
CÂMARA MUNICIPAL DE AFRÂNIO 
CASA MAJOR AGUSTINHO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI 

RUA PETROLINA Nº 18, CEP.: 56.360.000 AFRÂNIO-PE 
CNPJ.: 01.721 .892/0001-82 TELEFAX: 87.3868-1120 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022. 

DISPÕE: TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE CELEBRAM ENTRE SI 

O MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE E A CÂMARA DE 

VEREADORES. 

CONSIDERANDO a necessidade dos órgãos e entidades públicas realizar aquisições e 

contratações, e estas serem através de processos licitatórios, conforme determina o art. 

37, inc. XXI, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666/93, regulamenta as aquisições da administração 

pública; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 10.520/2002, inst ituiu no âmbito da união, 

estados, distrito federal e municípios, modalidade de licitação denominado Pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns; 

CONSIDERANDO o interesse da Câmara Municipal, que necessita de estrutura para 

realização de procedimentos licitatórios; 

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal não dispõe de servidores com capacitação 

técnica e curso de formação em Pregoeiro; 

CONSIDERANDO que a cooperação mútua entre órgãos do município contribui para 

eficiência da atuação estatal, bem como albergada pelos princípios que regem a 

administração Pública inseridos na constituição Federal. 

Ressalta-se ainda que os Órgãos Administrativos Cooperados devem levar em 

consideração a economicidade de governança e a harmonia entre os poderes que 

devem sempre prezar pelos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência para a realização de uma boa gestão administrativa . 

A PREFEITURA MUNICÍPAL DE AFRÂNIO, pessoa jurídica de direito públ ico, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 10.358174/0001-84, com sede administrativa na Rua Ce l. Clementina 

Coelho, Centro, nº 203, Afrânio, Estado de Pernambuco, neste ato representado pela 

Prefeito Municipal RAFAEL ANTÔNIO CAVALCANTI e a CÂMARA MUNICIPAL DE 

AFRÂNIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.721.892/0001-82, com sede admin istrativa 

na Rua Petrolina, nº 18, Centro, Afrân io, Estado de Pernambuco, neste ato representada 

pela presidenta MARLENE DE SOUZA CAVALCANTI, ajustam entre si o presente Termo 

de Cooperação, mediante as seguintes cláusulas e condições: 










