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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

CARONA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA, ATRAVÉS DA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AÇAILÂNDIA  E  O  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUIS  -  MA,  ATRAVÉS  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO LUIS - MA.
 
ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 002/2017 (MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA/ MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - MA).
 
MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, pessoa jurídica de direito público
interno, sediada na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia/MA, inscrita no CNPJ sob o n.º
07.000.268/0001-72, neste ato representado pelo prefeito municipal, Sr. Juscelino Oliveira e Silva, portador da cédula de
identidade nº 294431942 SSP/MA e do CPF nº 872.642.008-25, residente e domiciliado neste município, aqui denominado 1º
PARTÍCIPE e, do outro lado, o MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA, através do SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED pessoa jurídica de direito público interno, sediada, Av. Marechal Castelo Branco, Qd. 14, lote 14, nº 250, Ed. Trade
center – São Francisco, São Luis - MA, cep 65.076-090, neste ato representado pelo secretario de Educação, Sr. Raimundo
Moacir  Mendes Feitosa,  portador(a)  da cédula de identidade nº 03105984200 -  66 e do CPF nº 022367023 -  53,  aqui
denominado 2º PARTÍCIPE, de comum acordo e vontade das partes acima qualificadas, resolvem ajustar através deste Termo
de Cooperação regras de adesão ao Sistema de Registro de Preços do Município de Açailândia - MA, 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 da Secretaria  Municipal  de
Educação da Prefeitura Municipal de São Luis - Ma, no sentido de tornar mais célere e eficaz ante os encargos assumidos
perante a população que representa, bem como em decorrência das opções e forma de registro adotados pelo Município de
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Açailândia - MA, em preciso cumprimento aos princípios da eficiência, transparência e economicidade comprovados pela
implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA, o que defesa de suas
necessidades levou a postulante a ajustar com o referido Poder Municipal o uso provisório do SRP 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 a suprimento de rotina de bens e serviços comuns, deliberando-se, consensualmente,
sobre a utilização do Sistema do Município de Açailândia - MA, no que abaixo segue:
 

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO:  Utilização  de  quaisquer  das  Atas  de  Registro  -  SRP/Açailândia  -  MA1.
dependendo da necessidade e de cada caso específico conforme requerido,  em até 100% (cem por cento)  das
limitações previstas no respectivo processo que as vinculou, as quais deverão ser controladas pelo aderente que
deverá observar os dados constantes do quadro abaixo (quantidades e especificações), que passa a integrar este
termo como nele transcrito, não podendo, o aderente, sob qualquer hipótese, ultrapassar ou ampliar a quantidade limite
previsto, bem como substituir o bem ou produto por outro similar, exceto quando de qualidade superior mediante
razoável justificativa devidamente comprovada, neste caso com anuência do órgão gerenciador:

 
Nome empresarial: MM PEREIRA MATO E CIA LTDA

CNPJ nº: 18.759.339/0001-31

Endereço: RUA VIA 301, QD 301, Nº 02, PARQUE VITORIA, SÃO JOSE DE RIBAMAR, MA

Telefone: (98) 3246-1888

E-mail: mm@mmservicos.com

Representante legal: Ademir Alexandre Bogea Santos

CPF nº: 023.645.783-70

Item Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total
1 Serviços  de  esgotamento  de  fossas  sépticas,

sumidouros,  hidrojateamento,  desentupimento  de
pias,  bocas de lobo e vasos sanitários.  Limpeza e
sucção  de  fossas,  com  emprego  de  pessoal  e
equipamentos.  Com  finalidade  de  atender  às
necessidades da Secretaria Municipal
de Educação de São Luís/MA – SEMED, conforme
PRD e Termo de Referência.

M³ 8.972 R$ 79,79 R$ 715.875,88

 
 
Parágrafo Primeiro: A limitação dar-se-á por ente da federação mediante controle para efeito de liberação por parte do órgão
gerenciador, submetido o pedido a anuência da pessoa física ou jurídica detentora de preços registrados, no caso específico
para o objeto do Pregão Presencial nº 028/2016, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP) eventual contratação de
pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de esgotamento de fossas sépticas, sumidouros e desentupimento de pias,
vasos sanitários e caixa de gordura, incluídos os atos de atualização dos extratos parciais publicados em data posterior a
assinatura deste termo, obedecida a vigência máxima de 12 (doze) meses, sem prejuízo das ressalvas legais, mantidas todas
as condições e vantagens, obedecido o Decreto Regulamentar local (Decreto 134/2015, Decreto nº 135/2015 e Decreto nº
136/2015)
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CALENDÁRIO MENSAL PARA REQUISIÇÕES: Fica estipulado que o aderente na2.
condição  de  carona  deve  remeter  seus  pedidos  de  liberações  à  sua  Comissão  Permanente  de  Licitação,  com
antecedência mínima de 03 (três) dias do prazo estipulado para atendimento da necessidade, prazo que deverá ser
contado em dias úteis.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RESPONSÁVEIS PELA REQUISIÇÃO DO OBJETO: deverá ser designada equipe3.
interna por parte do requerente, por Portaria ou ato equivalente, para assumir 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
transparentes.

 

CLÁUSULA  QUARTA  -  DOS  FORMULÁRIOS  DE  REQUISIÇÃO  E  DEMAIS  DOCUMENTOS  DE  INSTRUÇÃO4.
PROCESSUAL: Integra este Termo os formulários padrões destinados a requisições e liberações repassados ao
Carona pela Comissão Central de Licitação, bem como a obrigatoriedade de bem instruir os processos internos com
cópias dos principais documentos inerentes ao Sistema, disponibilizando-os aos órgãos de controle externo quando
requeridos.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS COMUNS: É de total responsabilidade5.
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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 SEXTA – DA POSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO E DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES:6.
Cabe ao Carona apresentar reclamação relacionada ao atendimento das empresas detentoras de preços registrados
junto a CCL/PMA/MA, formalizando os motivos da situação de fato apresentada e, quando for o caso, apresentar
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.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ÔNUS AO CARONA: Não haverá, até ulterior deliberação,7.
qualquer tipo de ônus pela condição do status de Carona.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO SISTEMA: A Vigência do Sistema encontra-se declarada em cada Ata8.
validada pelo procedimento da licitação, contando-se o prazo inicial de 12 (doze) meses da data de publicação do
Extrato Parcial no Diário Oficial Municipal de Açailândia/MA, bem como a sua prorrogação por mais doze meses, na
mesma forma da publicação de prorrogação, 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, em 2 (duas) vias.
 
No caso de conflito, fica eleito para intermediação, o Foro da cidade de Açailândia - MA, em detrimento de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
 

 AÇAILÂNDIA - MA, em 21 de março de 2017.
 

 Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal de Açailândia - MA

  
Sr. Raimundo Moacir Mendes Feitosa

Secretário Municipal de Educação - SEMED
Superintendência da Área de Administração

do Município de São Luis - MA
 

Rosa Maria do Nascimento Sousa
Gerenciadora de Sistema de Registro de Preço

CARONA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA, ATRAVÉS DA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AÇAILÂNDIA  E  O  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUIS  -  MA,  ATRAVÉS  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO LUIS - MA.
 
ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 003/2017 (MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA/ MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - MA).
 
MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, pessoa jurídica de direito público
interno, sediada na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia/MA, inscrita no CNPJ sob o n.º
07.000.268/0001-72, neste ato representado pelo prefeito municipal, Sr. Juscelino Oliveira e Silva, portador da cédula de
identidade nº 294431942 SSP/MA e do CPF nº 872.642.008-25, residente e domiciliado neste município, aqui denominado 1º
PARTÍCIPE e, do outro lado, o MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA, através do SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED pessoa jurídica de direito público interno, sediada, Av. Marechal Castelo Branco, Qd. 14, lote 14, nº 250, Ed. Trade
center – São Francisco, São Luis - MA, cep 65.076-090, neste ato representado pelo secretario de Educação, Sr. Raimundo
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Moacir  Mendes Feitosa,  portador(a)  da cédula de identidade nº 03105984200 -  66 e do CPF nº 022367023 -  53,  aqui
denominado 2º PARTÍCIPE, de comum acordo e vontade das partes acima qualificadas, resolvem ajustar através deste Termo
de Cooperação regras de adesão ao Sistema de Registro de Preços do Município de Açailândia - MA, 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 da Secretaria  Municipal  de
Educação da Prefeitura Municipal de São Luis - Ma, no sentido de tornar mais célere e eficaz ante os encargos assumidos
perante a população que representa, bem como em decorrência das opções e forma de registro adotados pelo Município de
Açailândia - MA, em preciso cumprimento aos princípios da eficiência, transparência e economicidade comprovados pela
implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA, o que defesa de suas
necessidades levou a postulante a ajustar com o referido Poder Municipal o uso provisório do SRP 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 a suprimento de rotina de bens e serviços comuns, deliberando-se, consensualmente,
sobre a utilização do Sistema do Município de Açailândia - MA, no que abaixo segue:
 

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO:  Utilização  de  quaisquer  das  Atas  de  Registro  -  SRP/Açailândia  -  MA1.
dependendo da necessidade e de cada caso específico conforme requerido,  em até 100% (cem por cento)  das
limitações previstas no respectivo processo que as vinculou, as quais deverão ser controladas pelo aderente que
deverá observar os dados constantes do quadro abaixo (quantidades e especificações), que passa a integrar este
termo como nele transcrito, não podendo, o aderente, sob qualquer hipótese, ultrapassar ou ampliar a quantidade limite
previsto, bem como substituir o bem ou produto por outro similar, exceto quando de qualidade superior mediante
razoável justificativa devidamente comprovada, neste caso com anuência do órgão gerenciador:

 
Nome empresarial: MM PEREIRA MATO E CIA LTDA

CNPJ nº: 18.759.339/0001-31

Endereço: RUA VIA 301, QD 301, Nº 02, PARQUE VITORIA, SÃO JOSE DE RIBAMAR, MA

Telefone: (98) 3246-1888

E-mail: mm@mmservicos.com

Representante legal: Ademir Alexandre Bogea Santos

CPF nº: 023.645.783-70

Item Descrição Unid Área  Tota l
dos  Prédios
(m²)

V a l o r
Unitário (m²)

Quantidade  de
Aplicações  (12
meses)

Valor  Unitário
Aplicação

Valor  Total  (12
meses)

1 Serviços de controle  integrado
de  pragas  e  vetores  urbanos,
compreendendo os serviços de
desinsetização, desratiza ção e
descupinização com
fornecimento de mão de obra,
materiais,   equipamentos,
máquinas,  ferramentas  e
utensí l ios  da  Secretar ia
Municipal de Educação de São
Luís – MA.

M³ 241.704 1,25 4 R$
302.130,00

R$
1.208.520,00

 
 
Parágrafo Primeiro: A limitação dar-se-á por ente da federação mediante controle para efeito de liberação por parte do órgão
gerenciador, submetido o pedido a anuência da pessoa física ou jurídica detentora de preços registrados, no caso específico
para o objeto do Pregão Presencial nº 029/2016, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP) eventual contratação de
pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de controle integrado de pragas e vetores urbanos, compreendendo os
serviços de desinsetização, desratização e descupinização com fornecimento de mão de obra,  materiais,  equipamentos,
máquinas, ferramentas e utensílios, incluídos os atos de atualização dos extratos parciais publicados em data posterior a
assinatura deste termo, obedecida a vigência máxima de 12 (doze) meses, sem prejuízo das ressalvas legais, mantidas todas
as condições e vantagens, obedecido o Decreto Regulamentar local (Decreto 134/2015, Decreto nº 135/2015 e Decreto nº
136/2015)
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CALENDÁRIO MENSAL PARA REQUISIÇÕES: Fica estipulado que o aderente na2.
condição  de  carona  deve  remeter  seus  pedidos  de  liberações  à  sua  Comissão  Permanente  de  Licitação,  com
antecedência mínima de 03 (três) dias do prazo estipulado para atendimento da necessidade, prazo que deverá ser
contado em dias úteis.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RESPONSÁVEIS PELA REQUISIÇÃO DO OBJETO: deverá ser designada equipe3.
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interna por parte do requerente, por Portaria ou ato equivalente, para assumir 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
transparentes.

 

CLÁUSULA  QUARTA  -  DOS  FORMULÁRIOS  DE  REQUISIÇÃO  E  DEMAIS  DOCUMENTOS  DE  INSTRUÇÃO4.
PROCESSUAL: Integra este Termo os formulários padrões destinados a requisições e liberações repassados ao
Carona pela Comissão Central de Licitação, bem como a obrigatoriedade de bem instruir os processos internos com
cópias dos principais documentos inerentes ao Sistema, disponibilizando-os aos órgãos de controle externo quando
requeridos.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS COMUNS: É de total responsabilidade5.
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 SEXTA – DA POSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO E DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES:6.
Cabe ao Carona apresentar reclamação relacionada ao atendimento das empresas detentoras de preços registrados
junto a CCL/PMA/MA, formalizando os motivos da situação de fato apresentada e, quando for o caso, apresentar
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.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ÔNUS AO CARONA: Não haverá, até ulterior deliberação,7.
qualquer tipo de ônus pela condição do status de Carona.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO SISTEMA: A Vigência do Sistema encontra-se declarada em cada Ata8.
validada pelo procedimento da licitação, contando-se o prazo inicial de 12 (doze) meses da data de publicação do
Extrato Parcial no Diário Oficial Municipal de Açailândia/MA, bem como a sua prorrogação por mais doze meses, na
mesma forma da publicação de prorrogação, 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, em 2 (duas) vias.
 
No caso de conflito, fica eleito para intermediação, o Foro da cidade de Açailândia - MA, em detrimento de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
  

AÇAILÂNDIA - MA, em 21 de março de 2017.
 

Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal de Açailândia - MA

  
Sr. Raimundo Moacir Mendes Feitosa

Secretário Municipal de Educação - SEMED
Superintendência da Área de Administração

Município de São Luis - MA
 

 Rosa Maria do Nascimento Sousa
Gerenciadora de Sistema de Registro de Preço
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CARONA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

   
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA, ATRAVÉS DA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AÇAILÂNDIA  E  O  MUNICÍPIO  DE  SÃO  LUIS  -  MA,  ATRAVÉS  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - SEMAPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS -
MA.
 
ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 004/2017 (MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA/ MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - MA).
 
MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, pessoa jurídica de direito público
interno, sediada na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia/MA, inscrita no CNPJ sob o n.º
07.000.268/0001-72, neste ato representado pelo prefeito municipal, Sr. Juscelino Oliveira e Silva, portador da cédula de
identidade nº 294431942 SSP/MA e do CPF nº 872.642.008-25, residente e domiciliado neste município, aqui denominado 1º
PARTÍCIPE e, do outro lado, o MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PESCA E ABASTECIMENTO - SEMAPA pessoa jurídica de direito público interno, sediada, Br 135, km 0, s/n, Tirirical, São
Luis - MA, cep 65.095-600, neste ato representado pelo secretario de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Sr. Antônio Ivaldo
Rodrigues, portador(a) da cédula de identidade nº 15862693 - 1 e do CPF nº 692222233 - 49, aqui denominado 2º PARTÍCIPE,
de comum acordo e vontade das partes acima qualificadas, resolvem ajustar através deste Termo de Cooperação regras de
adesão ao Sistema de Registro de Preços do Município de Açailândia - MA, 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 da Secretaria Municipal Agricultura,
Pesca e Abastecimento - Semapa da Prefeitura Municipal de São Luis/Ma, no sentido de tornar mais célere e eficaz ante os
encargos assumidos perante a população que representa, bem como em decorrência das opções e forma de registro adotados
pelo Município de Açailândia - MA, em preciso cumprimento aos princípios da eficiência, transparência e economicidade
comprovados pela implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA, o que
defesa de suas necessidades levou a postulante a ajustar com o referido Poder Municipal o uso provisório do SRP 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 a suprimento de rotina de bens e serviços comuns, deliberando-se, consensualmente,
sobre a utilização do Sistema do Município de Açailândia - MA, no que abaixo segue:
 

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO:  Utilização  de  quaisquer  das  Atas  de  Registro  -  SRP/Açailândia  -  MA1.
dependendo da necessidade e de cada caso específico conforme requerido,  em até 100% (cem por cento)  das
limitações previstas no respectivo processo que as vinculou, as quais deverão ser controladas pelo aderente que
deverá observar os dados constantes do quadro abaixo (quantidades e especificações), que passa a integrar este
termo como nele transcrito, não podendo, o aderente, sob qualquer hipótese, ultrapassar ou ampliar a quantidade limite
previsto, bem como substituir o bem ou produto por outro similar, exceto quando de qualidade superior mediante
razoável justificativa devidamente comprovada, neste caso com anuência do órgão gerenciador:

 
 

Nome empresarial: MM PEREIRA MATO E CIA LTDA

CNPJ nº: 18.759.339/0001-31

Endereço: RUA VIA 301, QD 301, Nº 02, PARQUE VITORIA, SÃO JOSE DE RIBAMAR, MA

Telefone: (98) 3246-1888

E-mail: mm@mmservicos.com

Representante legal: Ademir Alexandre Bogea Santos

CPF nº: 023.645.783-70

Item Descrição Unid Área  Tota l
dos  Prédios
(m²)

V a l o r
Unitário (m²)

Quantidade  de
Aplicações  (12
meses)

Valor  Unitário
Aplicação

Valor  Total  (12
meses)

1 Serviços de controle integrado
de pragas  e  vetores  urbanos,
compreendendo os serviços de
desinsetização, desratiza ção e
descupinização com
fornecimento de mão de obra,
materiais,   equipamentos,
máquinas,  ferramentas  e
utensílios.

M³ 241.704 1,25 4 R$
302.130,00

R$
1.208.520,00
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Parágrafo Primeiro: A limitação dar-se-á por ente da federação mediante controle para efeito de liberação por parte do órgão
gerenciador, submetido o pedido a anuência da pessoa física ou jurídica detentora de preços registrados, no caso específico
para o objeto do Pregão Presencial nº 029/2016, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP) eventual contratação de
pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de controle integrado de pragas e vetores urbanos, compreendendo os
serviços de desinsetização, desratização e descupinização com fornecimento de mão de obra,  materiais,  equipamentos,
máquinas, ferramentas e utensílios, incluídos os atos de atualização dos extratos parciais publicados em data posterior a
assinatura deste termo, obedecida a vigência máxima de 12 (doze) meses, sem prejuízo das ressalvas legais, mantidas todas
as condições e vantagens, obedecido o Decreto Regulamentar local (Decreto 134/2015, Decreto nº 135/2015 e Decreto nº
136/2015)
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CALENDÁRIO MENSAL PARA REQUISIÇÕES: Fica estipulado que o aderente na2.
condição  de  carona  deve  remeter  seus  pedidos  de  liberações  à  sua  Comissão  Permanente  de  Licitação,  com
antecedência mínima de 03 (três) dias do prazo estipulado para atendimento da necessidade, prazo que deverá ser
contado em dias úteis.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RESPONSÁVEIS PELA REQUISIÇÃO DO OBJETO: deverá ser designada equipe3.
interna por parte do requerente, por Portaria ou ato equivalente, para assumir 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
transparentes.

 

CLÁUSULA  QUARTA  -  DOS  FORMULÁRIOS  DE  REQUISIÇÃO  E  DEMAIS  DOCUMENTOS  DE  INSTRUÇÃO4.
PROCESSUAL: Integra este Termo os formulários padrões destinados a requisições e liberações repassados ao
Carona pela Comissão Central de Licitação, bem como a obrigatoriedade de bem instruir os processos internos com
cópias dos principais documentos inerentes ao Sistema, disponibilizando-os aos órgãos de controle externo quando
requeridos.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS COMUNS: É de total responsabilidade5.
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 SEXTA – DA POSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO E DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES:6.
Cabe ao Carona apresentar reclamação relacionada ao atendimento das empresas detentoras de preços registrados
junto a CCL/PMA/MA, formalizando os motivos da situação de fato apresentada e, quando for o caso, apresentar
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.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ÔNUS AO CARONA: Não haverá, até ulterior deliberação,7.
qualquer tipo de ônus pela condição do status de Carona.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO SISTEMA: A Vigência do Sistema encontra-se declarada em cada Ata8.
validada pelo procedimento da licitação, contando-se o prazo inicial de 12 (doze) meses da data de publicação do
Extrato Parcial no Diário Oficial Municipal de Açailândia/MA, bem como a sua prorrogação por mais doze meses, na
mesma forma da publicação de prorrogação, 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, em 2 (duas) vias.
 
No caso de conflito, fica eleito para intermediação, o Foro da cidade de Açailândia - MA, em detrimento de qualquer outro por
mais privilegiado que seja. 
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AÇAILÂNDIA - MA, em 21 de março de 2017.
 

Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal de Açailândia - MA

  
Sr. Antônio Ivaldo Rodrigues

Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e
Abastecimento - SEMAPA

Prefeitura Municipal de São Luís - MA
 

Rosa Maria do Nascimento Sousa
Gerenciadora de Sistema de Registro de Preço

TOMADA DE PREÇO

  AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017

 
O Município de Açailândia - MA, através da Prefeitura Municipal de Açailândia, por meio da Comissão Central de Licitação -
CCL, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar às 10:00h
(dez horas) do dia 19 de abril de 2017, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 004/2017, sob a forma de execução
indireta e regime de empreitada por  preço unitário,  do tipo menor preço,  tendo por  objeto contratação de empresa de
engenharia civil para execução dos serviços de construção e recuperação de estradas vicinais no município de Açailândia-MA,
conforme plano de trabalho do convênio nº 8.050.00/2016 (Celebrado entre Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o Município de Açailândia-MA), devidamente inserido no SICONV Nº 834341/2016 e
constante  no  processo  administrativo  nº  59.580.000095/2016-04/CODEVASF,  de  interesse  da  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura e Urbanismo. A presente Licitação será realizada na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Açailândia,
situada na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, CEP n° 65.930-000, Açailândia - MA e será presidida pela presidente da
CCL desta Prefeitura Municipal. O Edital e seus Anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira,  no  horário  das  08:00h  (oito  horas)  às  12:00h  (doze  horas)  e  no  site  oficial  deste  poder  executivo  -
www.acailandia.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço
supra. 

Açailândia - MA, 24 de março de 2017.
  

Ilcka Leal Ramos
Presidente da CCL

SAAE

DISPENSA

ERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2017

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2017 DO CONTRATO Nº 20170105 ENTRE O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E A EMPRESA ASP – AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE
INFORMÁTICA LTDA.
 
            O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, inscrito no CNPJ sob o n°
10.790.639/0001-71,  localizado  na  Rua  26,  Qd.  02,  Lt.  07,  Bairro  Brasil  Novo,  no  Município  de  Açailândia  doravante
denominada simplesmente  “CONTRATANTE”,  neste  ato  representada pelo  Senhor  LAURO NASCIMENTO SOBRINHO,
portadora  do RG. 026929382003-6   E inscrito no CPF nº 231.842.301-63, e de outro lado, ASP – Automação Serviços e
Produtos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ pelo nº 02.288.268/0001-04, Rua Lauro Maia,n° 1120, Bairro Fátima– CEP:
60.055-210    Fortaleza/CE, Neste ato representada pelo Sr.(a) Izaias Delfino dos Santos, portadora da Carteira de Identidade
n° 2001002133244-SSP-CE e CPF nº 979.091.903-44, CONTRATADO modificar unilateralmente o Contrato nº 20170105,
conforme Processo nº  019/2016,  que se regerá pela  legislação pertinente,  Lei  Federal  nº  8.666/93,  com as alterações
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como a modificação unilateral do contrato, por parte da Administração, visando a atualização da
fonte recursos/dotação orçamentária constante no Contrato n° 20170105, tendo o que consta na lei Orçamentária aprovada
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para o exercício de 2017. Conforme cláusula segunda.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 
 As despesas desse contrato correrão á conta da dotação orçamentária constante do Orçamento do SAAE, aprovado para o
Exercício de 2017, na forma seguinte.

Unidade Orçamentária Categoria Elemento de Despesa Descrição Recursos Ordinários

0302 17.122.0012.2.160 3.3.90.39.00 Outros  Serv.  de  Terc.  Pessoa
Juridica

010000

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
            Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 20170105, Inclusive seus
termos de aditivos permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.
           
Açailândia/MA, 09 de Janeiro de 2017.
 
_______________________________
Lauro Nascimento Sobrinho
Diretor do SAAE
Port. 007/2017- GAB

DISPENSA

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2017 DO CONTRATO Nº 20170110 ENTRE O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E A SRA. MARIA TEREZINHA DA SILVA COSTA.
 
 
            O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, inscrito no CNPJ sob o n°
10.790.639/0001-71,  localizado  na  Rua  26,  Qd.  02,  Lt.  07,  Bairro  Brasil  Novo,  no  Município  de  Açailândia  doravante
denominada simplesmente  “CONTRATANTE”,  neste  ato  representada pelo  Senhor  LAURO NASCIMENTO SOBRINHO,
portadora  do RG. 026929382003-6   E inscrito no CPF nº 231.842.301-63, e de outro lado, Sra. MARIA TEREZINHA DA
SILVA COSTA, brasileira, casada, portadora do RG n° 176.174-SSP/PA,Inscrita no CPF sob o n° 757.995.533-49, residente
domiciliada na Rua 26,n° 03, Bairro Brasil Novo, no Município de Açailândia/MA, CONTRTADO modificar unilateralmente o
Contrato nº 20170110, conforme Processo nº 017/2016, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com
as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como a modificação unilateral do contrato, por parte da Administração, visando a atualização da
fonte recursos/dotação orçamentária constante no Contrato n° 20170110, tendo o que consta na lei Orçamentária aprovada
para o exercício de 2017. Conforme cláusula segunda.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 
 As despesas desse contrato correrão á conta da dotação orçamentária constante do Orçamento do SAAE, aprovado para o
Exercício de 2017, na forma seguinte.

Unidade Orçamentária Categoria Elemento de Despesa Descrição Recursos Ordinários

0302 17.122.0012.2.160 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa
fisica

010000

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
            Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 20170110, Inclusive seus
termos de aditivos permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.
           
Açailândia/MA, 16 de Janeiro de 2017.
 
 
_______________________________
Lauro Nascimento Sobrinho
Diretor do SAAE
Port. 007/2017- GAB
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DISPENSA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2017

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2017 DO CONTRATO Nº 20170110 ENTRE O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E A SRA. HELOIDE HELENA DE SOUZA TORRES.
 
 
            O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, inscrito no CNPJ sob o n°
10.790.639/0001-71,  localizado  na  Rua  26,  Qd.  02,  Lt.  07,  Bairro  Brasil  Novo,  no  Município  de  Açailândia  doravante
denominada simplesmente  “CONTRATANTE”,  neste  ato  representada pelo  Senhor  LAURO NASCIMENTO SOBRINHO,
portadora  do RG. 026929382003-6   E inscrito no CPF nº 231.842.301-63, e de outro lado, Sra. HELOIDE HELENA DE
SOUZA TORRES, brasileira, casada, portadora do RG n° 017764852001- SSP/MA,Inscrita no CPF sob o n° 993.329.223-49,
residente domiciliada na Rua Imperatriz,n° 300, Bairro Vila São Francisco, no Município de Açailândia/MA, CONTRTADO
modificar unilateralmente o Contrato nº 20170110, conforme Processo nº 018/2016, que se regerá pela legislação pertinente,
Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como a modificação unilateral do contrato, por parte da Administração, visando a atualização da
fonte recursos/dotação orçamentária constante no Contrato n° 20170110, tendo o que consta na lei Orçamentária aprovada
para o exercício de 2017. Conforme cláusula segunda.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 
 As despesas desse contrato correrão á conta da dotação orçamentária constante do Orçamento do SAAE, aprovado para o
Exercício de 2017, na forma seguinte.

Unidade Orçamentária Categoria Elemento de Despesa Descrição Recursos Ordinários

0302 17.122.0012.2.160 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa
fisica

010000

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
            Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 20170110, Inclusive seus
termos de aditivos permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.
           
Açailândia/MA, 16 de Janeiro de 2017.
 
_______________________________
Lauro Nascimento Sobrinho
Diretor do SAAE
Port. 007/2017- GAB

DISPENSA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 004/2017

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 004/2017 DO CONTRATO Nº 20170105 ENTRE O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E A EMPRESA ASP – AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE
INFORMÁTICA LTDA.
 
            O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, inscrito no CNPJ sob o n°
10.790.639/0001-71,  localizado  na  Rua  26,  Qd.  02,  Lt.  07,  Bairro  Brasil  Novo,  no  Município  de  Açailândia  doravante
denominada simplesmente  “CONTRATANTE”,  neste  ato  representada pelo  Senhor  LAURO NASCIMENTO SOBRINHO,
portadora  do RG. 026929382003-6   E inscrito no CPF nº 231.842.301-63, e de outro lado, ASP – Automação Serviços e
Produtos de Informática Ltda, inscrita no CNPJ pelo nº 02.288.268/0001-04, Rua Lauro Maia,n° 1120, Bairro Fátima– CEP:
60.055-210    Fortaleza/CE, Neste ato representada pelo Sr.(a) Izaias Delfino dos Santos, portadora da Carteira de Identidade
n° 2001002133244-SSP-CE e CPF nº 979.091.903-44, CONTRATADO modificar unilateralmente o Contrato nº 20170105,
conforme Processo nº  020/2016,  que se regerá pela  legislação pertinente,  Lei  Federal  nº  8.666/93,  com as alterações
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento tem como a modificação unilateral do contrato, por parte da Administração, visando a atualização da
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fonte recursos/dotação orçamentária constante no Contrato n° 20170105, tendo o que consta na lei Orçamentária aprovada
para o exercício de 2017. Conforme cláusula segunda.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 
 As despesas desse contrato correrão á conta da dotação orçamentária constante do Orçamento do SAAE, aprovado para o
Exercício de 2017, na forma seguinte.

Unidade Orçamentária Categoria Elemento de Despesa Descrição Recursos Ordinários

0302 17.122.0012.2.160 3.3.90.39.00 Outros  Serv.  de  Terc.  Pessoa
Juridica

010000

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
            Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 20170105, Inclusive seus
termos de aditivos permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.
           
Açailândia/MA, 09 de Janeiro de 2017.
 
_______________________________
Lauro Nascimento Sobrinho
Diretor do SAAE
Port. 007/2017- GAB
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Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal

Wilton de Sousa Lima
Assessor Especial de

Comunicação

Saulo Roberto Oliveira Vieira
Procurador Geral do Município
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