída a importância paga sumária e preferencialmente ao sujeito 

passivo, cabendo a este a demonstração contábil.  
 

Art. 9º Os contribuintes de tributos municipais, incluindo as instituições 

financeiras e equiparadas, ficam obrigados a adotar o sistema de domicílio 
tributário eletrônico a ser disponibilizado pela Prefeitura de São Jerônimo, 

destinado, dentre outras finalidades, a:  

 
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, 

incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão e a ações fiscais 

relativas a optantes pelo Simples Nacional;  
 

II - encaminhar notificações e intimações e  

 
III - expedir avisos em geral.  

 

§ 1º Quando disponível, o sistema de domicílio tributário eletrônico de que 
trata o caput observará o seguinte:  
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I - as comunicações serão feitas por meio eletrônico através de 
funcionalidade própria do sistema da Prefeitura de São Jerônimo, 

dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;  

 
II - a comunicação feita na forma prevista no caput deste artigo será 

considerada pessoal para todos os efeitos legais;  

 
III - a ciência por meio do sistema de que trata o caput deste artigo possuirá 

os requisitos de validade;  

 
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo 

efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação e  

 
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não 

útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil 

seguinte.  

 

§ 2º Quando disponível o sistema de domicílio eletrônico, a consulta referida 

nos incisos IV e V do § 1º deverá ser feita em até 15 (quinze dias) contados 
da data da disponibilização da comunicação no portal a que se refere o inciso 

I do § 1º, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do 

término desse prazo.  
 

§ 3º O sistema de domicílio eletrônico previsto neste artigo não exclui outras 

formas de notificação previstas na legislação municipal.  
 

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Jerônimo, 31 de outubro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

DECRETO N° 4.979, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

 
ABRE UM CRÉDITO ESPECIAL NO 

VALOR DE R$ 6.000,00. 

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

atribuições legais conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica e a Lei 

3.815/2019, 
 

D E C R E T A 

 
Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) que será utilizado nas seguintes dotações orçamentárias: 

 
0400-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

0401-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

2228-ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 
339092.39.00-Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica               6.000,00 

 

ART. 2º Servirá como cobertura do presente Crédito Especial a redução a ser 
feita na seguinte dotação orçamentária: 

 

9000-ENCARGOS GERAIS 
9001-ENCARGOS GERAIS 

0014-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

999999.99.00-Reserva de Contingência                                             6.000,00 
                    

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

na data de sua publicação. 

São Jerônimo, 31 de outubro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

 
REGULAMENTA O DECRETO 

MUNICIPAL Nº 4.978/2019 QUE 

DISCIPLINA A DESIF – DECLARAÇÃO 

MENSAL DE SERVIÇOS DE 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

  

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

considerando a necessidade de regulamentação do Decreto 4.978/2019 para a 
operacionalização da Declaração Mensal de Serviços de Instituições 

Financeiras, 

 
R E S O L V E 

 

Artigo 1º Fica estabelecida a regulamentação da Declaração Eletrônica 
Mensal das Instituições Financeiras no município de São Jeronimo. 

 

§ 1º As fiscalizações e procedimentos administrativos que tem por 
investigação fatos geradores ocorridos antes desta regulamentação, serão 

regidos pelos comandos dos artigos 194 a 200 do Código Tributário 

Nacional combinados com a Lei Municipal nº 415/1990 que dão conta da 
ampla requisição de documentos e provas nos formatos e prazos 

estabelecidos na legislação. 

 
§ 2º As penalidades previstas na legislação municipal são aplicáveis a todas 

infrações posteriores à sua edição, assegurado o direito de ampla defesa e 

contraditório. 
 

§ 3º As primeiras declarações terão como marco inicial a competência de 

janeiro de 2020 para os itens I a IV do art. 3º e deverão ser entregues até o 
dia 15 de fevereiro de 2020. 

 

Art. 2º As declarações deverão ser entregues exclusivamente em meio 
magnético através de mídia ou correio eletrônico até o fim do prazo 

estabelecido nesta notificação conforme o leiaute definido no modelo 

conceitual da DES-IF versão 2.3 - padrão ABRASF 
(http://www.abrasf.org.br), com codificação UTF-8, no formato TXT, 

delimitado por pipe, com o tipo de consolidação igual 4 (Conforme registro 

0000- campo 12: Tipo_Cnso). 
 

Art. 3º Deverão ser entregues, os arquivos contemplados em quatro grupos 

conforme definido no leiaute acima mencionado, constituído pelas seguintes 
informações: 

 
I. Informações comuns do município - Deverá ser composto pelos 

seguintes registros, que serão entregues anualmente e/ou quando houver 

alteração de informações:  
a. Identificação da declaração. (Obrigatório); 

b. Plano geral de contas comentado – PGCC: Apresentar todas as 

contas internas com a indicação da conta correspondente/referencial COSIF. 
(Obrigatório); 

c. Tabela de tarifas de serviços da instituição. (Obrigatório); 

d. Tabela de identificação de serviços de remuneração variável. 
(Obrigatório se contiver serviços com remuneração variável); 

 

II. Demonstrativo Contábil Periodicidade de geração - Deverá ser 
composto pelos seguintes registros, que serão entregues anualmente: 

a. Identificação da declaração. (Obrigatório); 

b. Identificação da dependência. (Obrigatório); 
c. Balancete analítico mensal. (Obrigatório); 

d. Demonstrativo de rateio de resultados internos. (Obrigatório se 

utilizar método de rateios); 
 

III. Apuração Mensal do ISSQN - Composto dos seguintes registros 

que serão entregues mensalmente: 
a. Identificação da declaração. (Obrigatório); 

b. Identificação da dependência. (Obrigatório); 

c. Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN 
mensal devido por Subtítulo. (Obrigatório se contiver); 

d. Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher. (Obrigatório); 
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IV. Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis - 

Composto do seguinte registro que será entregue mensalmente: 

a. Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis. 
(Obrigatório); 

 

Art. 4º As declarações deverão ser entregues no endereço eletrônico 
www.saojeronimo.rs.gov.br, na formatação exigida: 

 

I. Até o dia 30 de janeiro do exercício fiscal as declarações constantes nos 
itens I e II do art. 3º; 

 

II. Até o dia 15 do mês subsequente ao fator gerador as declarações 
constantes nos itens III e IV do art. 3º; 

 

Art. 5º O não envio da DESIF mensal ou de quaisquer outros documentos 

solicitados pela fiscalização tributária, quer em razão de ação fiscal ou não, 

nos prazos definidos em notificação preliminar e/ou regulamento, bem como 

o seu preenchimento incompleto, acarretará a multa prevista no art. 59 da Lei 
Municipal nº 415/1990, por solicitação não atendida e por declaração não 

apresentada ou entregue com lacunas, por agência e por mês. 

 
Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

São Jerônimo, 31 de outubro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 278/2019-DL 

Processo Nr.: 0874/2019 

Fornecedor: SIMPALA VEÍCULOS S A   Código: 8899 

Endereço: AV IPIRANGA, 6500    Cidade: Porto Alegre - RS 

CNPJ: 92.756.402/0001-39 

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO 

90.000 KM DO VElCULO TRAILBLAZER DE PLACAS IYE 1761 ANO 

2017. 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 
FILTRO COMBUSTÍVEL (02-01-

0587) PÇ 55,26 55,26 

2 6,00 ÓLEO DE MOTOR (02-02-0218) LT 31,00 186,00 

3 1,00 
FILTRO DO OLEO DO MOTOR (02-
01-0777) PÇ 99,59 99,59 

4 1,00 ANEL DE VEDAÇÃO (02-01-0361) PÇ 9,99 9,99 

5 1,00 
LUBRIFICANTE DAS CANELETAS 

(02-01-0959) PÇ 43,60 43,60 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou 

estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de 

garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando 

tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 

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$ 394,44 (trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos). 

Pagamento: 30 DIAS APOS RECEBER NF NA CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 31 de outubro de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 279/2019-DL 

Processo Nr.: 0875/2019 

Fornecedor: SIMPALA VEÍCULOS S A 

Código: 8899 

Endereço: AV IPIRANGA, 6500 

Cidade: Porto Alegre - RS 

CNPJ: 92.756.402/0001-39 

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO 

REVISÃO 90.000 KM DO VElCULO TRAILBLAZER DE PLACAS IYE 

1761 ANO 2017. 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 SER MÃO DE OBRA (03-04-0067) SER 209,60 209,60 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas 

de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 

realizada de uma só vez; 

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$ 209,60 (duzentos e nove reais e sessenta centavos). 

Pagamento: 30 DIAS APOS RECEBER NF NA CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 31 de outubro de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 280/2019-DL 

Processo Nr.: 0878/2019 

Fornecedor: GUILHERME GOMES PEDROSO 43236561068 

Código: 11548 

Endereço: EST BR290 KM 175,S/N  

Cidade: Butiá - RS 

CNPJ: 11.585.930/0001-70 

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO E 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO WORKER DE 

PLACAS IOB 9324 ANO 2007. 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 
COLMEIA DO RADIADOR (02-02-
0444) PÇ 1.550,00 1.550,00 

2 1,00  CAIXA INFERIOR (02-02-3041) PÇ 100,00 100,00 

3 1,00 MÃO DE OBRA (03-04-0067) SER 150,00 150,00 

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. 
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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$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). 

Pagamento: 30 DIAS APOS RECEBER NF NA CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 31 de outubro de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

REVOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 269/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 843/2019 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLETE 3 PONTAS, CONFECCIONADO 

EM ALUMÍNIO COM ARTICULAÇÕES EM SILICONE  
Com amparo do artigo 49 §3º da Lei 8.666/93 e nos termos do Parecer 

Jurídico datado de 25/10/2019, torna pública a revogação da Dispensa de 

Licitação nº 269/2019, motivada por razões de interesse público e 
considerando os termos do memorando n. 536/19 emitido pela Secretaria 

Municipal da Saúde, em virtude da dispensa do uso do referido colete pelo 

paciente, considerando a alteração da forma de tratamento uma vez que o 
mesmo foi transferido para outro hospital. 

Outrossim, determino a publicação dos atos nos termos do art. 26 da Lei 

8.666/93. 

São Jerônimo, 31 de outubro de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

 
 


		2019-10-31T14:30:33-0300
	FABIO MEDEIROS DE FREITAS:95433449068




