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RESOLUÇÃO Nº 29/2022 
 

Normatiza a utilização da Certificação Digital para 
aplicação de assinatura eletrônica em documentos 
públicos integrantes de processos eletrônicos nas 
diversas áreas da Câmara Municipal de Itapevi, e dá 
outras providências.  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, faz saber que a Câmara 
Municipal de Itapevi aprovou e ele promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º  Fica autorizado no âmbito da Câmara Municipal de Itapevi o uso da assinatura eletrônica 
com utilização de certificação digital, de modo a garantir a autenticidade, a integralidade e a 
validade jurídica de forma eletrônica em documentos criados por meios eletrônicos, 
observando-se as implantações de acordo com as tecnologias previstas na Medida Provisória 
2.200-2/01, Medida Provisória nº 983/2020 e nas Leis Federais nº 12.682/2012 e 14.063/2020. 
 
§ 1º O Certificado Digital e-CPF A3 e respectivo equipamento Token, serão fornecidos, 
gratuitamente, aos Vereadores, bem como aos Servidores cujas funções e atividades justifiquem 
a sua utilização, a serviço da Câmara Municipal de Itapevi, para a assinatura de documentos 
eletrônicos, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/01 da Presidência da República, 
Medida Provisória nº 983/2020 e nas Leis Federais nº 12.682/2012 e 14.063/2020. 
 
§ 2º Ao receber o Certificado Digital e-CPF A3, os Vereadores e Servidores habilitados 
manifestarão a sua concordância com todas as condições do compromisso de uso do certificado 
digital perante a Autoridade Certificadora, definida por processo licitatório, vinculada à ICP-
Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas no Brasil). 
 
§ 3º O Certificado Digital do tipo e-CPF A1, será fornecido gratuitamente para os Servidores e 
Vereadores que utilizam o sistema de tramitação eletrônica do Processo Legislativo, e quando 
este não estiver vinculado ao ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas no Brasil), seu uso 
será para tramitação exclusiva de documentos internos na Câmara Municipal de Itapevi, desde 
que o autor (es) do documento esteja devidamente identificado na assinatura digital.  
 
§ 4º Em caso de perda ou extravio da Mídia "token", o fornecimento de nova unidade fica 
condicionado a pedido na Coordenadoria de Recursos Humanos, levando-se em conta o 
ordenamento contratual. 
 
§ 5º Caso haja furto ou roubo do Certificado ou da Mídia "token", o usuário deverá apresentar 
cópia do Boletim de Ocorrência, para solicitação de nova mídia junto à Autoridade 
Certificadora e à Coordenadoria de Recursos Humanos, conforme definido por processo 
licitatório. 
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§ 6º Em caso de perda, extravio, furto ou roubo do Certificado ou da Mídia "token", o usuário 
deverá providenciar o cancelamento em um posto ou no site da Autoridade Certificadora 
definida por processo licitatório, utilizando a SENHA DE REVOGAÇÃO. 
 
Art. 2º Para os procedimentos vinculados à manifestação de vontade do público externo e de 
pagamento de professores e palestrantes de atividades da Escola do Parlamento “Doutor Osmar 
de Souza”, será reconhecida a assinatura eletrônica realizada via Sistema de Informações da 
Escola do Parlamento (SisEPI), não certificada pelo ICP Brasil, sendo válida somente para 
tramitação interna na Câmara Municipal de Itapevi. 
 
§ 1º A autenticação para a realização da assinatura de professor ou palestrante será feita via 
confirmação de senha temporária enviada para o endereço de e-mail cadastrado pelo docente 
no sistema. 
 
§ 2º A autenticidade da assinatura de docente pode ser verificada na página de autenticação de 
assinatura do SisEPI, em seu site público, acessível via site oficial da Escola do Parlamento. 
 
Art. 3º  Para os efeitos desta resolução entende-se por: 
 
I - usuário interno: agentes públicos ativos do Poder Legislativo que tenham acesso, de forma 
autorizada, a informações e documentos produzidos ou custodiados pelo órgão; 
 
II – usuário externo: cidadãos em geral e agentes públicos representantes de outras esferas de 
governo que necessitem integrar algum processo através de documentos e agentes públicos 
ativos do Poder Executivo que tenham acesso, de forma autorizada, às informações e 
documentos produzidos ou custodiados pelo órgão e/ou que executem fases de processos que 
são executados em conjunto pelos dois órgãos; 
 
III - documento eletrônico: documento armazenado sob a forma de arquivo eletrônico, podendo 
ser um simples arquivo sem assinatura, documentos nato-digitais e aqueles resultantes de 
digitalização; 
 
IV - assinatura eletrônica: registro realizado eletronicamente por usuário identificado de modo 
inequívoco com vistas a firmar determinado documento com sua assinatura; 
 
V - autoridade emissora: entidade autorizada a emitir, suspender, renovar ou revogar 
certificados digitais, bem como a emitir lista de certificados revogados e manter registros de 
suas operações; 
 
VI - certificado digital: identidade de pessoas e empresas no meio eletrônico e um par de chaves 
criptográficas que atribui validade jurídica ao que é realizado por meio dele, além de garantir a 
autenticidade e integridade de um documento; 
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VII - certificado digital do tipo A1: arquivo eletrônico que normalmente possui extensão "PFX" 
ou "P12", instalado diretamente no computador e não depende de SmartCards ou tokens para 
ser transportado e utilizado na aplicação de assinaturas eletrônicas; 
 
VIII - certificado digital do tipo A3: certificado em que a geração e o armazenamento das chaves 
criptográficas são feitos em mídias do tipo cartão inteligente ou token, observando-se que as 
mídias devem ter capacidade de geração de chaves a ser protegidas por senha ou hardware 
criptográfico aprovado pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (ICP-Brasil); 
 
IX - mídia de armazenamento do certificado digital: Dispositivos portáteis, como os tokens, 
que contém o certificado digital e são inseridos no computador para efetivar a assinatura digital. 
 
Art. 4º Os processos deverão ser produzidos, assinados, organizados e arquivados 
eletronicamente de forma integral para a garantir sua autenticidade em casos de documentos 
que necessitem existir fisicamente, dependendo de cada caso. 
 
Art. 5º  Poderão integrar os processos eletrônicos, documentos eletrônicos resultantes ou não 
de digitalização de documentos físicos.  
 
Parágrafo único. Documentos produzidos por terceiros de forma eletrônica também poderão 
integrar os processos instaurados pela Câmara Municipal de Itapevi. 
 
Art. 6º  A assinatura eletrônica, da mesma forma como ocorre com a de próprio punho, não 
exime o agente público da análise prévia e conferência do processo ou documento que será 
assinado por ele. 
 
Art. 7º  Os documentos eletrônicos produzidos pelo Poder Legislativo terão o mesmo valor 
probatório do documento original/físico, para todos os fins de direito e terão garantia de autoria, 
autenticidade e integridade asseguradas nos termos da lei, mediante utilização de assinatura 
eletrônica baseada em certificado digital. 
 
§ 1º O uso de certificado digital é obrigatório para assinaturas de documentos produzidos em 
meio eletrônico, para autenticação de documento eletrônico resultante de digitalização e para 
outros procedimentos que necessitem de comprovação de autoria por meio de certificação 
digital e integridade em ambiente externo do órgão, sendo permitida a aposição de mais de uma 
assinatura digital a um mesmo documento.  
 
§ 2º Os documentos poderão ser produzidos em papel e assinados de próprio punho pela pessoa 
competente, podendo a versão assinada ser digitalizada, de forma a manter a integridade, a 
autenticidade com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil). 
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§ 3º Quando necessária a impressão física dos documentos assinados digitalmente, estes 
deverão ser preservados de acordo com o disposto na legislação pertinente, se houver. 
 
§ 4º Os documentos gerados e assinados digitalmente cuja existência ocorra somente em meio 
digital devem ser armazenados de forma a protegê-los de acesso, uso, alteração, reprodução e 
destruição não autorizados. 
 

§ 5º Os servidores ativos autorizados poderão certificar/autenticar documentos eletrônicos 
oriundos da digitalização, quando solicitado, mediante uso da assinatura eletrônica descrita no 
caput deste artigo. 
 
§ 6º Os documentos digitalizados conforme o disposto neste artigo serão autenticados por 
agente público mediante assinatura eletrônica efetivada por meio do uso de certificado digital 
no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), que conterá código de 
autenticação verificável e terão o mesmo efeito jurídico conferido aos 
documentos microfilmados, nos termos da Lei nº 5.433/1968, e de regulamentação posterior. 
 
Art. 8º Poderá ser utilizado certificado digital do tipo “A1” ou “A3” e efetivadas assinaturas 
eletrônicas nos seguintes documentos no âmbito do Poder Legislativo: 
 
I – Atos Normativos 

a. Atos administrativos; 
b. Edital; 
c. Portarias. 

 
II – Documentos Contábeis 

a. Balanço; 
b. Balancete Contábil; 
c. Demonstrativos contábeis; 
d. Demonstrativos orçamentários; 
e. Demonstrativos financeiros; 
f. Demonstrativos patrimoniais; 
g. Despesa Extra orçamentária; 
h. Diário Contábil; 
i. Razão Contábil; 
j. Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
k. Empenhos; 
l. Anulação de Empenho; 
m. Liquidação; 
n. Anulação de Liquidação; 
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o. Ordem de Pagamento; 
p. Anulação de Ordem de Pagamento; 
q. Comprovante de Arrecadação de Receitas ou Retenções; 
r. Nota de Reserva; 
s. Nota de Anulação de Reserva; 
t. Relatório de alteração orçamentária. 
u. Relatório de contas correntes 
v. Relatório de dívida flutuante 
w. Relatórios de Retenções; 
x. Outros documentos da Contabilidade; 

 
 III – Legislação 

a. Decreto Legislativo; 
b. Emenda à Lei Orgânica; 
c. Lei Ordinária; 
d. Lei Complementar; 
e. Resolução. 

 
IV – Processo Legislativo 

a. Anexos; 
b. Atas; 
c. Atos da Mesa; 
d. Atos do Presidente; 
e. Autógrafos de lei; 
f. Correspondências oficiais; 
g. Despachos; 
h. Emendas; 
i. Indicação; 
j. Moção; 
k. Ofícios; 
l. Pareceres; 
m. Prestação de Contas Poder Executivo; 
n. Projeto de Decreto Legislativo; 
o. Projeto de Emenda à Lei Orgânica; 
p. Projeto de Lei Ordinária; 
q. Projeto de Lei Complementar; 
r. Projeto de Resolução; 
s. Requerimento; 
t. Recursos; 
u. Substitutivos. 

 
V – Processos Administrativos 
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a. Anexos; 
b. Atestados; 
c. Atos processuais; 
d. Certidões; 
e. Declarações; 
f. Despachos administrativos; 
g. Demonstrativos e relatórios dos Recursos humanos; 
h. Documentos em geral emitidos por usuários externos; 
i. Folha de ponto/Frequências; 
j. Instruções normativas; 
k. Memorando; 
l. Ordens de Serviços; 
m. Outros documentos administrativos; 
n. Prestação de contas; 
o. Processos licitatórios na íntegra, Contratos e aditivos; 
p. Recursos Administrativos; 
q. Relatórios diversos; 
r. Relatórios/documentos do Controle Interno; 
s. Requisição de diárias e Relatório Circunstanciado de Viagem; 
t. Requisição de férias; 
u. Requisição de gratificações; 
v. Requisição de licenças; 
w. Requerimento administrativo; 
x. Resumos diversos. 

 
VI - Demais matérias que vierem a tramitar no sistema eletrônico da Câmara Municipal de 
Itapevi em qualquer uma das áreas tratadas nesta resolução. 
 
Parágrafo único. As assinaturas eletrônicas poderão ser aplicadas nos documentos em 
conformidade com a classificação simples, avançada ou qualificada, conforme dispositivos da 
Lei Federal nº 14.063/2020. 
 
Art. 9º  Fica autorizado o armazenamento, em meio eletrônico, óptico ou equivalente, de 
documentos compostos por dados ou por imagens, observado o disposto nesta regulamentação 
e nas legislações específicas. 
 
Parágrafo único. Após a digitalização e constatada a integridade do documento digital, o 
original poderá ser encaminhado à Seção de Protocolo quando sua origem for externa ou ao 
Setor de Arquivo para devido tratamento considerando-se a tabela de temporalidade que será 
estabelecida em conformidade com legislação específica e a periodicidade de encaminhamento 
anual de documentos para guarda externa. 
 
Art. 10.  A presidência da Câmara, como órgão diretivo, proverá os usuários internos de 
certificado digital e respectiva mídia de armazenamento. 
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§ 1º A critério do presidente, a distribuição de certificados digitais será realizada na medida da 
necessidade e da implantação das funcionalidades tecnológicas que exijam o seu uso em cada 
setor, considerando-se sempre as disponibilidades financeiras do órgão. 
 

§ 2º O Poder Legislativo promoverá a reemissão do certificado digital sempre que houver a 
expiração do respectivo prazo de validade. 
 
Art. 11. O detentor de certificado digital é responsável por sua utilização, guarda e conservação, 
bem como por informar ao ente público sobre possíveis usos ou tentativas de uso indevido. 
 
Parágrafo único. O certificado digital é de uso pessoal, intransferível e hábil a produzir efeitos 
legais em todos os atos nos quais vier a ser utilizado, desde que coadune com a finalidade do 
Poder Legislativo. 
 
Art. 12.  O período de renovação dos Certificados Digitais iniciar-se-á 60 (sessenta) dias antes 
do respectivo vencimento, mediante a comunicação ao endereço eletrônico cadastrado nos 
Certificados, garantindo-se a sua renovação a todos os Vereadores e Servidores habilitados, 
desde que subsista a necessidade de seu uso. 
 
Art. 13.  Na hipótese de o certificado digital perder a validade, as assinaturas digitais 
anteriormente efetuadas permanecem válidas, podendo, também, ser verificadas a autoria e a 
integridade dos documentos já assinados. 
 
Art. 14.  Os documentos gerados no andamento dos processos eletrônicos, produzidos 
originalmente no formato eletrônico e assinados pelos agentes públicos competentes mediante 
assinatura eletrônica, não deverão ser impressos para arquivo físico, salvo em caso de 
necessidade devidamente justificada. 
 
Art. 15.  Compete ao usuário interno detentor de certificado digital: 
 
I - apresentar-se tempestivamente à autoridade certificadora ou, quando for o caso, ao setor 
competente do Poder Legislativo, com a documentação necessária à emissão do certificado 
digital, após a autorização de aquisição; 
 
II - estar de posse do certificado digital para o desempenho de atividades profissionais que 
requeiram o uso deste; 
 
III - solicitar, de acordo com procedimentos definidos para esse fim, a imediata revogação do 
certificado em caso de inutilização; 
 
IV - alterar imediatamente a senha de acesso ao certificado em caso de suspeita de seu 
conhecimento por terceiro; 
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V - observar as diretrizes definidas para criação e utilização de senhas de acesso ao certificado; 
 
VI - manter a mídia de armazenamento dos certificados digitais em local seguro e com proteção 
física contra acesso indevido, descargas eletromagnéticas, calor excessivo e outras condições 
ambientais que representam risco à integridade destes; 
 
VII - solicitar o fornecimento de nova mídia ou certificado digital nos casos de inutilização, 
revogação ou expiração da validade do certificado; 
 
VIII - verificar periodicamente a data de validade do certificado e solicitar tempestivamente a 
emissão de novo certificado, conforme orientações para esse fim. 
 
Parágrafo único. A prática de atos assinados eletronicamente importará aceitação das normas 
regulamentares sobre o assunto e da responsabilidade pela utilização indevida da assinatura 
eletrônica, conforme legislação federal pertinente e termo de acesso e uso de assinatura 
eletrônica a ser firmado com a autoridade emissora. 
 
Art. 16.  O fluxo da produção dos documentos eletrônicos deverá, minimamente, conter as 
seguintes características: 
 
I – elaboração e emissão dos documentos em formato eletrônico pelo setor responsável; 
 
II – solicitação da assinatura digital; 
 
III – trâmite eletrônico dos documentos registrados ao agente público autor do mesmo; 
 
IV – seleção e conferência dos documentos por parte do agente público competente que consta 
como autor e que assinará o documento; 
 
V – registro da assinatura eletrônica efetuada pelo agente público competente. 
 
Parágrafo único. Caso algum agente público identifique que alguma informação precisa ser 
corrigida em algum documento produzido, o processo de solicitação de assinatura poderá ser 
cancelado para alteração necessária e posterior retomada do fluxo necessário para finalização 
do processo. 
 

Art. 17.  O uso inadequado do certificado digital fica sujeito a apuração de responsabilidade 
penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor. 
 
Art. 18.  Os atos praticados anteriormente, ligados ao tema desta legislação, e que não 
contrariem o disposto na presente Resolução, ficam integralmente convalidados. 
 
Art. 19.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 25 de outubro de 2022. 
 
 
  
 
Rafael Alan de Moraes Romeiro 
Presidente 
 
 
 
Erondina Ferreira Godoy 
1ª Secretária 
 
 
Publicado na Coordenadoria do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Itapevi aos 25 
dias do mês de outubro de 2022. 
 
 
 
 
Renato Souza Santos 
Coordenador do Processo Legislativo 
 
 
Projeto de Resolução n° 29/2022 
Autores: Rafael Alan de Moraes Romeiro – PODEMOS; Thiago da Silva Santos - UNIÃO; 
Erondina Ferreira Godoy - PSD; Camila Godoi da Silva Rodrigues - PSB; Mariza Martins 
Borges – PODEMOS. 
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ATO DA MESA Nº 18/2022 
 

Altera o Ato da Mesa nº 04/2019, que regulamenta o 

acompanhamento da fiscalização e execução dos contratos 

administrativos. 

 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, RESOLVE: 
 
Art. 1º O art. 11. do Ato da Mesa 04/2019 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 11. O pedido de aditamento de prazo, deverá ser encaminhado com antecedência de 

4 (quatro) meses do término do contrato, acompanhado da manifestação expressa da 

contratada informando o interesse na prorrogação." 

 

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Câmara Municipal de Itapevi, 24 de outubro de 2022. 

 
 
 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO  
Presidente 

 
 

 
THIAGO DA SILVA SANTOS  

Vice-Presidente  
 

ERONDINA FERREIRA GODOY 
1ª Secretária 

CAMILA GODÓI DA SILVA RODRIGUES 
2ª Secretária 

MARIZA MARTINS BORGES 
3ª Secretária 

 
 

Publicado na Superintendência das Coordenadorias da Câmara Municipal de 

Itapevi, aos 24 dias do mês de outubro de 2022. 

 

 

 

Ester Andrade da Silva Soares 
Secretária Geral da Mesa 
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ATO DO PRESIDENTE Nº 009/2022 

 
“Nomeia Vereadores para compor a Comissão 
Permanente de Direitos Humanos, Igualdade 

Racial, Defesa da Criança, do Adolescente, do 

Idoso, da Pessoa com Deficiência, do Refugiado e 

do Imigrante.” 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições 
Regimentais, RESOLVE: 
 
Art. 1º Ficam nomeados os Vereadores Cícero Aparecido de Souza – PODEMOS, 
Mariza Martins Borges – PODEMOS, Thiago da Silva Santos – UNIÃO, Rogério 
Moreira dos Santos - PSDB e José Aparecido Ramos - PTB para compor a 
Comissão Permanente de Direitos Humanos, Igualdade Racial, Defesa da Criança, 

do Adolescente, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, do Refugiado e do Imigrante. 

 

Art. 2º Na eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão ora instituída, 
deverá ser observado o disposto no art. 38 do Regimento Interno. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Câmara Municipal de Itapevi, 25 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO 
Presidente 

 
Publicado na Superintendência das Coordenadorias da Câmara 

Municipal de Itapevi, aos 25 dias do mês de outubro de 2022. 
 
 

 
ESTER ANDRADE DA SILVA SOARES 

Secretária Geral da Mesa 
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P O R T A R I A Nº 290/2022 

 

  

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da Câmara 

Municipal de Itapevi, usando de suas atribuições legais, CONCEDE 20 (vinte) dias 

de férias regulamentares, a que faz jus o (a) servidor (a) Cleide Martins Pereira da 

Silva, matrícula 748, ocupante do cargo de Auxiliar Legislativo II, do quadro de 

Servidores Efetivos da Câmara Municipal, conforme Legislação em Vigor, em 

especial a Lei nº 2.055 de 15/02/2011 e alterações, referente ao período de trabalho 

02/09/2021 a 01/09/2022, a partir desta data, atribuindo-lhe ainda o pagamento do 

valor de 1/3 (um terço) sobre seus vencimentos brutos, conforme legislação. 

 

Esta portaria produz efeitos a partir de 24/10/2022 e entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

 

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 24 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO 

Presidente 

 

Publique-se no quadro de avisos e Diário Oficial. 

 

 

ESTER ANDRADE DA SILVA SOARES 

Secretária Geral da Mesa 

 

Recursos HumanosOutros Atos
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P O R T A R I A Nº 289/2022 

  

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da Câmara 

Municipal de Itapevi, usando de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 

 

Art. 1º DECLARAR ponto facultativo no dia 28 de outubro de 2022, sexta-feira, 

“Dia do Servidor Público”, devendo o expediente do legislativo ter início no 

próximo dia 31 de outubro de 2022, segunda-feira, em seu horário normal. 

 

Art. 2º DECLARAR ponto facultativo no dia 14 de novembro de 2022, segunda-

feira, em virtude do feriado do dia 15 de novembro (Proclamação da República), 

devendo o expediente do legislativo ter início no próximo dia 16 de novembro de 

2022, quarta-feira, em seu horário normal. 

 

Art. 3º Esta Portaria produz efeitos a partir de 21/10/2022 e entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

 

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 21 de outubro de 2022. 

 

 

 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO 

Presidente 

  

Publique-se no quadro de avisos e Diário Oficial. 

 

 

ESTER ANDRADE DA SILVA SOARES 

Secretária Geral da Mesa 
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P O R T A R I A Nº 288/2022 

  

  RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da 

Câmara Municipal de Itapevi, usando de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 
 

Art. 1º CONCEDER 180 (cento e oitenta) dias de Licença Gestante a que 

faz jus a servidora Suelâine Martins Testoni, matrícula 1759, ocupante do cargo 

de Assessor Parlamentar, do quadro de Servidores Comissionados da Câmara 

Municipal, conforme Legislação em vigor, em especial a Lei nº 2.203 de 

18/10/2013, conforme se verifica na certidão de nascimento anexo ao prontuário 

da servidora. 

 

Art. 2º Esta portaria retroage os efeitos a 13/10/2022 e entra em vigor na 

data de sua publicação.  

  

 Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 20 de outubro de 2022. 

 

 

 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO 

Presidente 

  

 

Publique-se no quadro de avisos e Diário Oficial. 

 

 

ESTER ANDRADE DA SILVA SOARES 

Secretária Geral da Mesa 
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P O R T A R I A Nº 287/2022 
  

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da 

Câmara Municipal de Itapevi, usando de suas atribuições legais, em cumprimento 

à Legislação em vigor, em especial a Lei nº 10.520/2002, RESOLVE: 
 
 

Art. 1º DESIGNAR os servidores Enivania Soares da Silva, Douglas da Silva 
Lopes e Rene Tapigliani Salina, como Equipe de Apoio ao Pregão nº 017/2022, 

que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos e Periféricos de Informática. 

 

Art. 2º O referido Pregão será conduzido pelo servidor Carlos André 
Cavalcante Silva, designado como Pregoeiro, conforme portaria nº 126 de 2 de 

maio de 2022. 

 
Art. 3º Esta Portaria produz efeitos a partir de 19/10/2022 e entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

             Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi, 19 de outubro de 2022. 

 

 

 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO 
Presidente 

 
Publique-se no quadro de avisos e Diário Oficial. 

 
 

ESTER ANDRADE DA SILVA SOARES 
Secretária Geral da Mesa 
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Processo nº. 077/2022 – Tomada de Preços nº. 007/2022. Comunicamos que após o julgamento 

dos preços, foi declarada 1ª classificada a empresa MICRO PLAN NET TECNOLOGIA EIRELI 

- EPP para o fornecimento dos itens 01 a 04 e 1ª classificada para o fornecimento dos itens 05 e 

06 a empresa AJA SERVIÇOS E SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.. Fica 

convocada a empresa MICRO PLAN NET TECNOLOGIA EIRELI - EPP. para apresentação da 

amostra do item 1, de acordo com o item 13 do edital, no prazo de até 10 dias, bem como as 

certificações para os itens em que foi declarada 1ª classificada, conforme item 9.10.2 e 12.4.6 do 

edital, no prazo de 01 dia útil. A empresa AJA SERVIÇOS E SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA. fica convocada para apresentar as certificações para os itens em que foi 

declarada 1ª classificada, conforme item 9.10.3 e 12.4.6 do edital, no prazo de 01 dia útil. Itapevi, 

20 de outubro de 2022. – Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

 
PROCESSO Nº 047/2022 – PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022. De posse 

dos documentos que compõem o processo licitatório supra, que objetiva a Aquisição de móveis, 

HOMOLOGO todo o procedimento, que ADJUDICOU os itens 01, ao 07 à empresa TECKMAX 

COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, itens 09, 19, 20 e 24 à empresa J M COELHO FRANCATO 

LTDA. e os itens 08, 10 a 18, 21 e 22 à empresa MENDES E MARQUES DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA. Itapevi, 26 de outubro de 2022. – RAFAEL ALAN DE 

MORAES ROMEIRO – Presidente. 

Processo nº. 061/2022 – Concorrência nº. 003/2022. - Fica marcado para o dia 31/10/2022 às 09:00 

horas a abertura dos Envelopes “02” – PROPOSTA. Itapevi, 17 de agosto de 2022. – 

Coordenadoria de Licitações e Contratos 
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