
a Qcâmara4aaunictpa{ be
Qftabo be 'ão jatt(e  

AUTOGRAFO N.° 4093/2020 	[Lei n.° 	 I 
PROJETO DE LET N.° 018/2020 do Executivo: 

AUTORIZA A ADESAO DAS 0RGANIzAc6ES DA 
SOCIEDADE CIVIL - OSC'S SEDIADAS NO 
MUNICPIO DE JAROINOPOLIS E QUE MANTENHAM 
PARCERIAS COWl 0 PODER PUBLICO A ADERIREM 
As ATAS DE REGISTROS DE PREOS REALIZADAS 
PELA ADMINISTRAcAO MUNICIPAL, PARA A 
AQUISIçA0 DE BENS E SERVIOS COMUNS" 

A CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS APROVOU A SEGUINTE LET: 

Art. 1 0. Flea autorizado o murticiplo de .JardinOpolls a permitir a adesao das Organizaçöes 
da Sociedade Civil - OSC 's as licitaçOes destinadas ao registro de preços para 
aquisiçãode bens e servicos cornuris. 

Art 2° Poderão aderir as atas de registro de preços de que trata o art 1' clesta lei somente 
as OrgarttzaçOes da Sociedade Civil sediadas neste municipio, obrigatoriamente 
registradas no respectivo Conseiho Municipal e que mantenharn parcerias corn o 
Poder PCiblico, de qualquer esfera de governo, para a realizacäo de projetos e 
programas de interesse do rnuniclpio, ern conformidade corn a Lei 13.019/2014, art. 
116, da Lei 8666/93, art. 12, §6 0  e 16 § 60 , arnbos da Lei 4320164. 

Paragrafo Unico As organizaçOes que mantenham parcerias nos termos da Lei 13019114 
e que desejarn aderir as atas de registro de preços realizadas pela 
administraçao municipal deverâo contar corn essa possibilidade no seu 
regulamento intemo de compras. 

Art. 30 . A Administração PUblica Municipal enviará aos conseihos municipals, ate 30 dias 
apos a publtcação desta Let a programacAo e cronograrna de realização das 
IicitacOes para formaçao das atas de registrOs de precos. 

Paragrafo Unico: Além do cronograrna, o Departamento de Licitaçtöes enviará ainda as 
alas em vigor, essas somente para conhecimento dos preços praticados 
e condiçOes atuais, alem de outras informaçOes pertinentes, nâo sendo 
possivel, uma vez que já se encontram em vigor, a adesäo a elas. 

Art. 40. 0 conselho municipal, apOs o recebirnerito dessa documentaçäo deverá dar 
conhecirnento a todas as OrganizaçOes neIe registradas e que mantenham 
parcerias corn o Poder Püblico, para que elas analisern a possibilidade da adesäo 
As atas para aquisição de bens e serviços cornuns. 

Art 60 . Havendo interesse da Organizaçâo na adesão a ata, essa deverá rnanifestar sua 
intençâo em ate is (quinze) dias, apOs o recebirnento da comunicaçâo, pela 
administraçâo municipal. 
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Art. 60. Decorrido o prazo delimitado no art. 5 0, näo havendo manifestacao de interesse a 
organizaçäo não podera aderir as atas ate o término da vigéncia daquelas 
realizadas durante o exercicio. 

Art. 70. Havendo manifestacão de interesse em adesäo as atas de registro de preços, o 
Departamento de LicitaçOes do Municipio enviara a organizaçâo o Termo de 
Adesâo, no qua[ a entidade, além de aderir as atas, deverá informar quais SO os 
bens e ou serviços de seu interesse e Os quantitativos a serem por ela adquiridos, 
havendo que retornar esse documento devidamente assinado pelo seu responsável 
no prazo de 2 (dois) dias, apOs o recebimento. 

Parágrafo (Jnico: A celebraçâo do Termo de Adesão constitui exigência e condiçao sine 
qua non para a participaçäo das organizaçOes nas futuras licitaçôes a 
serem realizadas pale administraçao municipal. 

Art. 80. Uma vez firmada a adesâo, quando da elaboraçâo do termo de referenda, parte 
integrante e indissociavel do edital de licitaçao, os quantitatios solicitados pela (s) 
organizacão(oes) seräo destacados e somados aos quantitativos demandados pela 
administraçao municipal. 

Art. 91. 0 edital de licitaçäo contaré com clausula informando que além de fornecer a 
administraçâo municipal as detentoras das atas deverâo também fomecer as 
organizacOes nele relacionadas, e seus respectivos quantitativos, conforme termo 
de referenda. 

Art. 10. As condiçaes de entrega, vigencia, preços, prazo de pagamentos e outras 
constantes do edital aplicam-se a todos os integrantes da ata de registro de precos. 

Art. 11. As atas de registros de precos serão firmadas diretamente entre as empresas 
fornecedoras, detentoras das atas e as organizaçoes, näo cabendo a administraçao 
municipal o cumprimento de qualquer obrigacâo constante desses termos, 
limitando-se apenas a aquelas firmadas entre as empresas e 0 municlpio de 
Jardinopôlis, exciusivamente. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sue publicaçâo, revogadas as disposigoes em 
contrário. 

JardinOpolis, 06 de abril de 

MrU 
Presidente 
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REGISTRADO B PUBLICADO na Secretaria 
SP, aos seis dias do ms de abril de 2020. 

da Cam 	uni ipal de Jardinópolis- 

eus Signorifli 
it Secretário 

Camara Municipal de )ardinópolis-SP 


