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ESTADO DO MARANHÁO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA OO MARANHÃO

cNPJ 06.232.61sl0001-20

TERMo DE CooPERAÇÂO TÉCNICA QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURÁ DE SANTA QUíTÉRIA DO

MARÁNHÃo E A PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO/MA

ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO PREGÃO_ ELETRÔNICO SRP NR. 01212022 - ATA Or4/2O22 '
pREFETTuRA DE serura qutrÉnte oo MARÂNHÃo E A PREFEITURA MUNIcIPAL DE sÂo BERNARDo/MÁ

MUNICíptO DE SArufe qutfÉnta Oo MARANHÂO/MÀ pessoa iurídica de direito público interno, CNPI sob o nq

06.232.61,510001-20, com sede na Av. Cel. Francisco Moreira, Nq 45 - Centro - Santâ Quitéria do Maranhão/MA,

neste ato representado pelo Secreúrio municipal: Cláudio Rodrigues Escórcio, residente e domiciliada na cidade

de Magalhães de Almeida/MA, aqui denominaào 14 Partícipe e, do ouro lado, PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÀO

BIjRNARDO/MA, estabelecida na Praça Bernardo coelho de Almeida,862, centro, são Bernardo/MA, neste ato

rcprescntado pelo Secretário Municipal da Fazenda o Sr. Francisco das Chagas Carvalho, aqui denominado 2q

Paftícipe, em comum acordo e vontade das partes acima qualificadas, resolvem a,ustar através deste'[ermo de

Cooperação regras de adesão ao Sistema de Registro de Preços do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA,

que firuram mediante cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

Considerâçào Preliminar - DA IUSTIFICATM DA ADESÃO:

A principal justiflcativa do ato de adesào é otinrizar contrataçôes necessárias às atividades da PREFEITIIRA

MUNICIPAL DE SÃo BERNARDO/MA, no sentido de tornar mais célere e eficaz, ante os encargos assumidos

perante a população que representa, bem cómo em decorrência das opções e forma de registro adotados pelo

Município de SANTA QUtTÉRIA DO MARANHÃO/MA, em preciso cumprimento aos princípios da eficiéncia,

transparência e economicidade, comprovados pela implantação do slsTEMA DE RECISTRO Dri SANTA QUITERIA

DO MARANHÃO/MA, o que, defesa tie suas necessidades, levou a postulante a ajustar com o referido Poder

Municipal o uso provisório do sRP na condição de cARoNA, no que concerne à utilizaçâo dos preços registrâdos

para futuras contratãções de seu interesse, em atendimento a necessidades inadiáveis no que tange a suprimento

de rotinâ de bens e serviços comuns, deliberando-se, consensualmente, sobre a utilização do sistema do MünicÍpio

de Santa Quitéria do Maranhão/MA, na que abaixo segue:

cLÁusuLA PRIMEIRA -DO OBIETO: Utilização das Atas de Registro do Município de santá Quitéria do

Maranhão/MA, no limites previstas no correspondente processoque asvinculou' porente da federação' mediante

controle e liberação do órgão gerenciador, i..p." ná dependência de aceitação da pessoa física ou- jurídica

detentora de pre;os registrados, especificaments a Ata de serviços comuns contidos nos Extrato Parcial relativo

"o 
ni"gao otátrônico õnp_ or Z/zõZl- Regístro de preço para-contratâção de empresa para fornecimento

à" p"fr. 
" 

pn"rt para veículos e máquinãs pesadas e execüÉ-o dos serviços de Manutenção Prelentiva e

ãÀ,:r"iir. p"., i'rot de Veículos do município da Prefeitura Municipal de Santâ Quitéria do

Maranhão/MA., conforme especificações constantes na publicação no Diário Oficial d-o- Município'

atualizaçôes, i,cluidas as alterações publicadas em data posterior a assinatura deste termo, com validade maxima

dc 12 (dãze) meses, mantidas as ressalvas legais, desde que preservadas as mesmas condições registradas' exceto

3,,it8riiiH:t'-;l''j"ro, *r.ro*rÁvErs pELA REeursrçÀo Do oBlEro: Devera ser desisnada equipe

internaporpaftedorequerente,porPortariaouatoequivalente,paraassumirresponsabilidadediretapelas
requisiçôes e controle dos pedidos relacionados aos objetos, devendo a mesma manter perfeita sintonia com os

servidores do órgão Gerenciador, no sentido de aperfeiçoar os atendimentos, tornando-os céleres, organizados e

transparentes.

clÁusulÂ TERCETRA - DOS FORMUúRIOS DE REQUISIÇÂO E DEMAIS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO

pROCESSUAL: lntegra este 'lermo os f'ormulários padrões destinados a requisições e liberaçôes repassados ao

Carona peta COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÓES DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRlA DO MARANHÃO/MA,

bemcomoaobrigatoriedadedebeminstruirosprocessosinternoscomcópiasdosprincipaisdocumentos
inerentes ao Sistema, disponibilizando-os aos órgãos de controle externo quando requeridos
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clÁusula quante - DÁ FoRMA DE ENTREGA DOS BENS OU SERVIçOS COMUNS: É de total responsabilidade
do Carona observar e acompanhar as exigências exaradas nas Atas do Registro relacionadas à forma de entrega
dos bens e/ou serviços contratados, podendo, para maior garantia da execução, designar equipe de recebimento
e, ainda, firmar termo de contrato individual, sem prejuízos dos efeitos produzidos pelas Atas do SRp, sempre
comunicando expressamente ao gerenciador das possíveis ocorrências que possam afetar a finalidade pretendida.

CLÁUSULA QUINTA - DA PossTBILIDADE DE RECIITMAçÃo E Do PEDIDo DE APLTcAçÃo DE PENALIDADES:
Cabe ao Carona apresentar reclamaçâo relacionada ao atendimento das empresas detentoras de preços
registrados junto à este Município, formalizando os motivos da situaçâo de fatoapresentada e, quando for o caso,

apresentar pedido de aplicação de penalidâdes, sempre que transcorridos 30 (trintâ) dias da emissão do pedido
ao detentor do preço registrado sem que tenha havido providências relativas ao regular atendimento do pedido

demandado.

cúUSULA SExTA - DA AUSÉNCIA DE IMPUTAQ{O DE ÔNUS AO cARONA: Nào haverá, are utterior detiberaçào,

qualquer tipo de ônus pela condição do status de Caroia.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA vIcÊNClA DO SISTEMA: A Vigência do Sistema encontra-se declarada em cada Ata

validada pelo procedimento da licitação, contando-se o prazo inicial de 12 (doze] meses da data de publicação do

Extrato Parcial no DOMSQ/MA.

Estando assim ajustado para sua nrmeza e validade, assinam as partes titulares do direito, em comum acordo de

cooperação técnica, este instrumento de colaboração, em duas vias.

No caso de conflito, fica eleito para intermediação, o Foro da Cidade de Santa Quitéria do Maranhão/MA, em

detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Santa Quitéria do Maranhão/MA, em 22 de âgosto

de 2022.
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AO SETOR CONTÁBIL

ASSUNTO:

DOTAÇÃO ORÇ.{MINTÁRIA PALA ABERTURA DE PRoCESSO LICITATÓTuO:

r, inros atrar es deste, solicitar a existência de dotação orçamenúria para abertura de Processo

i-icitatório (;\desão a ATA de Registro de Preço) para aquisição de pneus e câmaras para

alendinrento da Prefeitura Municipal de São Bemardo/MA.

Sem mais pâra o momento, subscrevemo-nos.

São Bernardo/MA, l5 de agosto de 2022.

Eliza uJ o Lima
P
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