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EDITAL 008/2022 

 

 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 

4046 de 16/02/2022, 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. 

 

E.M.E.F. Eva Alves Pereira  - Localizada a 42km da Sede do Município 

Cargo Vaga Carga Horária Vencimento 

Professor de Matemática 1 25 horas semanais R$ 1.828,96 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de 

Comissão composta por quatro servidores: 

 
1. Claudio Antônio dos Santos Prates; 

2. Elinara Pacheco Dornelles; 

3. Kelen de Azevedo Vasco; 
4. Lourdes Eliane Vassoleri Xavier Ramos.  

 

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 com término em 31/12/2022 e 

se regerá pelo Regime Jurídico Estatutário. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

 

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

 

Síntese de Deveres: Participar do processo de planejamento e elaboração da 

proposta pedagógica da escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar 

as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o 
aprimoramento da qualidade do ensino. 

Exemplo  de Atribuições: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a 

proposta pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos à 

realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os 

mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento; organizar registros de observação dos alunos; 
participar de atividades extra-classe; realizar trabalho integrado com o apoio 

pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as 

famílias e a comunidade; participar de cursos de formação e treinamentos; 

participar da elaboração e execução do plano político-pedagógico; integrar 
órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 

 

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 Secretaria de Educação das 8 horas às 
12 horas e das 13 horas às 15 horas no período compreendido entre 23/02 até 

25/02/2022 e de 03/03 até 04/03/2022 

3.1.2 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 

 

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: 

 

 Cópia dos Documentos Obrigatórios: 

 

4.1.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, disponibilizada na 

Secretaria de Educação.  

 
4.1.2 Cópia de 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). 
 

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

 
4.1.4 Prova de quitação eleitoral que consta no site www.tre-rs.gov.br no link 

Portal do Eleitor - Certidão de Quitação Eleitoral;  

4.1.5  Comprovante de escolaridade; 

 

4.1.6  Comprovante de residência; 

 

 

Cópia dos Documentos Complementares: 

 

4.1.7  Comprovante de experiência no cargo; 

 

i. Comprovante de pós-graduação;   
4.1.9 certificados de Cursos/palestras/encontros na área (realizados no ano de 

2016 até a presente data). 

 

5. AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1 Os critérios de avaliação da documentação do item 4 totalizarão o máximo 
de novecentos e trinta pontos  

5.2 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de 

avaliação. 
5.3 Somente serão considerados os Curso/palestra/encontros expedidos por 

pessoas jurídicas, de direito público ou privado.  

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO  
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5.4 Para experiência em 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) Na Carteira de Trabalho Digital (empregador pessoa jurídica e/ou pessoa 

física) com a cópia das seguintes folhas:  

 Dados pessoais; 

 Contrato de trabalho. 

 
c) Do tempo exercido no serviço público: 

 

1)  Declaração com os seguintes dados em papel timbrado:  

 Nome;  

 Cargo; 

 Local de trabalho; 

 Período trabalhado com data de início e com data de término, 
especificando o dia/mês/ano em ambas as datas.  

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

 Nome;  

 Cargo; 

 Período trabalhado com data de início e com data de término, 
especificando o dia/mês/ano em ambas as datas.  

 5.8 Nenhum título receberá dupla valoração.  

 
5.9 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos 

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

seguintes critérios: 
 

It

e

m 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇ

ÃO 

UNITÁRIA 

PONTUAÇ

ÃO 

MÁXIMA 

A 
Pós-graduação incompleta 50 50 

 
Pós-graduação completa 75 75 

B 
Experiência por mês no cargo de inscrição  5 500 

C 

Curso/palestra/encontros na área (até 40 

horas) realizados no ano de 2016 até a 

presente data.  

5 100 

D 

Curso/palestra/encontros na área (até de 100 

horas) realizados no ano de 2016 até a 

presente data. 

10 100 

E 

Curso/palestra/encontros na área (acima de 
100 horas) realizados no ano de 2016 até a 

presente data. 

15 105 

F 

Residência no local da inscrição (Sede ou 

Interior)  
50 50 

 

Residência diversa do local da inscrição 

(vaga) 
10 10 

 

5.10 A fração igual ou superior a quinze dias de experiência no mesmo mês 

será considerada como mês integral para fins de pontuação. 
 

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 pontuação nos cursos na área de atuação;  
6.1.2 Tiver obtido a maior nota no critério de experiência; 

6.1.3 Local de residência mais próximo da Escola (zoneamento);  
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.  
  

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 10 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 Ter nível de escolaridade mínima – Ensino Superior completo na área de 
atuação.  

 

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. 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 (para homem); 

10. 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). 

11. 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); 
12. 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/; 
13. 01 foto 3x4; 

14.  Exame Admissional a ser realizado no CAPS - Centro 

15. 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. 
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8.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será até o 

dia 31/12/2022.  

 
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. 

 
Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 
ORDEM DE SERVIÇO SMS/SJ - Nº 03, DE 23 DE FEVEREIRO DE 

2022. 

 
Dispõe sobre o funcionamento dos Serviços 

de Saúde durante o Carnaval 2022. 

 
O Secretário Municipal de Saúde em conformidade com o Art. 2°, do Decreto 

n°5.236 de 21 de fevereiro de 2022,  

 

D E T E R M I N A: 

 

Art. 1º - Nos dias 28 de fevereiro, 01 de março, e o turno da manhã do dia 02 
de março de 2022, tendo em vista o “Ponto Facultativo”, os serviços de saúde 

funcionarão da seguinte forma: 

I – Serviço de Transporte Eletivo de pacientes para Porto Alegre e Santa Cruz, 
Sede e Interior serão mantidos normalmente. 

II – Serviço de Transporte de Urgência/Emergência será mantido normalmente. 

III – Serviço de Pronto Atendimento Médico será mantido normalmente 
através do Hospital de São Jerônimo, (Contrato de Prestação de Serviço 

119/2021). 

IV – Ficam em recesso os serviços considerados administrativos, na Secretaria 

Municipal de Saúde, os serviços eletivos das Unidades de Saúde, Policlínica, 

CAPS, EADI, Farmácia e Vigilância Sanitária. 

V – Os serviços de acompanhamento de pacientes com sintomas gripais, 
prestados pelo Centro de Doenças Respiratórias Agudas (Suspeitas de Covid-

19), será realizado através de contato telefônico.  

Art. 2º - Todos os setores retornam ao expediente normal no dia 02 de março 
de 2022, a partir das 13 horas.  

Art. 3º - Revoga-se a Ordem de Serviço nº 02/2022, de 21 de fevereiro de 

2022. 
Art. 4º - Dê Ciência aos servidores e prestadores envolvidos e publique no 

Diário Oficial do Município. 

 
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 23 de fevereiro de 2022. 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal da Saúde 

Classificados para Entrevista 

Edital de Chamamento n.º 007/2022 

Lei Municipal n.º 4033 de 25/01/2022  

 

Vigias 

Candidatos 

Carlos Eduardo Pedroso Lago 

Christian Silva Oliveria 

David Ramos da Silva 

Evaldo Giovani da Silva Santos 

Gabriela de Siqueira 

Helvio Tadeu Vieira do Estreito 

José Silva dos Santos 

Karim Lucas Muhammad Ed 

Kleber Sidney Boanova dos Santos 

Leandro Ademir da Silva Olício 

Leonardo Silveira dos Santos 

Márcio Minto Martins 

Mário Augusto Mallet da Silva 

Rogério Schmitz 

Vinícius Bartz Ely 

 
Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS N. 002/2022 

 

OBJETO: contratação de mão-de-obra com fornecimento de material, em 

regime de execução por empreitada global, para IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSCAR PEREIRA DE ABREU, no âmbito 

do Programa de Planejamento Urbano, conforme Convênio SICONV n.º 

899783/2020 - Operação n.º 1.070.686-52/MDR/CAIXA 

 

O Prefeito Municipal Evandro Agiz Heberle, no uso de suas atribuições, e 

considerando o julgamento da Comissão Permanente de Licitações, que 
declarou vencedora a Empresa SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS 

DE CIMENTO EIRELI,  e diante do parecer da Procuradoria do Município, 

com base no art. 43, Inciso VI da Lei 8666/93, HOMOLOGA a classificação 
final e ADJUDICA o objeto do presente certame a empresa, conforme segue:  

 

EMPRESA: SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
EIRELI 

 

CNPJ Nº 21.450.633/0001-71 

 

Valor Global: R$ 242.278,65 (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e 

setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) 
Valor do Material: R$ 181.708,99 (cento e oitenta e um mil, setecentos e oito 

reais e noventa e nove centavos) 
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Valor da Mão de Obra:  R$ 60.569,66 (sessenta mil, quinhentos e sessenta e 

nove reais e sessenta e seis centavos) 

 
São Jerônimo, 23 de fevereiro de 2022. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 

DESPACHO FINAL 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. 003/2022 

Proc. Adm. 740/2021 

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

 

OBJETO:  REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JÚLIO DE CASTILHOS, no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, conforme 

Convênio SICONV n.º 887953/2019 -  Operação n.º 1063.907-

66/MTUR/CAIXA, 
Considerando que em ata datada de 11/02/2022, a Comissão de Licitação 

julgou DESERTO a Tomada de Preços n. 003/2022, em razão da ausência de 

interessados para este certame e com base no julgamento da Comissão de 
Licitação e no parecer jurídico, determino o arquivamento do feito.  

 

São Jerônimo, 23 de fevereiro de 2022. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 

DESPACHO FINAL 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. 005/2022 

Proc. Adm. 015/2022 

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

 
OBJETO:  contratação de mão-de-obra com fornecimento de material, em 

regime de execução por empreitada global, para IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FLORES DA CUNHA, no 

âmbito do Programa Pavimenta, conforme Processo nº 21/2600-0000537-2, 

Termo de Convênio FPE nº 2021/3735. 

Considerando que em ata datada de 17/02/2022, a Comissão de Licitação 

julgou DESERTO a Tomada de Preços n. 005/2022, em razão da ausência de 

interessados para este certame e com base no julgamento da Comissão de 
Licitação e no parecer jurídico, determino o arquivamento do feito.  

 

São Jerônimo, 23 de fevereiro de 2022. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 007/2022 

Participação exclusiva ME/EPP     

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, 
que se encontra aberta a Licitação: Pregão Eletrônico nº 007/22-Tipo: Menor 

preço - Objeto: aquisição de pneus novos para veículos da Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme especificações descritas no anexo I do edital. 
 

Início da sessão de disputa: 15/03/2022 10H 

  

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, 23 de fevereiro de 2022. 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária Municipal de Governo 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 008/2022 

Participação exclusiva ME/EPP 

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

que se encontra aberta a Licitação: Pregão Eletrônico nº 008/22-Tipo: Menor 

preço - Objeto: aquisição de trapo mecânico costurado para limpeza, 

conforme especificações descritas no anexo I do edital. 

 

Início da sessão de disputa: 15/03/2022 14H 

 
 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, 23 de fevereiro de 2022. 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária Municipal de Governo 

 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nr.: 19/2022 - IL 

Processo Nr.: 51/2022 

 

Fornecedor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE 
EDUCACAO DO RIO Código: 8639 

Endereço: R MARCILIO DIAS, 574, ********   

Cidade: Porto Alegre - RS   
CNPJ: 05.387.322/0001-59               Inscrição Estadual:  

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DA UNDIME/RS ( UNIÃO DOS 

DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) , PARA PRESTAÇÃO DE 
ASSESSORIA TÉCNICA - PEDAGÓGICA . 

 

Item  Quant  Especificação  Unid Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 1,00 PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

ASSESSORAMENTO 

– 32 HORAS 

TECNICAS 

MENSAIS NO 
PERIODO DE 6 

MESES - 

ELABORAÇÃO DE 
LAUDO E PARECER 

TECNICO, 
MONITORAMENTO 

E ORIENTAÇÃO 

AMBIENTAL, 
SUPERVISÃO DE 

OBRAS, 

ACESSORAMENTO 
NO SISTEMA DE 

GESTÃO 

AMBIENTAL, 
ELABORAÇÃO DE 

PROPOSTA DE 

PROJETO DE LEI, 
REALIZAÇÃO DE 

PALESTRAS, 

CONSULTORIA, 
RECOMENDAÇÃO 

E RELATORIOS A 

GESTAO 
AMBIENTAL 

MUNICIPAL. (03-45-

0002) 

SER 1.450,00 1.450,00 

FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 25 da Lei 8.666/93 - É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição. 

II - para contratação de serviços técnicos enumerados no Artigo 13 desta Lei, 
de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 
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JUSTIFICATIVA 

CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 

PROCESSO 
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

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 Inexigibilidade 

de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

Valor da Despesa: 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinqüenta reais) 

Pagamento : ATÉ 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA 
NF NA CONTABILIDADE 

 

São Jerônimo, 23 de fevereiro de 2022. 

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo 

Secretária Municipal de Governo 
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