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Registro SRP/MATIAS OLÍMPIO, dependendo da necessidade e de cada caso

específico conforme requêrido, das limitaçóes previstas no respectivo processo que as

vinculou, as quais deverão ser controladas pelo aderente que deverá observar os dados

constantes do quadro (Extrato Parcial) em anexo (quantidades e especificações), que

passa a integrar este termo como nele transcrito, não podendo, o adere nte, sob qualquer

hipótese, ultrapassar ou ampliar a quantidade limite no anexo prev ista, bem como

substiluir o bem o
mediante razoável
órgão gerenciador.

u produto por outro similar, exceto quando de qualida de superi
justificativa devidamente comprovada, neste caso com anuência

Parágrafo Primeiro: A limitação dar-se-á por ente da federação mediante controle para

efeito de liberação por parte do órgáo gerenciador, submetido o pedido a anuência da
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TERMO DE 6OOPERAçÃO TÉcNlCA QUE ENTRE Sl FIRMAM O MUNlClPlo DE

MATIAS OL|MPIO, ESTADO DO PIAUI E O MUNICIPIO DE BENEDITINOS- PI.

ATO DE COOPERAçÃO TÉCNICA OO5T2O2OTPMMO x MUNICIPIO DE BENEDITINOS

- Pt.

MUNtClptO DE MATTAS OL|MPIO - Pl, pessoa jurídica de direito público, com sede na

Praça São Miguel, 101 , centro, Matias olÍmpio, Estadodo Piauí, inscrito no CNPJ(MF)

sob o n.o 06.554.182/0001-29, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Edísio

Alves Maia, cPF no. 138.784.333-87, aqui denominado 'la Partícipe e, do outro lado, a

MUNtCtPto DE BENEDITINOS - Pl, CNPJ no. 06.554.7781000í-29, situado na Rua

Floriano Peixoto, 270, Centro, Beneditino - Pl, pessoa jurídica de direito público interno'

neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Jullyvan Mendes de Mesquita, aqui

denominada 20 Participe, de comum acordo e vontade das partes acima qualificadas,

resolvem ajustar através deste Termo de Cooperação regras de adesáo ao Sistema de

Registro de Preços do Município de Matias Olímpio-Pl, que firmam mediante cláusulas e

condições abaixo estabelecidas.

Consideração Preliminar - DA JUSTIFICATIVA DA ADESÃO:

A principal justificativa do ato de adesão é otimizar contrataçÕes necessárias às

atividades do MUNICIPIO DE BENEDITINOS - Pl, no sentido de tornar mais célerê e

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

decorrência das opçóes e forma de registro adotados pelo Município de Matias Olímpio -

Pl, em preciso cumprimento aos princÍpios da eficiência, transparência e economicidade

comprovados pela implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO

MUúlClplO DE MATIAS OLÍMPIO, o que defesa de suas necessidades levou a

postulante a ajustar com o referido Poder Municipal o uso provisório do sRP na

condição de CÁRONA, no que concerne a utilização dos preços registrados para futuras

contrataçÕêS de seu interesse em atendimento a necessidades inadiáveis no que tange

a suprimento de rotina de bens e serviços comuns, deliberando-se, consensualmente,

sobre a utilização do sistema do Município de Matias olímpio-Pl, no que abaixo segue:

'1. cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO: Utilizaçáo de quaisquer das Atas de
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pessoa física ou jurídica detentora de preços registrados, no caso específico para o
objeto do Pregão Presen cial no OO7l2O19 aquisição, por meio de SisÍema de Registro de
pieços (SRpl Medicamentos (F armácia Básica, Medicamentos lnietáveis, Medicamentos
psiàotràpicoé, Mateial Hospitalar e odontológico), incluídos os atos de atualização dos

extratos parciais publicados em data posterior a assinatura deste termo, obêdecida a

vigência máxima áe 12 (doze) meses, sem preju r_zo das ressalvas legais, mantidas todas

aJ condições e vantagens, obedecido o Decreto Regulamentar local'

2, CLÁUSULA SEGUNDA - DO CALENDÁRIO MENSAL PARA REQUISIÇÕES:

Fica estipulado que o aderente na condiçáo de carona deve remeter seus pedidos de

liberaçÕes à sua Comissão Permanente de Licitaçáo, com antecedência mínima de 03

(três) dias do prazo estipulado para atendimento da necessidade, prazo que deverá ser

contâdo em dias úteis.

3. cLÁusuLA TERCEIRA - Dos REsPoNsÁvEls PELA REQUlslÇÃo Do
OBJETO: deverá ser designada equipe interna por partê do requerente, por Portaria ou

ato equivalente, para assúmir responsabilidade direta pelas requisiçÕes e controle dos

pedidos relacionados aos objetos, devendo a mesma manter perfeita sintonia com os

servidores da Comissão Permanente de Licitação, no sentido de aperfeiçoar os

atendimentos, tornando-os céleres, organizados e tÍansparentes.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS FORMULÁRIOS DE REQUISIçÃO E DEMAIS

DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL: lntegra este Termo os formulários

padrões destinados a requisiçÕes e liberaçóes repassados ao Carona pela Comissão

irermanente de Licitação, bem como a obrigatoriedade de bem instruir os processos

internos com cópias d'os principais documentos inerentes ao Sistema, disponibilizando-

os aos órgãos de controle externo quando requeridos.

s. cLÁusuLA QUTNTA - DA FORMA DE ENTREGA DOS BENS OU SERVIçOS

coMUNS: E de total rêsponsabilidade 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 dê contrato individual, sem prejuízos dos efeitos produzidos pelas

Atas do sRP, sempre comunicando expressamente ao gerenciador (GPUPMMO/PI) das

possíveis ocorrências que possam aÍelat a finalidade pretendida.

6, CLÁUSULA SEXTA - DA POSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO E DO PEDIDO DE

APLICAçÃO DE PENALIDADES: Cabe ao Carona apresentar reclamaçáo relacionada

ao atendimento das emPresas deten toras de preços registrados junto a CPUPMMO/PI,

formalizando os motivos da situação de fato apresentada e, quando for o caso,

apresentar pedido de aplicação de penalidadês, sempre que transcorridos 30 (trinta) dias

da emissão do Pedido ao detento r do preço registrado sem que tenha havido

providências relativas ao regular atend imento do pedido demandado
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Matias Olímpio/Pl, em í0 de

Edísi A a
Anuência: P refeito Mun de atias Olímpio - Pl

Jullyvan endes de uita
Prefeito Munici itinos - Pl.
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7. CLÁUSULA SÉNMA - DA AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ÔNUS IO CARONA:
Não haverá, até ulterior deliberaçâo, qualquer tipo de ônus pela condição do status de

Carona.

B. CLÁUSULA OTTAVA - DA V;6ÊNCIA DO SISTEMA: A Vigência do Sistema

encontra-se declarada em cada Ata validada pelo procedimento da licitaçáo, contando-se

o pÊzo inicial de 12 (doze\ meses da data de publicação do Extrato Parcial no DOM/PI,

bem como a sua prorrogaçáo por mais doze meses, na mesma forma da publicaçáo de
prorrogaçáo, conforme seja o caso, preservados os contratos de natureza contÍnua nas

condições acima descritas.

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

direito, em comum acordo de cooperação técnica, este instrumento de colaboração, êm

duas vias.

No caso de conflito, fica eleito para intermediação, o Foro da cidade de Matias

Olímpio/Pl, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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