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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 
 

CONVOCAÇÃO 
 

Por determinação da Exmo. Prefeito Municipal de Américo Brasiliense, fica convocado(a) o (a) 
candidato (a) abaixo relacionado (a), aprovado (a) no Concurso Público nº 002/2020, realizado no dia 
05/09/2021, para provimento do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, classificado em 

06° colocado, para se apresentarem no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta 
convocação, no Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, para manifestarem seu interesse na 
nomeação, ficando ciente que, o seu não comparecimento no prazo supra, implica em desistência, sendo 
chamado o próximo candidato, pela ordem de classificação. 

 
Ordem de 

Classificação 
Nome do candidato (a) convocado (a) N.º Documento 

10º CAROLINA FERREIRA MARASSI RG -46075631X 

 
O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos, os quais serão fornecidos à 

Municipalidade, em xérox: 
 

 01 – CÉDULA DE IDENTIDADE; 
 02 – C.P.F.; 
 03 – TÍTULO DE ELEITOR; 
 04 - COMPROVANTE DE VOTAÇÃO DA ÚLTIMA ELEIÇÃO; 
 05 - CERTIFICADO DE RESERVISTA (SE DO SEXO MASCULINO); 

06 – CERTIFICADOS DE ESCOLARIDADE(Histórico Escolar, Certificado de 
Conclusão); 

 07 – UMA FOTO 3 x 4 RECENTE; 
 08 – CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS; (www.ssp.sp.gov.br) 
 09 – LAUDO DE CAPACIDADE FÍSICA E MENTAL; 
 10 – CARTEIRA PROFISSIONAL (ORIGINAL); CÓPIA DAS PAGINAS 7 E 8. 
 11 – NÚMERO DO PIS/PASEP; 
 12 – CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS MENORES DE 14 ANOS; 
  - CARTEIRA DE VACINAÇÃO DOS FILHOS MENORES DE 6 ANOS. 
  - COMPROVANTE DE FREQÜÊNCIA ESCOLAR DE FILHOS COM IDADE ENTRE 6 E 

14 ANOS. 
 13 – CERTIDÃO DE CASAMENTO OU NASCIMENTO; 
 14 – COMPROVANTE DE ENDEREÇO COM CEP; 
 15- Nº DA CONTA CORRENTE(BANCO BRADESCO-AGÊNCIA  Américo Brasiliense). 
         16-XEROX DO DOCUMENTO DO CONJUGUÊ SE FOR CASADO(A)  

 
 O candidato será submetido aos exames do item nº 09, a fim de obter este atestado admissional, 
essencial para a nomeação. 
 
 

 Américo Brasiliense, em 18 de JUNHO de 2022. 
 
 

ROSIMEIRE HELD GENTIL 
Chefe de Recursos Humanos 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2021 

1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO/2022 
 

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Contratada: NETUNO INFORMÁTICA IBATÉ-ME 

Objeto: Cessão de direito de uso de software de sistema integrado de 

gestão pública, com migração de dados, implantação, treinamento 

inicial e durante toda a vigência do contrato, manutenção e suporte 

técnico para a Câmara Municipal de Américo Brasiliense/SP. 

Valor Global: R$ 63.911,52 (sessenta e três mil, novecentos e onze 

reais e cinquenta e dois centavos) 

Dotações:  15 – 010.102 – 01.031.0002.2001.0000 – 3.3.90.39.99 

Vigência: 12 (doze) meses (de 09/11/2022 a 08/11/2023) 

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/1993, art. 57, inciso IV 

Processo Administrativo nº 634/2022 

Licitação nº 003/2021 

Carta Convite nº 003/2021 

Compras e Cotações nº 060/2021 
 

Américo Brasiliense, 09 de novembro de 2022. 

 

 
Câmara Municipal De Américo Brasiliense 

JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE 

Presidente 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2022 

 

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Contratada: TATIANE DE OLIVEIRA FANTE 3570141802 (MEI) 

Objeto: Serviços técnicos profissionais de informática, tecnologia da 

informação para manutenção e suporte de site, sistema e servidor de 

hospedagem, administração de rede, segurança e conformidade de 

software para a Câmara Municipal de Américo Brasiliense/SP, conforme 

Termo de Referência. 

Valor Global: R$ 40.813,20 (quarenta mil, oitocentos e treze reais e 

vinte centavos) 

Dotações:  15 – 010.102 – 01.031.0002.2001.0000 – 3.3.90.39.05 

Vigência: 12 (doze) meses (de 1º/11/2022 a 31/10/2023) 

Fundamento Legal: Lei Federal nº. 14.133/2021, artigo 75, inciso II 

c.c. Decreto Federal nº 10.922, de 30/12/2021 e artigo 3º, caput e §1º, 

inciso II c.c. §2º, da Resolução nº 10, de 14/09/2022 da Câmara 

Municipal de Américo Brasiliense/SP 

Processo Administrativo nº 913/2022 

Dispensa de Licitação nº 078/2022 

Compras e Cotações nº 080/2022 
 

Américo Brasiliense, 04 de novembro de 2022. 

 

 
Câmara Municipal De Américo Brasiliense 

JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE 

Presidente 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 
 

 

 

 

CONVOCAÇÃO 
 

Por determinação da Exmo. Prefeito Municipal de Américo Brasiliense fica convocado à 
candidato abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2017, realizado no dia 
25/07/2017, para provimento do cargo público de MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, conforme Edital nº 
001/2017, para se apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta convocação, 
no Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, para manifestarem seu interesse na 
nomeação, ficando ciente que, o seu não comparecimento no prazo supra, implica em desistência, sendo 
chamado o próximo candidato, pela ordem de classificação. 

 
Classificação Nome do candidato (a) convocado (a) N.º Documento 

14º LUIZ FERNANDO TANGANELLI RG 329268557 
 

O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos, os quais serão fornecidos à 
Municipalidade, em xerox: 

 
 01 – CÉDULA DE IDENTIDADE; 
 02 – C.P.F.; 
 03 – TÍTULO DE ELEITOR; 
 04 - COMPROVANTE DE VOTAÇÃO DA ÚLTIMA ELEIÇÃO; 
 05 – CERTIFICADO DE RESERVISTA (SE DO SEXO MASCULINO); 

06 – CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE; 
 07 – UMA FOTO 3 x 4 RECENTE; 
 08 – CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS OU FOLHA 
                 CORRIDA (www.ssp.sp.gov.br); 
 09 – LAUDO DE CAPACIDADE FÍSICA E MENTAL; 
 10 – CARTEIRA PROFISSIONAL (ORIGINAL E CÓPIA DAS PAGINAS 7 E 8); 
 11 – NÚMERO DO PIS/PASEP; 
 12 – CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS MENORES DE 14 ANOS; 
  - CARTEIRA DE VACINAÇÃO DOS FILHOS MENORES DE 6 ANOS. 
  - COMPROVANTE DE FREQÜÊNCIA ESCOLAR DE FILHOS COM IDADE ENTRE 6 E 14 

ANOS. 
 13 – CERTIDÃO DE CASAMENTO OU NASCIMENTO; 
 14 – COMPROVANTE DE ENDEREÇO COMPLETO; 

15 – NÚMERO DE CONTA BANCÁRIA (BANCO BRADESCO AGÊNCIA AMÉRICO 
BRASILIENSE); 
16 - EXAME TOXICOLÓGICO ATUALIZADO; 
17 – RG E CPF DO CÔNJUGE, SE FOR CASADO(A). 
   

 Será fornecida ao candidato uma guia para que seja submetido aos exames do item nº 09, a fim de obter este 
atestado, essencial para a nomeação. 
 

  
Américo Brasiliense, em 18 de NOVEMBRO de 2022. 

 
 
 

ROSIMEIRE HELD GENTIL 
Chefe de Recursos Humanos 
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Câmara Municipal de Américo Brasiliense  
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ATO NÚMERO 012/2022. 
DE 31 de outubro de 2022. 

 
REGULAMENTA O DISPOSTO NO ART. 20, 
§1º DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 
2021, PARA ESTABELECER O 
ENQUADRAMENTO, NAS CATEGORIAS DE 
QUALIDADE COMUM E DE LUXO, PARA 
AQUISIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO 
ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO 
BRASILIENSE.  

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, 
Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e regimentais, e tendo em 
vista o disposto no art. 20, parágrafo 1º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e 
no art. 34, inciso III, da Resolução nº 10, de 14 de setembro de 2022, 

 
RESOLVE 

 
Objeto e âmbito de aplicação 

 
Art. 1º Este Ato regulamenta o disposto no art. 20, §1º da Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021 e no art. 34, inciso III, da Resolução nº 10, de 14 de setembro 
de 2022, para estabelecer o enquadramento, nas categorias de qualidade comum e 
de luxo, para aquisição dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas 
da Câmara Municipal de Américo Brasiliense. 

 
Definições 
 

Art. 2º Para fins do disposto neste Ato, considera-se: 
 
I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da 

demanda, acrescido de, no mínimo, uma das seguintes características: 
 
a) ostentação; 
b) opulência; 
c) forte apelo estético; ou 
d) requinte. 
 
II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada 

elasticidade-renda da demanda; 
 
III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos 

seguintes critérios: 
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a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, 

no prazo de dois anos; 
b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo 

irrecuperável ou com perda de sua identidade; 
c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à 

deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo; 
d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que 

suas características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete 
prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-
prima ou matéria intermediária para a geração de outro bem; e 

 
IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da 

quantidade demandada e a variação percentual da renda média. 
 
Parágrafo único. Elasticidade-renda da demanda é uma medida do quanto 

a quantidade demandada de um bem responde a uma variação na renda dos 
consumidores, sendo calculada de acordo com a seguinte fórmula: 
 

 
  

 
Classificação de bens 
 

Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de 
luxo, conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º: 

 
I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o 

preço do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou 
local de acesso ao bem; e 

 
II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem 

ao longo do tempo, em função de aspectos como: 
 
a) evolução tecnológica; 
b) tendências sociais; 
c) alterações de disponibilidade no mercado; e 
d) modificações no processo de suprimento logístico. 
 
Art. 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo 

considerado na definição do inciso I do caput do art. 2º: 
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I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de 
qualidade comum de mesma natureza; ou 

 
II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita 

atividade do órgão ou da entidade. 
 

Vedação à aquisição de bens de luxo 
 
Art. 5º É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens 

de luxo, nos termos do disposto neste Ato. 
 

Bens de luxo na elaboração do plano de contratação anual 
 

Art. 6º As unidades de contratação deste Legislativo, em conjunto com os 
órgãos técnicos, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos 
documentos de formalização de demandas antes da elaboração do plano de 
contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 
2021. 

 
Parágrafo único.  Na hipótese de identificação de demandas por bens de 

consumo de luxo, nos termos do disposto no caput, os documentos de formalização 
de demandas retornarão aos setores requisitantes para supressão ou substituição 
dos bens demandados ou, ainda, para justificativas pertinentes que comprovem a 
incidência das hipóteses previstas no art. 4º deste Ato. 

 
Normas complementares 

 
Art. 7º O Presidente da Câmara Municipal poderá editar normas 

complementares para a execução do disposto neste Ato. 
 

Vigência 
 
Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 1º de agosto de 2022 e revogadas as disposições em contrário. 
 
Câmara Municipal de Américo Brasiliense, aos 31 (trinta e um) dias do mês de 
outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois).  
 
 

JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE 
Presidente 

 
 

TEREZA RAQUEL CARDOSO DE BRITO 
Assistente Legislativo 

Registrado às fls. n° 111 a 113 do livro competente n° 15 (quinze) 
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ATO NÚMERO 013/2022. 
DE 31 de outubro de 2022. 

 
DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO NA FORMA FÍSICA, DE QUE 
TRATA O ART. 34, INCISO IV DA 
RESOLUÇÃO Nº 010 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2022, NO ÂMBITO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, 
Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e regimentais, e tendo em 
vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e no art. 34, inciso IV, da 
Resolução nº 10, de 14 de setembro de 2022, 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º Este Ato da Presidência dispõe sobre o processo de dispensa de 

licitação na forma física, de que trata o art. 34, inciso IV, da Resolução nº 010 de 14 
de setembro de 2022 no âmbito da Câmara Municipal de Américo Brasiliense. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Dispensa de Licitação na forma física 
 

Art. 2º A dispensa de licitação em formato físico constitui procedimentos 
padronizados para contratação direta de obras, bens e serviços, incluídos os 
serviços de engenharia, sem disputa e fase de lances em ferramenta informatizada 
de compras.  
 

Parágrafo único. A forma física não impede a Administração de realizar os 
atos pertinentes a compras em sistema de gestão e tramitação eletrônico. 
 
Hipóteses de uso 
 

Art. 3º A Câmara Municipal de Américo Brasiliense adotará 
preferencialmente a dispensa eletrônica, exceto nos seguintes casos, em que é 
facultado o uso da dispensa de licitação na forma física, nos termos deste Ato: 
 
I - contratação de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de 
veículos automotores, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do disposto 
no inciso I do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021; 
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II - contratação de bens e serviços, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do disposto no inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021; 
 
III - contratação de obras, bens e serviços, incluídos os serviços comuns de 
engenharia, nos termos do disposto no inciso III e seguintes do caput do art. 75 da 
Lei nº 14.133, de 2021, quando cabível; 
 
IV - Inviabilidade ou problemas técnicos verificados no sistema de dispensa 
eletrônica e certificados pelo Agente de Contratação; 
 
III – Por determinação do Presidente, desde que justificada a conveniência e 
oportunidade ao interesse público, nas seguintes hipóteses: 
 

a)  contratação de obras e serviços de engenharia ou de serviços de 
manutenção de veículos automotores, no limite do disposto no inciso I do 
caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021; 

b)  contratação de bens e serviços, no limite do disposto no inciso II do caput 
do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021; 

c) contratação de obras, bens e serviços, incluídos os serviços comuns de 
engenharia, nos termos do disposto no inciso III e seguintes do caput do art. 
75 da Lei nº 14.133, de 2021, quando cabível; 

d) registro de preços para a contratação de bens e serviços por mais de um 
órgão ou entidade, nos termos do § 6º do art. 82 da Lei nº 14.133, de 2021; 
e 

e) nas demais hipóteses previstas no art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, 
a critério da Presidência, ouvida a Procuradoria Jurídica do Legislativo, se 
necessário. 

 
§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do caput, deverão ser observados: 
 
I - o somatório despendido no exercício financeiro pela Câmara Municipal de 
Américo Brasiliense; e 
 
II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos 
como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. 
 
§ 2º Considera-se ramo de atividade a partição econômica do mercado, identificada 
pelo nível de subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 
CNAE. 
 
§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica às contratações de até R$ 
8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de 
propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças, 
de que trata o § 7º do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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§ 4º As contratações de que trata o § 3º deste artigo estão sujeitas ao regime de 
adiantamento, nos termos do disposto na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e 
normativas internas desta Casa de Leis. 
 
§ 5º Os valores referidos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do caput serão 
duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou 
por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. 
 
§ 6º Quando do enquadramento de bens, serviços ou obras nos termos das 
hipóteses previstas neste artigo, a autoridade competente pela autorização e a 
autoridade superior responsável pela adjudicação e pela homologação da 
contratação devem observar o disposto art. 337-E do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940. 
 
§ 7º Os valores referidos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do caput e § 3º serão 
atualizados anualmente de acordo com os Decretos expedidos pelo Poder Público 
Federal que dispuserem sobre a atualização dos valores estabelecidos na Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021 - de Licitações e Contratos Administrativos. 
 
§ 8º Nas dispensas de licitação previstas nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021, a contratação poderá ser feita preferencialmente, desde que 
devidamente justificada, com microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual local ou regional, priorizando-se a economia local e 
o desenvolvimento regional sustentável. 
 
§ 9º A adoção do tratamento simplificado e diferenciado de que trata o parágrafo 
anterior, em cada contratação, dependerá da ocorrência cumulada dos seguintes 
fatos: 
 
I - despacho fundamentado da autoridade competente no ato de abertura do 
procedimento indicando os motivos da adoção do tratamento simplificado e 
diferenciado de que trata o parágrafo 8º; 
 
II - haver vantajosidade para a administração e não representar prejuízo ao 
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado ou à preservação da economia de 
escala; 
 
III - a soma dos valores efetivamente contratados por meio deste regime não 
ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do total previsto no plano anual de 
contratações para o objeto ou serviço da mesma natureza, nos termos deste Ato. 
 
§ 10 Considera-se âmbito local para os efeitos desta norma, a área territorial 
abrangida pela competência do órgão contratante e âmbito regional a área 
territorial que abrange os municípios limítrofes com o Município de Américo 
Brasiliense/SP. 
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CAPÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO 

Instrução   
 
Art. 4º O processo de dispensa na forma física deverá ser instruído, conforme art. 
72 da Lei Federal nº 14.133 de 2021, com os seguintes documentos:  
 
I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico 
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto 
executivo; 
 
II - estimativa de despesa, nos termos da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho 
de 2021, da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital do Ministério da Economia, no que couber; 
 
III - pareceres técnicos, se for o caso, e parecer jurídico, que demonstre o 
atendimento dos requisitos legais exigidos, para compras e contratações acima do 
limite disposto no art. 3º deste Ato, ou naquelas compras e contratações em que a 
Autoridade ou o Agente de Contratação entendam pela necessidade de emissão de 
parecer jurídico; 
 
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com 
o compromisso a ser assumido; 
 
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 
qualificação mínima necessária; 
 
VI - razão de escolha do contratado; 
 
VII - justificativa de preço, se for o caso; e 
 
VIII - autorização da autoridade competente. 
 
§ 1º O procedimento de dispensa na forma física, além dos itens mencionados no 
caput deste artigo, deverá conter os seguintes elementos: 
 
I - indicação do dispositivo legal aplicável;  
 
II - autorização do ordenador de despesa para abertura do procedimento;  
 
III - consulta prévia da relação das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou 
contratar com a Administração Pública Municipal de Américo Brasiliense/SP; 
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IV - no que couber, declarações exigidas na Lei Federal n.º 14.133, de 2021, neste 
Ato ou em regulamentos específicos editados pela Câmara Municipal;  
 
§ 2º Na hipótese de registro de preços, somente será exigida a previsão de recursos 
orçamentários, quando da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil. 
 
§ 3º O ato que autoriza a dispensa deverá ser divulgado e mantido à disposição do 
público obrigatoriamente no Portal Nacional de Contratações Públicas e, 
facultativamente, em sítio eletrônico institucional da Câmara Municipal. 
 
§ 4º A instrução do procedimento poderá ser realizada por meio de sistema 
eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este Ato, constantes 
dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais. 
 
§ 5º Nas hipóteses de dispensa de licitação em razão do valor, o instrumento do 
contrato poderá ser substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, 
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 
serviço. 
 
§ 6º Neste caso, ao instrumento substitutivo ao contrato aplica-se, no que couber, o 
disposto no art. 92 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 
 
§ 7º Na hipótese de utilização de contratações similares feitas pela Administração 
Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da 
pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o 
índice de atualização de preços correspondente, considerar-se-á como válida para 
fins de parâmetro de pesquisa de preços uma única referência desde que o preço 
ali indicado seja composto por no mínimo 3 (três) propostas válidas de 
fornecedores do ramo. 
 
Art. 5º  Na contratação direta por dispensa de licitação, quando não for possível 
estimar o valor do objeto na forma estabelecida no art. 23 da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em 
conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de 
mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros 
contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela 
Administração, ou por outro meio idôneo.  
 
Parágrafo único. Na hipótese de a estimativa de preços ser realizada 
concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa, nos 
termos do § 4º do art. 7º da Instrução Normativa nº 65, de 2021, a verificação 
quanto à compatibilidade de preços será formal e deverá considerar, no mínimo, o 
número de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados. 
 
Órgão ou entidade promotor do procedimento 
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Art. 6º São competentes para autorizar a dispensa de licitação o Presidente da 
Câmara Municipal, admitida a delegação. 
  
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no art. 71 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, 
no que couber, aos processos de dispensa de licitação na forma física. 
 
Art. 7º A Câmara Municipal deverá indicar nos autos do processo as seguintes 
informações para a realização do procedimento de contratação: 
 
I - a especificação do objeto a ser adquirido ou contratado. 
 
II - as quantidades e o preço estimado de cada item, observada a respectiva 
unidade de fornecimento; 
 
III - o local e o prazo de entrega do bem, prestação do serviço ou realização da 
obra; 
 
IV - a observância das disposições previstas na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006; 
 
V - as condições da contratação e as sanções motivadas pela inexecução total ou 
parcial do ajuste; 
 
Parágrafo único. Para a aferição do preço estimado, nos termos do inciso II deste 
artigo, poderá incidir percentual de até 20% sobre o preço estimado inicial, a 
critério do agente de contratações ou do servidor responsável pelo procedimento, 
se assim indicar a situação específica daquela aquisição ou contratação e desde que 
devidamente justificado.   
 
Propostas 
 
Art. 8º De posse do valor estimado da contratação, conforme art. 4º, inciso II deste 
Ato, é suficiente para a contratação ou aquisição a obtenção de proposta com um 
ou mais fornecedores do ramo, mediante solicitação formal de cotação, por meio 
de ofício ou e-mail, observado o valor máximo estimado. 
  
§ 1º A proposta comercial de fornecedores deverá observar: 
 
I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do 
objeto a ser licitado, nunca inferior a 24 (vinte e quatro) horas. 
 
II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: 
 
a) descrição do objeto, valor unitário e total; 
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ do proponente; 
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c) endereço eletrônico e telefone de contato; 
d) data de emissão; e 
e) nome completo e identificação do responsável. 
 
III - informação aos fornecedores das características da contratação, com vistas à 
melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser 
contratado; e 
 
IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de 
fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à 
solicitação de que trata o inciso II do caput. 
 
§ 2º Quando a proposta do fornecedor estiver acima do preço estimado definido 
para a contratação, o órgão ou a entidade poderá negociar condições mais 
vantajosas, nos termos do art. 61, §1º da Lei 14.133/21. 
 
§ 3º Mantendo-se o valor ofertado acima do preço estimado após a aplicação do 
quanto disposto no §2º, a proposta será desclassificada pelo agente de contratação. 
 
Divulgação 
 
Art. 9º O ato que autoriza a dispensa será divulgado no Comprasnet 4.0 ou em 
sistema similar ou de mesma natureza que o venha a substituir e no Portal 
Nacional de Contratações Públicas – PNCP, bem como, facultativamente, no sítio 
eletrônico institucional da Câmara Municipal. 
 
Art. 10 No caso de contratação direta, a divulgação da íntegra do instrumento 
contratual ou do extrato de contrato ou congênere, no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) e/ou no Diário Oficial, deverá ocorrer no prazo de 
10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato ou de seus 
aditamentos, como condição indispensável para a eficácia do ato. 
 
§ 1º Nos termos do art. 95, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 é dispensável o 
instrumento de contrato na hipótese de dispensa de licitação em razão de valor, 
ocasião em que a divulgação do instrumento hábil de substituição do contrato no 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e/ou no Diário Oficial, deverá 
ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da emissão da nota de 
empenho de despesa, como condição indispensável para a eficácia do ato.  
 
§ 2º Os contratos e eventuais aditivos celebrados em caso de urgência terão 
eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados no prazo previsto no 
caput deste artigo, sob pena de nulidade.  
 

CAPÍTULO III 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 Aplicação 

Art. 11 O fornecedor estará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 
14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis, sem prejuízo da eventual 
anulação da nota de empenho de despesa ou da rescisão do instrumento 
contratual. 
 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Orientações gerais 
 
 
Art. 12 Fica dispensada a análise jurídica dos processos de contratação direta nas 
hipóteses previamente definidas por ato da Procuradoria Jurídica da Câmara 
Municipal, nos termos do §5º, do art. 53 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, bem 
como nas hipóteses indicadas nesta Resolução. 
 
Art. 13. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste Ato serão dirimidos pelo 
Presidente, ouvidos a Procuradoria Jurídica do Legislativo e o Controle Interno, 
quando necessário. 
 

Art. 14.  Este ATO entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1º de agosto de 2022 e revogadas as disposições em contrário. 
Normas complementares 

 
Art. 7º O Presidente da Câmara Municipal poderá editar normas 

complementares para a execução do disposto neste Ato. 
 

Vigência 
 
Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 1º de agosto de 2022 e revogadas as disposições em contrário. 
 
Câmara Municipal de Américo Brasiliense, aos 31 (trinta e um) dias do mês de 
outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois).  
 
 

JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE 
Presidente 

 
 

TEREZA RAQUEL CARDOSO DE BRITO 
Assistente Legislativo 

Registrado às fls. n° 114 a 121 do livro competente n° 15 (quinze) 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 
 

CONVOCAÇÃO 
 

Por determinação da Exmo. Prefeito Municipal de Américo Brasiliense fica convocado o 
candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2018, realizado no dia 
02/12/2018, para provimento do emprego público de AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS, conforme 
Edital nº 001/2018, para se apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta 
convocação, no Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, para manifestar seu interesse na 
nomeação, ficando ciente que, o seu não comparecimento no prazo supra, implica em desistência, sendo 
chamado o próximo candidato, pela ordem de classificação. 

 
Classificação Nome do candidato (a) convocado (a) N.º Documento 

58º SÔNIA MARIA ZANETONI RG -131141284 
59º ELISETE SAMPAIO RG -194024106 
60º NEUSA DOS SANTOS DA SILVA RG-216059446 
61º ROSINALVA VIEIRA RG-294747709 
62º MARIA CRISTIANE INÁCIO DE JESUS RG-280675604 

 
O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos, os quais serão fornecidos à 

Municipalidade, em xerox: 
 

 01 – CÉDULA DE IDENTIDADE; 
 02 – C.P.F.; 
 03 – TÍTULO DE ELEITOR; 
 04 - COMPROVANTE DE VOTAÇÃO DA ÚLTIMA ELEIÇÃO; 
 05 – CERTIFICADO DE RESERVISTA (SE DO SEXO MASCULINO); 

06 – CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE; 
 07 – UMA FOTO 3 x 4 RECENTE; 
 08 – CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS OU FOLHA 
                 CORRIDA (www.ssp.sp.gov.br); 
 09 – LAUDO DE CAPACIDADE FÍSICA E MENTAL; 
 10 – CARTEIRA PROFISSIONAL ORIGINAL E CÓPIA DAS PAGINAS 7 E 8; 
 11 – NÚMERO DO PIS/PASEP; 
 12 – CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS MENORES DE 14 ANOS; 
  - CARTEIRA DE VACINAÇÃO DOS FILHOS MENORES DE 6 ANOS. 
  - COMPROVANTE DE FREQÜÊNCIA ESCOLAR DE FILHOS COM IDADE ENTRE 6 E 14 

ANOS. 
 13 – CERTIDÃO DE CASAMENTO OU NASCIMENTO; 
 14 – COMPROVANTE DE ENDEREÇO COMPLETO; 
 15 –NÚMERO DE CONTA BANCÁRIA (BANCO BRADESCO - AMÉRICO BRASILIENSE); 
 16 – SE CASADO(A), RG E CPF DO CÔNJUGE. 

                    
 Será fornecida ao candidato uma guia para que seja submetido aos exames do item nº 09, a fim de 
obter este atestado, essencial para a nomeação. 
 
 

 Américo Brasiliense, em 18 de novembro de 2022. 
 
 
 

ROSIMEIRE HELD GENTIL 
  Chefe de Recursos Humanos 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 
 

CONVOCAÇÃO 
 

Por determinação da Exmo. Prefeito Municipal de Américo Brasiliense ficam convocados(as) os(as) 
candidatos(as) abaixo relacionado, aprovados(as) no Concurso Público nº 001/2018, realizado no dia 02/12/2018, 
para contratação por tempo determinado para a ocupação da função pública temporária de AGENTE DE SERVIÇOS 
DIVERSOS, conforme Edital nº 001/2018, para se apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação 
desta convocação, no Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, para manifestar seu interesse na 
nomeação, ficando ciente que, o seu não comparecimento no prazo supra, implica em desistência, sendo chamado o 
próximo candidato, pela ordem de classificação. 

 

Classificação Nome do candidato (a) convocado (a) N.º Documento 
92º MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA RG 249900725 
93º CLAUDIANA QUEIROZ DE LIMA RG 07134325 

 
O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos, os quais serão fornecidos à 

Municipalidade, em xerox: 
 

 01 – CÉDULA DE IDENTIDADE; 
 02 – C.P.F.; 
 03 – TÍTULO DE ELEITOR; 
 04 - COMPROVANTE DE VOTAÇÃO DA ÚLTIMA ELEIÇÃO; 
 05 – CERTIFICADO DE RESERVISTA (SE DO SEXO MASCULINO); 

06 – CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE; 
 07 – UMA FOTO 3 x 4 RECENTE; 
 08 – CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS OU FOLHA 
                 CORRIDA (www.ssp.sp.gov.br); 
 09 – LAUDO DE CAPACIDADE FÍSICA E MENTAL; 
 10 – CARTEIRA PROFISSIONAL (ORIGINAL E CÓPIA DAS PAGINAS 7 E 8); 
 11 – NÚMERO DO PIS/PASEP; 
 12 – CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS MENORES DE 14 ANOS; 
  - CARTEIRA DE VACINAÇÃO DOS FILHOS MENORES DE 6 ANOS. 
  - COMPROVANTE DE FREQÜÊNCIA ESCOLAR DE FILHOS COM IDADE ENTRE 6 E 14 

ANOS. 
 13 – CERTIDÃO DE CASAMENTO OU NASCIMENTO; 
 14 – COMPROVANTE DE ENDEREÇO COMPLETO; 
 15 –NÚMERO DE CONTA BANCÁRIA (BANCO BRADESCO AMÉRICO BRASILIENSE); 
          16- RG E CPF DO CÔNJUGE, SE FOR CASADO(A). 

                    
 Será fornecida ao candidato uma guia para que seja submetido aos exames do item nº 09, a fim de obter este 
atestado, essencial para a nomeação. 
 

 Américo Brasiliense, em 18 de NOVEMBRO de 2022. 
 
 

 
ROSIMEIRE HELD GENTIL 
Chefe de Recursos Humanos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

SÃO PAULO

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  0177/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0067/2022

HOMOLOGAÇÃO

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

				                   			O(a) PREFEITO, tendo em vista o julgamento exarado no(a) PREGÃO PRESENCIAL
N.º 0067/2022 pelo pregoeiro nomeado pela portaria N.º 7 homologa o(a) presente PREGÃO
PRESENCIAL a favor da(s) firma(s):

BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA R$ 34.000,00

E eu, DIRCEU BRÁS PANO, PREFEITO, homologo o objeto e os itens de cada empresa,
pelo valor retro, nos termos da legislação de regência da matéria.

                                   Os interessados deverão aguardar os demais atos necessários ao presente
certame.

AMÉRICO BRASILIENSE,  11  de  Novembro  de  2022

PREFEITO

DIRCEU BRÁS PANO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

SÃO PAULO

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  0177/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0067/2022

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE VACINA DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

				                   			Face ao julgamento e homologação do presente certame licitatório, fica adjudicado o
presente objeto do(a) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0067/2022 à(s) seguinte(s) firma(s):

ITEM FORNECEDOR VALOR
BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA R$ 34.000,001

                                   O interessado deverá procurar o setor competente da PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, para providências legais.

AMÉRICO BRASILIENSE,  11  de  Novembro  de  2022

DIRCEU BRÁS PANO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

SÃO PAULO

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  0189/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0071/2022

HOMOLOGAÇÃO

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA
CUMPRIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES

				                   			O(a) PREFEITO, tendo em vista o julgamento exarado no(a) PREGÃO PRESENCIAL
N.º 0071/2022 pelo pregoeiro nomeado pela portaria N.º 7 homologa o(a) presente PREGÃO
PRESENCIAL a favor da(s) firma(s):

MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 13.416,00

E eu, DIRCEU BRÁS PANO, PREFEITO, homologo o objeto e os itens de cada empresa,
pelo valor retro, nos termos da legislação de regência da matéria.

                                   Os interessados deverão aguardar os demais atos necessários ao presente
certame.

AMÉRICO BRASILIENSE,  11  de  Novembro  de  2022

PREFEITO

DIRCEU BRÁS PANO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

SÃO PAULO

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  0189/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 0071/2022

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA
CUMPRIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES

				                   			Face ao julgamento e homologação do presente certame licitatório, fica adjudicado o
presente objeto do(a) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0071/2022 à(s) seguinte(s) firma(s):

ITEM FORNECEDOR VALOR
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 5.208,001

MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 8.208,002

                                   O interessado deverá procurar o setor competente da PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, para providências legais.

AMÉRICO BRASILIENSE,  11  de  Novembro  de  2022

DIRCEU BRÁS PANO
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CONTRATO Nº 0258/2022  
DISPENSA N° 0095/2022 - PROCESSO: 0212/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. 
CONTRATADO: ALINE BORGES LOPES 22294810880 
DATA DE ASSINATURA: 17-11-2022 
VIGÊNCIA: 60 dias  
VALOR: R$17.200,00 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 
PALESTRAS EDUCATIVAS, 13,5 HORAS/AULAS EM SALAS DE AULA 
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