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  TERMO DE CONVÊNIO N. PMC 07/2022 

 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E A CÂMARA DE 
VEREADORES DE CANOINHAS PARA 
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. 

 

 

O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob o n. 83.102.384/0001-80, com sede na Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, 

Canoinhas/SC, doravante denominado CONVENENTE, representado neste ato pelo 

Prefeito Municipal em exercício, Sr. Willian Godoy Ferreira de Souza, portador do CPF n. 

085.184.899-03, e de outro lado a CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n. 83.528.620/0001-25, 

com sede na Rua 3 de Maio, 150, Centro, Canoinhas/SC, doravante denominada 

CONVENIADA, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Gilmar Martins de Souza, 

portador do CPF n. 022.552.429-58, amparados na Lei Municipal n. 6.727, de 

26/05/2022, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

I – O presente Convênio tem por objeto o apoio do MUNICÍPIO DE CANOINHAS na 

tramitação de Processos Licitatórios de origem da CÂMARA DE VEREADORES DE 

CANOINHAS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO 

 

I – A realização de licitações (ou suas dispensas e inexigibilidades), em qualquer uma de 

suas modalidades, deverá ser solicitada pela CONVENIADA e comunicada ao 

CONVENENTE através de ofício, no qual deverá constar detalhadamente o objeto a ser 

licitado. 

 

II – Fica a cargo da Comissão de Licitação, do Agente de Contratação ou do Pregoeiro e 

sua equipe de apoio, ou quem os substituir, devidamente nomeados pelo CONVENENTE 
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através de portaria, todos os atos de condução dos processos licitatórios objeto deste 

Convênio, entre os quais: 

a) auxiliar nos atos de abertura do processo licitatório;  

b) credenciamento dos interessados;  

c) recebimento das propostas e da documentação de habilitação;  

d) classificação;  

e) elaboração de atas;  

f) recebimento, exame e decisão sobre impugnações, podendo solicitar suporte jurídico à 

CONVENIADA; 

g) recebimento e encaminhamento de recursos à CONVENIADA para ciência e decisão; 

h) encaminhamento do processo devidamente instruído à CONVENIADA, visando sua 

homologação e eventual contratação. 

 

III – As competências atribuídas à “autoridade superior” ou não atribuídas expressamente 

à Comissão de Licitação, ao Agente de Contratação ou ao Pregoeiro permanecerão sob 

a responsabilidade da CONVENIADA, dentre elas: 

a) A determinação de abertura de licitação; 

b) Análise jurídica do procedimento, com emissão do competente parecer; 

c) A decisão de recursos;  

d) A adjudicação e homologação do resultado da licitação e celebração de contrato; 

e) Demais atos de sua competência.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

I – O CONVENENTE se obriga a: 

a) Disponibilizar a Comissão de Licitação, o Agente de contratação ou o Pregoeiro e 

sua equipe de apoio, ou quem os substituir, bem como a estrutura física e material 

necessária para a tramitação dos Processos Licitatórios oriundos da CONVENIADA; 

b) Encaminhar o processo devidamente instruído à CONVENIADA, visando sua 

homologação e eventual contratação. 

 

I – A CONVENIADA se obriga a: 

a) Informar ao CONVENENTE sobre a intenção de realizar o procedimento licitatório; 
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b) Encaminhar ao CONVENENTE todas as informações e/ou esclarecimentos 

solicitados pela Comissão a fim de instruir o processo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do convênio será de 2 (dois) anos, contados da data de assinatura 

do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual período.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES  

 

Eventuais omissões serão resolvidas mediante acordo entre as partes conveniadas, 

sendo as contradições interpretadas da maneira que melhor atenda ao interesse público. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO  

 

Para dirimir quaisquer conflitos deste Termo de Convênio, as partes elegem o foro da 

Comarca de Canoinhas/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 2 (duas) vias de 

igual teor, junto com duas testemunhas. 

 

Canoinhas/SC, 07 de junho de 2022. 

 
 
 
         
WILLIAN GODOY FERREIRA DE SOUZA                       GILMAR MARTINS DE SOUZA 

       Prefeito em exercício                                                    Presidente da Câmara 
 
 
 
 

               
 
 


