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DECRETO N° 5.238, DE 11 DE MARÇO DE 2022 

 
Dispõe sobre o enquadramento dos bens de 

consumo nas categorias de qualidade 

comum e de luxo, no âmbito do Município 
de São Jerônimo. 

 

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

no § 1º do art. 20, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

 
 

D E C R E T A 

 

Objeto e âmbito de aplicação 

 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o enquadramento dos bens de consumo nas 
categorias de qualidade comum e de luxo, no âmbito do Município. 

 

Parágrafo único. Para efeito deste Regulamento, considera-se bem de consumo 
todo material que atenda a, pelo menos, um dos critérios a seguir: 

 

a) durabilidade: quando, em uso normal, se perde ou tem reduzidas as suas 
condições de funcionamento, no prazo máximo de 2 (dois) anos; 

 

b) fragilidade: possui estrutura sujeita a modificação, por ser quebradiço ou 
deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua 

identidade; 
 

c) perecibilidade: quando sujeito a modificações químicas ou físicas, deteriora- 

se ou perde-se as suas características normais de uso; 
 

d) incorporabilidade: quando destinado à incorporação a outro bem, não 

podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal;  
 

e) transformabilidade: quando adquirido para fins de transformação. 

 
Art. 2º Quando da realização de contratações com a utilização de recursos da 

União, no todo ou em parte, oriundos de transferências voluntárias, deverão ser 

observadas as disposições de regulamento aplicável no âmbito da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, no que couber. 

 

Definições 

 

Art. 3º Para os fins deste Decreto, considera-se: 

 
I - artigo de qualidade comum: bem de consumo que detém baixa ou moderada 

elasticidade-renda de demanda, em função da renda do indivíduo em uma 

sociedade; 
 

II - artigo de luxo: bem de consumo ostentatório que detém alta elasticidade-

renda de demanda, em função da renda do indivíduo em uma sociedade; e 

 

III - elasticidade-renda de demanda: razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média dos 
consumidores. 

 

Classificação de artigo de luxo 

 

Art. 4º Na classificação de um artigo como sendo de luxo, o órgão ou a 

entidade deverá considerar: 
 

I - relatividade cultural: distinta percepção sobre o artigo, em função da cultura 

local, desde que haja impacto no preço do artigo; 
 

II - relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o preço 

do artigo, especialmente a facilidade/dificuldade logística regional ou local de 
acesso ao bem; e 

 

III - relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do artigo ao 

longo do tempo, em função de evolução tecnológica, tendências sociais, 
alterações de disponibilidade no mercado e modificações no processo de 

suprimento logístico. 

 

Vedações 

 

Art. 5º Fica vedada a inclusão de artigos de luxo no plano de contratações 
anual. 

 

§ 1º Antecedendo a elaboração do plano de contratações anual, os setores de 
contratação dos órgãos e entidades deverão identificar eventuais artigos de 

luxo constantes dos documentos de formalização de demanda (DFD) de que 

trata o inciso VII do art. 12 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

§ 2º Uma vez identificados, nos termos do § 1º, os DFD retornarão aos setores 

requisitantes, para a respectiva adequação. 
 

§ 3º Excepcionalmente, a inclusão de artigos de luxo no plano de contratações 

anual será possível, desde que motivada e justificadamente solicitada pelo setor 
de contratação e aceito pela autoridade competente e que a análise de custo-

efetividade de que trata o art. 6º evidencie que o impacto decorrente da fruição 

do bem ultrapasse os custos envolvidos, e seja aprovada pela autoridade 
competente. 

 

Análise de custo-efetividade 

 

Art. 6º Os órgãos e entidades, quando da elaboração dos estudos técnicos 
preliminares, deverão apresentar análise de custo-efetividade, demonstrando os 

resultados pretendidos da contratação em termos de economicidade e do 

melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 
disponíveis. 

 

Parágrafo único. A análise de que trata o caput deverá cotejar, se couber, os 
distintos resultados advindos das hipóteses de a contratação ser de artigo de 

luxo ou de bem de qualidade comum. 

 

Disposições gerais 

 

Art. 7º O Município manterá à disposição do público em sítio eletrônico oficial 
a relação não exaustiva de artigos de luxo. 

 

§ 1º A relação de que trata o caput estará sujeita à análise de relatividade, nos 
termos do art. 4º, a ser formalizada pelos órgãos e entidades contratantes e 

anexada aos autos da contratação, se couber. 

 
§ 2º Os órgãos e entidades deverão, no prazo de 30 (trinta) dias após a 

divulgação da relação de que trata o caput, publicar rol complementar em 

função dos objetos mais suscetíveis às suas atividades, se couber. 
 

§ 3º Sempre que necessário a relação poderá ser atualizada pela administração, 

órgãos e entidades. 

 

Art. 8º O Município poderá expedir normas complementares para a execução 

deste Regulamento, bem como disponibilizar em meio eletrônico informações 
adicionais. 

 

Vigência 

 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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CLASSIFICAÇÃO FINAL 

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2022 

LEI MUNICIPAL N° 4030 DE 25/01/2022 

LEI MUNICIPAL N° 4034 DE 25/01/2022 

 

SERVENTE 

Classificação Candidata 

1° Eliani Soares da Silva Nascimento Lei 4030 

2° Mikaela de Souza Santos 

3° Erica Rejane Ribeiro Steigleder 

4° Daiana da Silva Martins 

5° Maria Rosane Souza da Silva 

6° Mara Roseli de Campos Bittencourt lei 4034 

7° Sirlene dos Santos Nunes lei 4030 

8° Vânia Maria Menezes de Anselmo 

 

• As candidatas Soraia de Souza Lopes, Sandra Sampaio Seixas e 
Kathielli de Souza Marques não compareceram na prova prática, sendo assim 

desclassificadas. 

 
São Jerônimo, 10 de março de 2022. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 14.582, DE 14 DE MARÇO DE 2022. 

 

CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE PARA 
O CONSELHO TUTELAR. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, fundamentado na Lei Federal n° 

8.069/90, na Lei Municipal 1582/98, que dispõe sobre a Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

 

Resolve: 

 
Art. 1º - Convocar e nomear a conselheira suplente Sra. Andreia Gonçalves 

para que substitua a Conselheira Tutelar Alba Valéria de Araújo Ventura no 

período de 15/03/2022 a 03/04/2022. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Evandro Agiz Heberle, 

Prefeito Municipal. 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

RETIFICAÇÃO 

Publicada ne Edição 1530, de 10.03.2022, pág. 02 

Processo Administrativo 2.204/2021 

Requerente: APAE São Jerônimo 

 

Objeto: Parceria voluntária – Emenda Parlamentar R$ 100.000,00 

Justificativa: Acreditamos que as atividades realizadas pelo movimento 

apaeano através da APAE no município de São Jerônimo são de fundamental 

importância para as crianças, jovens e adultos com necessidades especiais, pois 
o município não oferece diretamente este tipo de atendimento na sua estrutura 

de atendimento ao público. As crianças em idade escolar têm um atendimento 

complementar e de fundamental importância para a sua inserção na sociedade e 
nas escolas regulares de ensino. Já os adultos e idosos atendidos pela APAE 

tem nesta instituição a única oportunidade de inserção social e cultural, 

aumentando o seu nível de interação com o meio e melhorando 
significativamente a sua qualidade de vida e autonomia. Justifica-se também 

um grande aumento da demanda de pessoas com necessidades especiais 

aguardando atendimento, sendo assim demonstra-se a importância de aumentar 
o fornecimento dos atendimentos técnicos. Será realizado os pagamentos de 

despesas e programação de eventos. 

São Jerônimo, 10 de março de 2022. 

Ana Ercília da Cunha Lopes 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nr.: 18/2022 - DL 

Processo Nr.: 93/2022 

 

Fornecedor: I. V. R. PINTO PECAS E ACESSORIOS LTDA  
Código: 12807 

Endereço: R RORAIMA, 276, ******** 

Cidade: Gravataí - RS 
CNPJ: 44.196.809/°001-06 Inscrição Estadual: 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇA VEICULO CAMINHAO 

FORD CARGO 1419S PLACA IZK0124 
 

Item  Quant  Especificação  Unid Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 KIT. 
BAINHA E 

VARETA 

DO OLEO 
(02-02-3487) 

KIT 1.335,00 1.335,00 

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 
DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/2022 

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 Dispensa de 

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

posteriores 
Valor da Despesa: 1.335,00 (um mil trezentos e trinta e cinco reais) 

Pagamento : ATE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO 

DA NF NA CONTABILIDADE 
São Jerônimo, 11 de março de 2022 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 

 

AUTORIZAÇÃO SANITARIA  

PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO 

 
                            Autorizamos a empresa SP AGENCIA DE EVENTOS 

LTDA, CNPJ n°03.724.078/0001-47 , a realizar evento SOLENIDADE DE 

COLAÇÃO DE GRAU ULBRA SÃO JERÔNIMO, enquadrada no protocolo 

tipo: Cinema, Teatros, Auditórios, Circos, Casas de Espetáculo, Casas de 

Shows CNAE: CNAE: 59, 90, 93 a realizar-se nos dia 12.03.2022, conforme O 

PLANO DE CONTINGÊNCIA apresentado junto ao Processo Administrativo 
n°875/2022. 

                           A autorização obriga que todos os Protocolos sejam 

rigorosamente observados,  
Observação: Considerando que a colação de grau se trata de uma solenidade 

podendo ser enquadrada como tipo apresentações, teatros, casas de shows, 

espetáculos, ficara permitido que os formandos e participantes da solenidade 
no palco estejam sem a máscara nesse momento, conforme requerido no plano 

de contingência. 

 
                                                                   São Jerônimo, 11 de março de 2022 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 
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DESPACHO 

Torna sem efeito a publicação de Indeferimento de Pedido de Reequilíbrio 

Econômico Financeiro objeto do Processo Administrativo 635/2022, realizada 
na Edição 1531, de 11 de março de 2022, pág. 05. 

São Jerônimo, 11 de março de 2022. 

 

 

DESPACHO 

Torna sem efeito a publicação de Indeferimento de Pedido de Reequilíbrio 

Econômico Financeiro objeto do Processo Administrativo 468/2022, realizada 
na Edição 1531, de 11 de março de 2022, pág. 05. 

São Jerônimo, 11 de março de 2022. 
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