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Jardinópolis, 03 de marco de 2020. 

OFICTO S.E. N. 0  062/2020. 
PROJETO DE LET N.° 018/2020 
Mensagem n. 0018/2020. 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos encarninhando as Vossas Excelências, oProjeto 
de Lei que "AUTORIZA A ADESAO DAS ORGANIZAçOES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC'S 
SEDIADAS NO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS E QUE MANTENHAM PARCERIAS COM 0 PODER 
PUBLICO A ADERIREM As ATAS DE REGISTROS DE PREOS REALIZADAS PELA 
ADMINI5TRAçAO MUNICIPAL, PARA A AQuIsIcAo DE BENS E SERVIOS COMUNS". 

Os recursos páblicos devern ser alocados de forma a maxirnizar sua 
aplicação e resultados, dessa forrna, urna vez que as parcerias entre o rnunicipio e entidades 
do terceiro setor, para execuçAo de projetos e programas de interesse pUblico são custeadas 
corn recursos financeiros do rnunicipio, o tratarnento dado a eles deve obedecer os principios 
que regem a administraçao püblica, respeitadas as peculiaridades e prerrogativas dessas 
organizaçOes. 

A alternativa de adesao das entidades as licitaçOes realizadas no rnunicIpio 
permite a elas a redução dos custos dc aquisição de produtos e serviços, podendo, corn a 
economia de recursos ser ampliado o atendimento e aprirnorada a qualidade dos serviços 
prestados, isto é, adotando as boas práticas de gestão. 

Tnforrnamos que a adesAo nAo é obrigatoria, cabendo as entidades decidirem 
e optarern pela participação on não nas licitaçOes rcalizadas pelo rnunicipio. 

Portanto, submeternos a alta apreciação de Vossas Exceléncias a presente 
rnatéria, pedindo que a rnesrna seja apreciada dentro dos termos regimentais, corn a sua 
cons equente aprovação. 

Em oportuno renovamos a Vossa Excelência e demais nobres Vereadorcs, os 
nossos rnais sinceros protestos de estima, consideração e apreço. 

(. 
PAULO JO BRIGLIADORI 

Prefeito Municipal 

A Sna Exceléncia a Selihora 
MA1LI RODREGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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"AUTORIZA A ADESAO DAS ORGANIZAçOES DA 
SOCIEDADE CIVIL — OSC'S SEDIADAS NO 
MUNIC1PIO DE JARDINOPOLIS E QUE MANTENHAM 
PARCERIAS COM 0 PODER PUBLICO A ADERIREM 
As ATAS DE REGISTROS DE PREOS REALIZADAS 
PELA ADMINISTRAçAO MUNICIPAL, PARA A 
AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS"::::::::: 

O SENHOR PAULO JOSE BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SAO CONFERIDAS 
POR LEI, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o projeto de 
Lei n.° 018/2020, de autoria do Executivo e ole sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 0. Fica autorizado o municipio de Jardinopolis a permitir a adesâo das Organizaçoes 
da Sociedade Civil - OSC's as Iicitaçoes destinadas ao registro do preços para 
aquisição de bens e serviços cornuns. 

Art. 21. Poderao aderir as atas do registro de precos de que trata o art. 10  desta lei somente 
as Organizaçoes da Sociedade Civil sediadas neste municIpio, obrigatoriarnente 
registradas no respectivo Conselho Municipal e que mantenham parcerias corn o 
Poder Püblico, do qualquer esfera de governo, para a realizaçâo de projetos e 
programas de interesse do municipio, ern conformidade corn a Lei 13.019/2014, ad. 
116, da Lei 8666/93, ad. 12, §6 0  e 16 § 60, arnbos da Lei 4320/64. 

Parãgrato Unico: As organizaçOes quo mantenham parcerias nos terrnos da Lei 13.019/14 
e quo desejarn aderir as atas do registro de preços realizadas pela 
adrninistraçao municipal deverão contar corn essa possibilidade no seu 
regularnento interno de cornpras. 

Art. 30. A Adrninistraçâo PUbtica Municipal enviará aos conselhos municipais, ate 30 dias 
apOs a publicaçâo desta Lei a prograrnação e cronograrna de realização das 
Iicitaçôes para forrnaçao das atas do registros de preços. 

Paragrafo Unico: Alérn do cronograma, o Departarnento de LicitaçOes enviará ainda as 
atas ern vigor, essas sornente para conhecirnento dos preços praticados 
e condiçâes atuais, alern do outras inforrnaçOes pedinentes, nâo sendo 
possivel, uma vez que já so encontrarn ern vigor, a adesào a elas. 

Art. 40 . 0 conselho municipal, após o recebirnento dessa docurnentaçâo deverá dar 
conhecirnento a todas as Organizaçâes nele registradas e quo rnantenharn 
parcerias corn o Poder PUblico, para quo elas analisern a possibilidade da adesâo 
As atas para aquisiçâo do bens e serviços cornuns. 

Art. 51 . Havendo interesse da Organizaçâo na adesão a ata, essa deverá rnanifestar sua 
intenção ern ate 15 (quinze) dias, apOs o recebimento da cornunicaçäo, pela 
administraçâo municipal. 
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Art. 60 . Decorrido o prazo delimitado no art. 50,  nâo havendo manifestaçâo de interesse a 
organizacâo não poderá aderir as atas ate o término da vigéncia daquelas 
realizadas durante o exercicio 

Art. 70. 1-lavendo manifestaçao de interesse em adesäo as atas de registro de preços, 0 

Departamento de LicitaçOes do Municipio enviará a organizaçâo o Termo de 
Adesâo, no qual a entidade, além de aderir as atas, deverá informar quais São os 
bens e ou serviços de seu interesse e os quantitativos a serem por ela adquiridos, 
havendo que retornar esse documento devidarnente assinado pelo seu responsável 
no prazo de 2 (dois) dias, após o recebimento. 

Parãgrafo Unico: A celebração do Termo de Adesäo constitui exigéncia e condição sine 
qua non para a participacäo das organizacOes nas futuras Iicitaçoes a 
serem realizadas pela administraçâo municipal. 

Art. 81 . Uma vez firmada a adesao, quando da elaboraçâo do termo de referenda, parte 
integrante e indissociavel do edital de licitaçâo, os quantitativos solicitados pela (s) 
organizacao(oes) serâo destacados e somados aos quantitativos demandados pela 
administraçao municipal. 

Art. 90 . 0 edital de licitaçao contará corn cláusula informando que além de fornecer a 
adrninistragao municipal as detentoras das atas deverão também fornecer as 
organizaçaes nele relacionadas, e seus respectivos quantitativos, conforme termo 
de referência. 

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

Art. 11. As atas de registros de preços serâo firmadas diretarnente entre as empresas 
fornecedoras, detentoras das atas e as organizaçoes, nâo cabendo a administracâo 
municipal o cumprimento de qualquer obrigação constante desses termos, 
limitando-se apenas a aquelas firmadas entre as ernpresas e 0 municipio de 
JardinOpolis, exciusivamente. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçâo, revogadas as disposicoes ern 
contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinôpolis/SP, 03 de marco de 2020. 

/ 

PAULO 46 ERIGLIADORI 
Prefeito Municipal 


