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Termo de Cooperação Técnica que entre si firmam o
Município de Paraibano, Estado do Maranhão, nã

qualidade de Ôrgão €crenciador e a PreÍeitura Municipal

de Sucupira do RiachãolMA, como órgão não pârticipantê

"Cãrsna", para Íins de adesão a Ata de Regístro de Preços

np 16,01/2022 - Registro de Preço visando a aquisição de

materiais e artigos esportivos para atender a§

neressidades do Ívlunicípia de ParaibanolMA.

À prefeitura Municipal de Paraibano/MA, neste ãto denominado CONTRATANTE, com sede na Pça

Guilhermino Brito, 284 - Centro, inscrito no CÍrlPJ (MF) sob o ne §5.303.14410001-30, representado

pelo(a) sr.(a) Milton Pereira de Sousa, Secretáric Municipal de Administração, inrcrito no CPF n§

2S1.604.783-S3, aqui denominados PRIMEIR0 PÀRTICIPE/CONCEnENTE e, do outro lado o MUNICÍpl0

n[ §uCUplRA §o RIACHÃ3/MA, arravés cjo sabínete do Prefeito ÍrÁunicipal, inscrito no c[lPJ sob o nÊ

01.612.33810ü01-67, com sede na Ruã São Jusd, ns 479, Centro - CEP: 65"§6S-000, Sucupira do

RiachãolMA, representado pelo Prefeito Municipal, 5r. Walterlins Rodrigues de fuevedo, inscrito no

CpF ne 856.g42.903-72, aqui denorninado (a) §EGUNDO PARTICIPE/CARONA, de comum acordo e

vontade das partes acima qualificadas, resslvem ajustar por meia deste Termo de Cooperação regras

de adesão ao Sistema de Registro de Preços do Município de Paraihano - MA, que firrnam mediante

cláusulas e condiçôes ab,aixo estabelecÍdasI

CoNSIDERÂçÕE3 pRELIMINA* - DÂJUSÍIFICATIVA DA ADESÃO

A principal justificativa do ato de adesão é otimizar contrataçôes necessárias às atividades do

Município de paraibano/MA, no sentido de tornar mais célere e eficar ante o§ encârBos assumidos

perante a população quê represênta, bern corfi6 ern decorrênCia daS opç§es e forma de registro

adotados por este Município, em preciso cumprímento aos princípios da eficiôncia, lransparência e

economicidade comprovados pela implantação do §istema de Registro de Preços do Município de

paraibano, o que defesa cle suas necessidades levou a postulante a ajustar com o referido Poder

lvlunicipalo u:o provisório do SfiP na condiçâo de Órgão Não Participante'CARONA', no que concerne

a utilizâção dos preços registrados para futuras contrataçóes de seu interesse ern atendimento a

rrecessidades inadiáveis nÕ que tâilge a suprimento de rotína de bens e serviços cornuns, deliberando-

se, consequent€rnente, sobre a utilização do Sistema do Municípío de FaraibanolMA, n0 que abaixo

segue:

CLAU§ULA PRIMEIRA. * DO O§JETO

Utilizaçâo de quaisquer das Alas de Registro - §RP, dependendo da necessidade e de cada caso

especifico conforme requerido, em ate 50% {cinquenta por cento) das limitaçôes previstas no

respectivo prôcesso que as vinculou, as quais deverão ser controladas pelo aderente que deverá

observar os dados constãntes do quadro {Extrato Parcial) em anexo {quantidades e especificaçôes),

que pa§sa integrar este Termo como nele trânscritÔ, não podendo, o aderente, sob qualquer hipótese'

ultrapassar ou ampliar a quântidâde limite no anexo prevista, bern como substituir ç bem ou produto

CNPJ: ü5.3ü3. I 44$00 1'3ii

Pça. 6uilhermino Brito ns 284 - Centro

CEP: 65.67ü-000 - §one (99) 3554-l'lttÚ i I I l: * Paraibano-MÂ



{iiiai. t t. i'r I !ft i, a!s

wdkffi&,§ffi&ruffi/m-q

por outro similar, exceto quando de quantidade superior mediante razoáveljustificativa devidamente

comprovada, nesse caso com anuência do órgão gerenciador.

pARÁsRApO pRtMEtRO - A limitação dar-se-á por ente de federação mediante ccntrole para efeito de

liberação por parte do ôrgãa gerenciador, submetido o pedido a anuência da pessca física ou jurídica

detentora de preÇos registrados, no cãso especifico pêra os objetos dc f regâa IletrÔnico ns 16/2021 -

SRp * Registro de Preço visando a aquisição de materiais e artigos esportivrs para atender as

necessidades do Município de Paraibano/MA, confcrrne o edital e seus anexüs, incluldos os ãtos de

atualização dos extratos parciais publicados em data posterior a assinatura deste Termo. obedecida a

vigência rnáxima de 12 {dozei meses, sem prejuízo das ressalvas legais, mantidas todas as condições e

vantãgens.

CúU5ULÂ 5EGUNDA - DO CÀLE1§DÁR;O MEN§AL pÂftÂ §ÉQulslçÕE§

Fica estipulado que o ãdêrente na condição de carona deve remeter §eu§ pÊdides de liberaçõê§ ao seu

Setor/Divisão de Comprâ§, com antecedência mínlma de 3 {três) dias do pralo estipulado para este

atendimento da necessidade, prazo que deverá ser contado em dias úteis.

CúusutÁ TERCETRA - BO§ R[§rCIN5ÁvElS PEtÁ ÊEQul§lçÃO DO OBTETO

Deverá ser designada equipe interna por pãrte do requerente por portaria ou atÕ equivalente, para

assumir responsabilidades direta pelas requisiçôes e cs*trole dos pedidos relacionados aos objetos,

rjevendo a rnesma mãnter perfeita síntonia csm os servidsres do §etor/Dívisão de Compras, no sentido

de aperfeiçoar os atendim*ntns, tornando-os cÉleres, organiaados, transparentes'

clÂtjsuLA euARTA- Dos FoRMUúRtos DE REqul§lçÃo E DEMAts DoctrMEt*lros DE lN§TRUçÃo

PROCESSUAL

tntesra este Termo os formulários padrões destinados a requisiçâo e líberações repassados ao Orgão

Não Gerenciado 
,,CARONA" pela Comissão Permanente de Licitação, bem corno a obrigatoriedade de

bem instruir os processos internos com cópias dos principais documentos inerentes ao Sistema,

disponibilirando-os aos órgãos de controle externo quando requeridos'

cLAU§rrLA QUINTA- DÂ SOnMÂ OE ENTRÊGA DOS BEN§ OU SERVIçCIS COMUNS

É de total responsabilidade do órgão não participantes observar e acÔrnpanhar as exigências exaradas

nas Atas de Registrc relacionadas à forma de entrega dos bens e1'ou serviços contratados, podendo,

para maior garantia da execução: designar equipe de receb,imento e, ainda firmar termo de contrâto

individual, §em prejuizos dos efeitos produzidos palas Atas do 5RP, sempre comunicando

exprâsrêmÊntÊ âo gerenciad*r das postíveis ocorrências qilÊ pos§aÍn af*tar a finalidade pretendida,

üLÂusuLA sEXTA * üÂ pôsslBtLtD.ÀDE DE RrCLAMÂçÃ0 { Do PE§}§§ DE APLICAçÃo oe

PENALI§AOE

Cabe ao Orgão Não Gerenciador "CARONA" apresentar reclamação relacionada ao atendimento das

eí.npresâs detentoras de preços registrados junto ao Órgiio Gerenciador * §ecretaria Municipal de

Administração do Município de Paraibano fMA, formalizando os motivos da sítuação de fato
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apresentada e, quando fcr o câso, âpreserltâr pedido de aplicação de penalidades, sempre que

transcorridos 30 (trinta) dias da emissão do pedido ao detentor do preço registrado sem que tenha

havido providências relativas ao regular atendimento do pedido demandado'

cúusulA sÉtua - DA AUssNctÂ DE lmpurAçÃo DE ôNus Ao oRGÃo NÃo §ERENclAoo§
,,CÂR§NÂ,,:

Não haverá até ulterior deiiberação, qualque r tipo de Ônus pela ccndição do §tâtu§ de caronâ"

cúUSULÀ OITAVA- DA VIGÊNCIA DO §ISTCMA

À vigência da sistema encontra-5e declaradas em cada Ata vaiidaria Pelo procedimento da licitação,

contando-se ô prazo iniciaide 1.2 {dsze} meses da data de publicaçãD do [xtrato Parcial no Diáris oficial

do Município de Paraibano/MA.

Estando assim ajustados para que produzam seus deviclos efeitos, assinam a§ pârtes titulares do

direito, em csrâum acordo, o presente termô de cooperação técnica. csmo instrumento de

colaboração em 2 tduaslvias.

Paraibano * MA, 10 de março de 2022.
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Prefeitura rvr u n iíípà t df Pa ra iba nolMA
Milton Per{/à de Sousa

Secretário Municipal de Administração

O§GÃü G§NENCIAâüR

Pref*itura Municipal de Sucupira do SiachãolMA

WALTIftLIN5 ROüRI§UE§ DT AETVE§O

Prefeito MuníciPal
CANONA
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