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TERTiO DE COOPERAçÂO TÉCNTCA

TERTO OE COOPERÂçÃO TÊCr{tCA l{. 00írmm QUE

EÍ{TRE SI FIRMAiI O ÍIIUilICÍPlo DE SANTA INÊS - MA E O

i,UilICIÊO DE SÂO EERilARDO'MA PARA FII{S OE

cooPER.AçÃO E UTTLTZAçÃO OO SISTEilA OE REGTSTRO

oE PREçOS OO iiuilrclPlo.

MUNICIPIO DE SANTA INÊS/MA, CNPJ: CNPJ: 06.198.949/0001.24, COM StdC

Administrativa à AV. LUIZ MUNIZ, Í005, CENTRO, SANTA INÊS/MA, através da

Secretaria Municipal de Saúde de Santa lnes - MA, nestê ato representado pela Senhora:

MARIA MICHERLANDIA DOS SANTOS 'DCAMINHAS, Secretária Municipal de Saúde,

aqu i denominado 10 PARTICIPE e , do outro lado, o MUNICIPIO DE SAO BERNARDO/MA,

CNPJ: CNPJ: 13.956.238./0001-37, com sede Administrativa à Rod. MA 034 NR 10 KM 03

- Abreu - São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Saúde de Santa lnes - MA,

neste ato representado pelo Senhor: HAROLDO AIRES CASTRO, Secretário Municipal de

Saúde, aqui denominado 20 PARTiCIPE. em comum acordo e vontade das partes acima

qualiÍicadas, resolvem ajustar através deste TERMO DE COOPERAÇÂO TÉCNICA regras

de adesáo ao Sistema de Registro de Preços do Município de SANTA lNÊS - MA, que

firmam mediante cláusulas e condiçôes baixo estabelecidas.

Consideração Preliminar - DA JUSTIFICATIVA OA ADESAO:

A principal juslificativa do ato de adesão é otimizar contrataçóes necessárias ás atividades

do MunicÍpio de SÂO BERNARDO, estado do Maranhão, no sentido de tornar mais célere

e eficaz, ante os encargos assumidos perante a populaçâo que representa, bem como em

deconência das opçôes e forma de registro adotados pelo Município de SANTA lNÊS -
MA, em preciso cumpnmento aos princípios da eficiência, transparência e economicidade,

comprovados pela implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS/SRP, o que

deÍesa de suas necessidades, levou a postulante a ajustar com o referido PoCer Municipal

o uso provisório do SRP/PM SANTA lNÊS - MA, na condição de CARONA, no que

@ncerne a utilização dos preços registrados para futuras contratações de seu interesse,
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em atendimento â necessidades inadiáveis no que tange o suprimento de rotina de

bens e serviços comuns, deliberando-se, consensualmente, sobre a utilização do SRP do

Município de SANTA lNÊS - MA, no que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIi,IEIRA. DO OBJETO:

Utilização das Atas de Registro de Preços do Município de SANTA lNÊS - MA, dentro das

limitações legais previstas no correspondente processo que as vinculou, por ente da

federação, mediante controle do órgão gerenciador, sempre na dependência de aceitação

da pessoa Íísica ou jurídica detentora de preços registrados, especiÍicamente a Ata de

Registro de Registro de Preços no 078/2019, bem como contido no Extrato relativo ao

Pregão Presencial no 028/2019, que compõem o Edital, com validade máxima de 12

meses, mantidas as ressalvas legais, desde que preservadas paÍa atendimento da

necessidade, prazo que deverá ser contado em dias úteis.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA- DAS QUANTIDADES

Pelo ofício encaminhado a esta Municipalidade, as quantidades a seÍem fornecidas pela

empresa detentora dos itens citados para a aderente, não prejudicarão o Íornecimento dos

mesmos produtos a nossa Municipalidade, o que nos Íaz opinar pela liberação da adesão,

conÍorme planilha que em anexo este documento.

cLÁusuLA SEGUNDA - DO CALENDARIO DE REQUTSTçÕES:

Fica estipulado que aderente na condição de carona deve remeter seus pedidos à empresa

CONTRATADA diretamente.

CLÂUSULÂ ÍERCEIRA - DOS RESPONSAVEIS PELA REQUISIçÃO DO OBJETO:

DeveÉ ser designada equipe intema por parte do REQUERENTE, por portâria ou âto

equivalente, para assumir responsabilidade direta pelas ÍequisiÇões e conlrole dos pedidos

relacionados aos obretos, devendo a mesma manter perfeita sintonia com a empresa

contratada, excluindo o Município de SANTA lNÊS - MA de qualquer responsabilidacle.
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CLAUSULÂ QUARTA - DA FORÍúA OE ENTREGA OOS BENS E SERVTçOS COMUNS:

É de total responsabilidade do Carona observar e acompanhar as exigências exaradas nas

Atas do Registro relacionadas á Íorma de entrega dos bens dou serviços contratados,

podendo, para maior garantia da execução, designar êquipê de recebimento e, ainda,

Íirmar termo de contÍato individual, sem prejuízos dos efeitos produzidos pelas Atas do

SRP/PM SANTA lNÊS - MA, sempre comunicando expressamente ao gerenciador das

possíveis oconências que possam afetâr a finalidade pretendida.

CúSULA QUIHTA: DA PoSSlaILToAOE DE RECLAMAÇÃo E Do PEoIoo DE

APLTCAçÃO DE PENALTDAOES:

Cabe ao Carona apresêntar rêclamação relacionada ao atendimento das empresas

detentoras de preços rêgistrados junto á este Município, formalizando os motivos da

situaçáo de fato apresentada e, quando for o caso, apresentar pedido de aplicação de

penalidades, sempre que transcorridos 30 (trinta) dias de emissão do pedido ao detentor do

preço registrado sem que tenha havido providencias relativas ao regular atendimento do

pedido demandado.

CúUSULA SEXTA: DA AUSÊNC|A OE IMPUTAçÃO OE ÔNUS AO CARONA:

Não haverá, qualquer tipo de ônus pela condição do status de Carona, como também

nenhuma obrigação por parte de concedente.

CLAÚSULA SÉNMA - DA VIGENCIA DO SISTEMA:

A vigência do Sistema encontÍa-se declarada na presente Ata validada pelo procedimento

da licitação, contando-se o pÍazo inicial de 12 (doze) meses da data de publicaçâo do

ExtratolResenha no DOÊ/DOU, conforme o caso.

Estando assim ajustado para sua firmeza e validade, assinam as paÍtes titulares do direito,
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em comum acordo de cooperaçáo lécnica, este instÍumento de colaboração, em duas vias.

No caso de conflito, Íica eleito para intermediação, o íoro da cidade de SANTA lNÊS - MA,

em detrimento de qualquer outro, por mais priülegiado que seja,

Santa lnês - nA.,22 de julho de 2020.
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Secretána Municipal de Saúde Município de SANTA INÊS-MA

1O PARTICIPE/CONCEDENTE

SECRETÁRIO SAÚDE

HAROLDO AIRES CASTRO

CPF: 617.168.803-78

20 PARTICTPE/PROPONENTE

- Testemunhas:

CPF

CPF
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