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Ouvidoria

Convênio de Cooperação que entre si celebram a
Câmara Municipal de Itapevi e a União, por
intermédio do Juízo da 359ª Zona Eleitoral
Itapevi.

A Câmara Municipal de Itapevi, inscrita noCadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda sob o nº 59.052.316/0001-70, neste ato representado pelo Presidente da Casa de Leis,
doravante denominado simplesmente Câmara, e a União, neste ato representada pela Juíza de
Direito Titular da 359ª Zona Eleitoral, localizada na Rua. Prof. Dimarães Antônio Sandei, 205 -
Cidade da Saúde, Itapevi São Paulo, doravante denominado simplesmente JUSTIÇA
ELEITORAL, resolvem celebrar o presente convênio de cooperação nos termos das cláusulas
seguintes:

Cláusula Primeira Do Objeto.

1.1. O presente Convênio de Cooperação tem porobjeto auxiliar o cidadão itapeviense, até o dia
4 e maio de 2022, no preenchimento do Formulário Título Net, no site do TRE-SP (www.tre-
sp.jus.br), de modo a viabilizar a emissão do primeiro título de eleitor, transferência do domicílio
eleitoral, inclusão do nome social e atualização cadastral; bem como obter as guias para
pagamento de multas e certidões eleitorais. A cooperação tem como foco atender pessoas com
baixo letramento digital, excluídos digitais, não alfabetizados e cidadãos que tenhamdificuldade
em solicitar o serviço virtualmente.

Cláusula Segunda das Obrigaçõesda Câmara.

2.1. São Obrigações da Câmara:

2.1.1. Disponibilizar equipe para ser treinada pela Justiça Eleitoral.

2.1.2. Disponibilizar equipamentos e espaço com condições de acessibilidade para o pleno
funcionamento.

2.1.3. Formalizar todas as solicitações à Justiça Eleitoral.

Cláusula Terceira das Obrigaçõesda Justiça Eleitoral.

3.1 São Obrigações da Justiça Eleitoral.

3.1.1.Ministrar treinamentoaos servidoresdaCâmaraMunicipalde Itapevi para operaro sistema
da Justiça Eleitoral.

3.1.2. Prestar suporte técnico durante a execução da cooperação técnica.

3.1.3. Formalizar todas as solicitações à CâmaraMunicipal de Itapevi.

Cláusula Quarta Dos Recursos Financeiros.

4.1. Este convênio não envolve transferência de recursos financeiros entre os participantes,
devendo as despesas inerentes ora estabelecidas ser custeadas pelas respectivas partes, por conta
das dotações orçamentárias próprias.
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Cláusula Quinta Do Prazo de Vigência.

5.1. O presente convênio terá vigência de 4 (quatro) meses, contados de sua assinatura, após o
qual poderá ser celebrado novo convênio, desde que nãomodificado o objeto.

5.2. Fica regularizada, por meio deste instrumento, a cooperação técnica para o registro online
para emissão do primeiro título de eleitor, transferência do domicílio eleitoral, inclusão do nome
social, atualização cadastral, obter as guias para quitação eleitoral e certidões; capacitação dos
servidores da Câmara, pela justiça eleitoral; suporte técnico. No período compreendido de 21 de
fevereiro a 21 de maio de 2022, para todos os efeitos do objeto deste convênio.

Cláusula Sexta Da Publicação.

6.1. O presente convênio será publicado pela Justiça Eleitoral no Diário Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e pela CâmaraMunicipal de Itapevi no Diário Oficial
do Legislativo.

Cláusula Sétima Do Foro.

7.1. As questões oriundas deste convênio deverão ser resolvidas, preliminarmente, e comum
acordo entre as partes. Em não sendo possível, fica eleito para dirimir tais questões o foro da
Justiça federal da cidade de Itapevi, neste estado, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilégio que seja.

Cláusula Oitava Das DisposiçõesFinais.

9.1 Os entendimentos para a consecução do presente convênio far-se-ão por intermédio doM.M.
Juíza Titular da respectivaZonaEleitoral, podendo ser modificado por termo aditivo.

E, por estarem as partes de pleno acordo, aceitando todos os termos do convênio, na presença de
2 (duas) testemunhas, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, devendo ser
encaminhada 1 (uma) cópia do instrumento assinado.

Itapevi SP, em 07 de abril de 2022.

RAFAEL ALANDEMORAES ROMEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Itapevi

MARIA HELENA STEFFEN TONIOLO BUENO
Juíza Eleitoral

Testemunhas

LEDA CORDEIRO DOS S. DA SILVA MARCELO SIMÕESDAMASCENO
RG: 27.903.048-4 RG: 34.616.849-1

MARCELO SIMOES 

DAMASCENO:214

16596801

Assinado de forma digital 

por MARCELO SIMOES 

DAMASCENO:21416596801 

Dados: 2022.04.29 11:44:08 

-03'00'
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
 COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, nº. 080 – Vila Nova Itapevi –Itapevi/SP – Cep: 06694-090 
Telefone: (11) 4141-4472 – ramal 206, 207 e 259 

e-mail: licitacao@camaraitapevi.sp.gov.br 

 

PROCESSO Nº 011/2022 – PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022. De posse 

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

Mineral, HOMOLOGO todo o procedimento, que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente 

ADILSON ÁGUAS EIRELI - ME. Itapevi, 29 de abril de 2022. – RAFAEL ALAN DE 

MORAES ROMEIRO – Presidente. 
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