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TERMO DE LIBERA
cooPERAçÃO TÉCUTCA

çÃo E

OBJETO:

REGISTRO DE PREçOS PARA A EVENTUAL
E FUTURO FORNECIMENTO DE GASES
MEDICINAIS (RECARGA) PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETAR1A
MUNICIpAL oe seúoe oo prurrrrcÍpro oe
PASTOS BONS - MA.

ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO.

o59/2O21, RESULTANTE DO PREGAO
errnôlrIco oro/2ozL - sRP,
DECORRENTE DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO NO

3010.7405.124/2021, CONDUZIDO PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
. MA,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA, sitUAdA A AV. DOMiNqOS

Seftão, No 1.000, Bairro São José. CEP 65.870-000, Pastos Bons - MA, através. das
secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pela Sra, VERA LUCIA
FERREIRA COSTA MOTA, Secretária Municipal de Saúde, Orgão Gerenciador da ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS No059/2021, de 29 (vinte e nove) de outubro do ano de
2021, aqui denominaào 10 PARTÍCIPE e, do outro lado, o Município de Sucupira
do Riachão - MA, estabelecido na Rua São José, No 479, Centro - CEP: 65668-000,
através do Prefeíto Municipal, aqui denominado 4-P/I&TÍG!EE, em comum acordo
e vontade das partes acima qualificadas, resolvem ajustar através deste TERMo
DE LIBERçÂO E COOPERAçAO TECNICA regras de adesão ao Sistema de
Registro de Preços do Município de PASToS BONS/MA, que firmam mediante
cláusulas e condições baixo estabelecidas.

Av. Dom{n8os Sêrtào, 1000 . S5o Jo!é. CtPr 65.870-000 . Pastos gons - MA . €màilr prefeituÍa_pastosbon!@hotmail.com
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ESPÉCIE:

TERiiO DE COOPERAçÃO TÉCNICA NO
oo5l2022.

PARTESI O MUNICÍPIO DE PASTOS
BONS/MA E O MUNICÍPIO DE SUCUPIRA
Do nrlcnÃo/vn, ernnvÉs DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA
FINS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.

Consideração Preliminar - DA JUSTIFICATM DA ADESAO;

A principal justificativa do ato de adesão é otimizar contratações necessárias às
atividades do Município de Sucupira do Riachâo, estado do IIIARANHÃO, no
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Utilização das Atas de Registro de Preços do Município de PASTOS BONS/MA, em
até 50o/o (cinquenta por cento) das limitações previstas no correspondente processo
que as vinculou, por ente da federação, medíante controle do órgão gerenciador.
sempre na dependência de aceitação da pessoa jurídica detentora de preços
registrados, especificamente a ATA DE REGISTRO DE PREçOS No059/2021, de 29
(vinte e nove) de outubro do ano de 2021, bens comuns contidos no Extrato
relativo ao PREGAO ELETRONICO No 010/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, nos ITENS vencidos e registrados à empresa: F.REIS FILHO & CIA LTDA
inscrita no CNPI sob o no 02.758.85110007-23, objetivando o objetivando o
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE GASES
MEDICINAIS (RECARGA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, que compõem o Edital, com validade máxima de 12 meses,
mantidas as ressalvas legais, desde que preservadas para atendimento da
necessidade, prazo que deverá ser contado em dias úteis,'

SUBCLAUSULA PRIMETRA- DAS QUANTIDADES

Pelo ofício encaminhado a esta Municipalidade, as quantidades a serem executadas
pela empresa detentora dos itens cítados para a aderente, nos lotes citados, não
p§udicarão a realização dos mesmos produtos a nossa Municipalidade, o que nos
faz opinar pela liberação da adesão. Relação dos LOTES/ITENS:

ITEM DESCRIçÃO MARCÁ UND QTD v
UNIT

V. TOTAL

1

RECARGA OXIGÊNIO
MEDICINAL 1,0 M3 GáS
incolor e inodoro, Contém
não menos de 99,57o v/v de
oxigênio.A2O"Cenuma
pressáo de l0lkpA, 1

voltrme dissolve em 32
volumes de água (EP 5.O),
Contém não menos d,e 99V"
de volume de oxigênio (USP
2sl.

Whlte
Martins UND 80

R$
t20,oo

RS
9.600,00

Av, Domlngos Sertlo, 1000 . Sâo joré, C8Pr 65.870-000 . Psstos Bons . MA . Emailr p.efeitura_pastotbon5@hotmail.com

e
sentido de tornar mais célere e efacaz, ante os encargos assumidos perante a
população que representa, bem como em decorrência das opções e forma de
registro adotados pelo Município de PASTOS BONS/MA. em preciso cumprimento
aos princípios da eficiência, transparência e economicidade, comprovados pela
implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS/SRP, o que defesa de suas
necessidades, levou a postulante a ajustar com o referido Poder Municipal o uso do
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS deste Municíplo na condição de CARONA, no
que concerne a utilização dos preços registrados para futuras contratações de seu
interesse. em atendimento a 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 PASTOS BONS/MA, no que abaixo segue:

cúusur-A PRTMETRA - Do oBJETor
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cúusula SEGUNDA - Do cALENDARTo DE neqursrções:

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

cúusula rER.cErRA - Dos REspoNsAvErs eELA REeursrçÃo oo
OBJETO:

Deverá ser designada equipe interna/Fiscais por parte do REQUERENTE, por
portaria ou ato equivalente, para assumir responsabilidade direta pelas requisições

2

RECARGA OXIGÊNIO
MEDICINAL 2,5 M3 GáS
incolor e inodoro, Contém
não menos de 99,5/" v/v d,e

oxigênio.A2O"Cenuma
pressáo de l0lkpA, I
volume dissolve em 32
volumes de água (EP 5.0),
Contém náo menos de 99"/o
de volume de oxigênio (USP
2el.

White
Martins UND 50

R$
295,OO

RS
14.750,00

3

RECARGA OXIGÊNIO
MEDICINAL 3,5 M3 GáS
incolor e inodoro, Contém
não menos de 99,57o v/v de
oxigênio.A20'Cenuma
pressão de l0lkpA, 1

volume dissolve em 32
volumes de água (EP 5.0),
Contém não menos de 99Y'
de volume de oxigênio (USP
2e).

White
MaÍtins UND 50

R$
335,O0

RS
16.750,00

4

RECARGA OXIGÊNIO
MEDICINAL 10 M3 Gás
incolor e inodoro, Contém
náo menos de 99,5'Â v/v de
oxigênio.A20'Cenuma
pressáo de 101kpA, 1

volume dissolve em 32
volumes de água (EP 5.0),
Contém não menos de 99V,
de volume de oxigênio (USP
2e).

White
Martins UND

R$
465,00

R$
74.400,OO

TOTAL GERAL
Rs

115.5OO,(x'

Av Domingos Senão, 1000 . São losé, C€P: 65.87G0OO . Paitos Bons . MÂ . Email: prefeitura-pastosbons@hotmail.com
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e controle dos pedidos relacionados aos objetos, devendo a mesma manter perfeita

sintonia com a empresa contratada, excluindo o Município de PASTOS BONS/MA de

qualquer responsabilidade.

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE ENTREGA DOS BET{S E SERVIçOS
COMUNSs

É de total responsabilidade do Carona observar e acompanhar as exigências

ãxaradas ru, Àtu, do Registro relacionadas à forma de entrega dos bens e/ou

iu-içoi-.onttutad os, pode;do, para maior garantia da execução, designar equipe

ãã.ãceui.ento e, ainda, firmai termo de ãontrato individual, sem prejuízos dos

"f"ito. 
produzidos peias Atas do SRP/PMPB-MA, sempre comunicando

",,piettuà"nt" 
ao geienciador das possíveis ocorrências que possam afetar a

finalidade pretendida.

cúsULA QUINTA: DA POSSIBILIDADE DE RECLAMAçÃO E DO PEDIDO DE

APLICAçÃO DE PENALIDADES:

Cabe ao Carona apresentar reclamação relacionada a.o atendimento das empresas

detentoras de preços registrados junto á este Município, formalizando os motivos

da situação de fáto apiesentadJ e, quando for o caso, apresentar pedid-o de

ãpf i.içã"'ã" penatidades, sempre que tianscorridos. 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 AUsÊNcrA DE ri{PurAçÃo DE ôNus Ao cARoNA:

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

também nenhuma obrÍgação por parte de concedente.

CLAÚSULA SÉTI].IA - DA VIGENCIA DO SISTETTIA:

A vigência do sistema encontra-se declarada na presente Ata validada pelo

procáimento da licitação, contando-se o prazo inicial de 12 (doze) meses da data

ãe publicação do Extrãto/Resenha no Diário Oficial dos Municípios do Estado do

Maranhão (FAMEM), conforme o caso.

Estando assim ajustado para sua firmeza e validade, assinam as partes titulares do

direito, em .o.üm a.oráo de cooperação técnica, este instrumento de colaboração,

em duas vias.

No caso de conflito, fica eleito para intermediação, o foro da cidade de PASTOS

BONS/MA, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja'
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PASTOS BONS (MA), em 07 de março de 2022 '

Àv. oomihSos s€dào, 1o0o . são Jo§é. cÉPi 65.870-OOO . Pastos gonr - MA . Emall: pÍefuiturà-pastosbons@hotmail.com
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SECRETARI,A MUN AL DE SAUDE DE PASTOS BONS. MA

vrne lÚcn FERREIRA cosrA MoTA - Secretária Municipal De Saúde

oneÃo GERENcIADoR
to plRrÍcrpe rconceoentr

pREFEITURA MUNIcIPAL or sucuptna oo nmcnÃo-lan
Walterlins Rodrigues de Azevedo

Prefeito MuniciPal
zo penrÍcrpe/ pRoPonetrEs

^v 
Domintos Sertão, 10OO . São losé, CEPi 65.870{00 . P.stos Bons - MA . tmail: píêfêiturà-pastosbons@hotmâil.com


