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TERmo DE cooPERagAo rEoucl o01t2o20

peto presente instrumento de TERMO DE COOPennqAO fECrutCe, de um lado

a Prefeitura Municipal de Coelho Neto'MA, localizada na Praga Get0lio Vargas' s/no -

centro, CNPJ 05.281.738/OOO1-98, nsste ato por seu Prefeito Americo de sousa dos

santos, brasrleiro, casado, agente politico, Portador cta c6dula de ldentidade RG no

1. 1 05.666 SSP/PI, inscrito no oPF/MF sob o no 42 1 269.833-'.1 5, residente e domictliado

na Rua 13 de maio, 349, Bairro santana, coelho NEto-tr/lA e de outro lado, a c6mara

Municipal de Vereadores de Coelho Neto'tr|A, inscrita no CNPJ no 06 779 540/0001-00'

localizada na Rua Rio Branco, $no, neste ato por seu Presidente Marcos Aur6lio

Oliveira Tourinho, casado, agente polttico, portador da C6rJula de ldentidade RG no

2.231.955 Ssp/pt, inscrito no CPF/MF OO9 368.813-05, residente e domiciliado na R I

- L24 Q 25, baino Bonsucesso, coelhO NetO-MA, Celebram o presente instrumento

nos s€guintes termos:

1. O presente TERMO DE CONVEN1O DE COOPERA9AO rECrutCA 6 uma

fenamenta que cria vinculagSo de car{ter tfcnico e luridico, firmado 6gm o

obietivo de estabelecer gntre a Prefeitura Munlcipal de Coelho Neto-MA e

Camara Municipal de Coelho Neto-MA a utilizaglo da $truturEl da ComissSo

Permanente de LicitagSo, Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura, atrav6s

da qual poder6 a CAmara Municipal realizar Suas @mpras e @ntrata96es,

cumprindo todas as exig$ncias da Lei Orgfinica e as resolugfies do Tribunal de

Contas cta Uni6o e do Estado do Maranhao, al6m das leis que regem a

atividade administrativa, 66m destaque a lai no 8.666 e lei no 10'520 e demais

normas atinentes ao objeto.

Z. A prefeitura Municipal de Coelho Neto-ttlA disponibilizari sua ComissSo

Permanente de LicitagSo, Pregoeiro e Equipe de Apoio para que estes

reellzem, mediante autorizagSo direta do Presrdente da camara Municipal,

como determina o artigo 37 da Comtituigdo Federal, as licitagdes para compras

e contratagOes de necessidade da Casa Legislativa'

3. No cumpnmento do presente instrumento, a cPL, Pregoeiro e Equipe deApoio

adotarSo a mesma pogtura necess6ria para seu trabalho, de forma

independente e sem vinculagSo is pessoas, r$poitando, sob pena de

responsabilidade, aos principios da Publicidade, Moralidade, Efici6ncia e os

demais principios que norteiam a administra€o, respondendo seus membros

por faltas que vierem a praticar no exerclcio de suas atribuigoes.
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4. Na rualizagto daa lieitagOes de interesse da Clmara Municipal, deverd ser utilizada

as dotag6es orgamenteries do poder legislativo, sendo obrigat6rio que os atestados e 
_

dectarag6es cont6beb cdern emitidos e sob inteira responsebilidade do Setor Cont6bil

cta C0mara Municipalde Vereadores, respeitando-se sempre o principio da isonomia e

independ6noa dos podcrus, cabendo neste passo ao Pogidente da Camara o

desempenho de ar.rtoridde superior e CPL, cabendo a oste a decisEo final sobre os

temas levados e leu conhecimento ou decis5o, incluindose homologggio e

adjudicagto de ruculhdos em sede de qualquer modalidade de licitagto.

5. As solirjta$os & licitagEo que envolvam a C6mara Municipal sereo autorizadas

privativamcntc prlo Presidente da Cimara, r$peitado o regimento intemo da mesma

6. O presente instrumento 6 frrmado em cariter de cmperagdo tecnica, inexistindo

qualquer vinculagSo de ordem financeira enlre as partes.

7. O presente instrumento 6 firmado com autoriza€o legislativa e com base na

consulta junto ao Tribunal de Contas do estado do Maranhlo (TCE/iIA 2693/2015),

sendo defesa a utilizagEo de dotag6es orgamentarias do Poder Executivo em qualquer

licitagSo processada por autorizegEo da C6mara Municipal de Vereadores.

8. As despesas com a publicagEo de editais, resultados e extratos de contratos

conerEo is dotag6es da pr6pria CAmara Municipalde Vereadores.
9. Este instrumento ter6 validade at6 o dia 31 de dezembrd202O, podendo ser

pronogado, se de interesse e necessidade das part€s, mediante simples aditivo.

Para que surtam seus legais e juridicos efeitos, as partes firmam o presente

instrumento em tr6g vias, que serA publicado em extrato no Didrio Oficiel clo Municipio.

Coelho NetGtt A, 30 cle abril de 2020
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