
 

 
 

 

TERMO DE SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

I – OBJETO 

Constitui-se como objeto da presente solicitação a contratação dos serviços de saúde 

especializados de referência de média e alta complexidade a nível ambulatorial para a população do 

Município de Mondaí, em conformidade com as diretrizes do SUS, assegurando o estabelecimento de 

um sistema de referência e contra referência para o exercício de 2022 e subsequentes. 

 

II – JUSTIFICATIVA 

Considerando as necessidades da população do Município de Mondaí na área da saúde, mais 

especificamente procedimentos especializados de referência de média e alta complexidade a nível 

ambulatorial, conforme as diretrizes do SUS fazem-se necessária a cooperação entre os Entes 

Federados. O que aqui se efetiva através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Extremo Oeste de 

Santa Catarina/CIS-AMEOSC, no qual é realizado o rateio, de forma proporcional ao número de 

habitantes, das despesas para o efetivo fornecimento dos serviços supracitados. 

 

Diante do exposto, sugere-se que a contratação do Consórcio CIS-AMEOSC seja realizada 

através de Dispensa de Licitação, uma vez satisfeitos todos os requisitos necessários para sua 

concretização. 

 

 

Mondaí (SC), 12 de janeiro de 2022. 

 

 

 

GINTHER OTTO DREHER 

Secretário Municipal de Saúde 

Gestor e Ordenador das Despesas do F.M.S. 

 

 



 

 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 

 

1. PREÂMBULO: 

1.1. O MUNICÍPIO DE MONDAÍ/SC, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ 

sob nº 11.386.903/0001-79, com sede à Rua Cristiano Wandscheer, nº 27, Centro, Cidade de Mondaí, 

neste ato representado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde Senhor, GINTHER OTTO 

DREHER, CPF nº 386.542.379-53, com competência delegada como Ordenador de despesas do 

Fundo Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Decreto nº. 5.288 

de 02/01/2020, no uso de suas prerrogativas legais, lavra o presente Termo de Dispensa para a 

contratação dos serviços constantes no item 04 - OBJETO, de acordo com o art. 26 da Lei Federal nº 

8.666/1993 e regido pela mesma, diante das condições e do fundamento legal expressos no presente. 

 

1.2. Os serviços objeto do presente Termo serão executados para o Fundo Municipal de Saúde. 

1.3. Integram o presente Termo de Dispensa, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 

anexos: 

Anexo I:  Lei Municipal nº 3.105, de 25 de abril de 2005; 

Anexo II:  Lei Municipal nº 3.264, de 17 de abril de 2008; 

Anexo III:  Lei Municipal nº 3.433, de 29 de abril de 2011; 

Anexo IV:  Lei Municipal nº 3.630, de 02 de maio de 2017; e 

Anexo V:  Documentos para a Habilitação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

2.1. O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, inciso XXVI, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações, que dispõe: 

2.2. Na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua 

administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do 

autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. 

 

3. JUSTIFICATIVAS: 

3.1. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: O Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

AMEOSC - CIS/AMEOSC é o legitimo representantes dos Municípios a ele vinculados em razão da 

ratificação do protocolo de intenções celebrado em 09 de fevereiro de 2007. 

3.2. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O valor do contrato de rateio é o mesmo cobrado por todos os 

participantes do consórcio, de forma proporcional ao número de habitantes de cada Município. 



 

 
 

 

4. OBJETO: 

4.1. Constitui-se como objeto do presente Termo: 

4.1.1. Contratação dos serviços de saúde especializados de referência, de média e alta complexidade a 

nível ambulatorial para a população do Município de Mondaí, em conformidade com as diretrizes do 

SUS, assegurando o estabelecimento de um sistema de referência e contra referência, para o exercício 

de 2022 e subsequentes. 

4.1.2. Rateio das despesas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Extremo Oeste de Santa Catarina 

CIS-AMEOSC, entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei nº. 11.107/05. 

Parágrafo Único. Consideram-se despesas do Consórcio entre outras que vierem a ser regularmente 

constituídas: 

a) Despesas de instalação, aquisição de equipamentos, mobiliário e manutenção da estrutura 

existente, inclusive reposição, 

b) Despesas de execução do objeto e das finalidades do Consórcio previstos no contrato de 

consórcio público, contratos de programa e convênios, 

c) Despesas de remuneração de empregados, nela incluída as obrigações trabalhistas previstas em 

lei, despesas relativas à prestação de serviços, aquisição de materiais de uso e consumo, necessários 

para o desempenho das atividades administrativas e financeiras do Consórcio 

 

4.2. PRAZO DE EXECUÇÃO: 

4.2.1. Os serviços serão realizados pelo período de 12 (doze) meses direto, iniciados a partir da 

homologação do presente processo. 

4.2.2. O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o prazo máximo de 60 

(sessenta) meses, nos termos do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

5. CONTRATADA: 

 

5.1. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SANTA 

CATARINA - CIS-AMEOSC, associação pública com personalidade jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ sob nº 02.311.972/0001-22, estabelecida à Rua Padre Aurélio Canzi, 1628 - Bairro 

Centro, CEP: 89.900-000, Município de São Miguel do Oeste - Estado de Santa Catarina. 

5.1.1. REPRESENTANTE LEGAL: GINTHER OTTO DREHER, inscrito no CPF sob o nº 

386.542.379-53, com competência delegada como Ordenador de despesas do Fundo Municipal de 

Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Decreto nº. 5.288 de 02/01/2020. 

 

 



 

 
 

 

6. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

 

6.1. O preço mensal contratado para o item 4.1.1 é de R$ 17.014,50 (dezessete mil, quatorze reais e 

cinquenta centavos), perfazendo o valor anual de R$ 204.174,00 (duzentos e quatro mil, cento e setenta 

e quatro reais). 

6.2. O preço mensal contratado para o item 4.1.2 é de R$ 1.886,37 (um mil oitocentos e oitenta e seis 

reais, trinta e sete centavos), perfazendo o valor anual de R$ 22.636,44 (vinte e dois mil, seiscentos e 

trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos). 

6.3. Os pagamentos serão mensais.  

6.3.1. Estes pagamentos decorrentes dos serviços realmente executadas serão efetuados no prazo de 

10 (dez) dias corridos, contados da data de apresentação da fatura, desde que compatível com a medição 

realizada pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Único: Os valores apurados no presente certame poderão, pela autoridade competente, ser 

devidamente corrigidos pelo índice do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou 

outro convencionado entre as partes, deliberado em Assembleia Geral Ordinária de Prefeitos da 

Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC, caso o prazo de vigência 

do contrato seja prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

7.   DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. As despesas provenientes da contratação do objeto do presente Termo correrão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias do exercício de 2022:  

Entidade: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ 

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade: 01 - Atividades da Atenção Básica em Saúde 

Projeto/Atividade: 2.062- Serviços de Assistencia a Saúde da População P/ Procedimentos no MAC 

(30) - Modalidade de Aplicação: 3.1.71 – Transf. a Consórcios Públicos  

(33) - Modalidade de Aplicação: 3.3.71 – Transf. a Consórcios Públicos  

(37) - Modalidade de Aplicação: 3.3.93 – Aplicações Diretas  

 

8. FORO:  

8.1. O Foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de 

composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto do presente Termo de Dispensa, independente 

de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de MONDAÍ/SC. 

9. LEGISLAÇÃO APLICADA: 

9.1. Aplica-se a este Termo de Dispensa, nos casos omissos, a seguinte legislação:  

a) Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações – Lei das Licitações e Contratos Administrativos; 



 

 
 

 

b) Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações – Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal; 

c) Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

d) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

e) Lei Orgânica do Município; 

f) Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações – Código de Defesa do Consumidor;  

g) Lei Federal nº 10.406/02 – Código Civil Brasileiro;  

h) Lei Municipal 3.105, de 25 de abril de 2005; 

i) Lei Municipal 3.264, de 17 de abril de 2008; 

j) Lei Municipal 3.433, de 29 de abril de 2011; 

k) Lei Municipal nº 3.630, de 02 de maio de 2017. 

 

 

10. DELIBERAÇÃO: 

 

10.1. Nada mais havendo a tratar e, tendo em vista todas as condições apresentadas retro, encerra-se 

o presente Termo de Dispensa, sendo assinado pelo responsável da unidade requisitante e pela 

comissão permanente de licitações e submetida à apreciação da Autoridade Superior, para que 

produzam seus efeitos legais. 

 

Mondaí/SC, em 12 de janeiro de 2022. 

 

 

 

GINTHER OTTO DREHER 

Secretário Municipal de Saúde 

Gestor e Ordenador das Despesas do F.M.S. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES:  

 

 

Fábio Junior Black Afonso Henrique Henkel Marcos Felipe da Silva 

Presidente Membro Membro 

CPF n. 022.902.709-11 CPF n. 108.279.679-42 CPF n. 067.268.409-85 

  



 

 
 

 

 

11. RATIFICAÇÃO: 

11.1. Tendo em vista a necessidade da prestação de serviços de saúde especializados de referência de 

média e alta complexidade a nível ambulatorial para a população do Município de Mondaí, em 

conformidade com as diretrizes do SUS, assegurando o estabelecimento de um sistema de referência e 

contra referência, para o exercício de 2022, e que os valores praticados encontram-se dentro do preço 

de mercado e, considerando o parecer jurídico favorável, RATIFICO a Dispensa de Licitação, nos 

termos e condições constantes dos autos. 

 

11.2. Publique-se a presente decisão. 

 

Mondaí/SC, em 12 de janeiro de 2022. 

 

 

 

GINTHER OTTO DREHER 

Secretário Municipal de Saúde 

Gestor e Ordenador das Despesas do F.M.S. 

 

 



 

 
 

 

                                    MINUTA DO CONTRATO DE RATEIO N° .../2022 

Processo Licitatório nº 003/2022 

Dispensa de Licitação nº 001/2022 

Contrato de Rateio celebrado entre o Município de 

Mondaí, através do Fundo Municipal de Saúde, 

Estado de Santa Catarina e o ................................. 

                                  

Pelo presente instrumento de CONTRATO DE RATEIO que celebram entre si o MUNICÍPIO DE 

MONDAÍ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, inscrito 

no CNPJ n° 11.386.903/0001-79, com sede à Rua Cristiano Wandscheer, 27, Centro, Cidade de 

Mondaí/SC, neste ato representado por seu gestor senhor, ................ , CPF nº ................, com 

competência delegada como Ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde, vinculado a 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme Decreto nº. 5.288 de 02/01/2020, e do outro lado o 

..................., entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, Consórcio 

Público, inscrito no CNPJ n° ............, com sede a ............, nº, bairro ..............., município de 

..................., neste ato representado pelo Presidente do Consórcio Intermunicipal de saúde 

CIS/AMEOSC,   Sr. ................, Prefeito Municipal de ..............., portador da Carteira de Identidade nº 

............, inscrito no CPF sob o nº .........., resolvem firmar o presente CONTRATO DE RATEIO com 

o objetivo de custear as despesas administrativas oriundas da manutenção do CIS/AMEOSC. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Aplica-se ao presente CONTRATO 

DE RATEIO as disposições da Lei Federal n° 11.107/05, Lei Federal n° 8.666/93, que dispõe sobre 

normas gerais de contratação de consórcios públicos, legislação municipal de ratificação do Protocolo 

de Intenções do CIS/AMEOSC, Leis Municipais n° 3.105/2005; 3.264/2008; 3.433/2011; nº 

3.630/2017, bem como, as cláusulas do Contrato de Programa nº 10/2010. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS LEGAIS – É dispensada a realização de licitação para 

a celebração deste Contrato de Rateio, com fundamento no artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal n° 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO – O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas 

do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Extremo Oeste de Santa Catarina CIS-AMEOSC, entre os 

CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei nº. 11.107/05. 

Parágrafo Único. Consideram-se despesas do Consórcio entre outras que vierem a ser regularmente 

constituídas: 



 

 
 

 

a) Despesas de instalação, aquisição de equipamentos, mobiliário e manutenção da estrutura existente, 

inclusive reposição; 

b) Despesas de execução do objeto e das finalidades do Consórcio previstos no contrato de consórcio 

público, contratos de programa e convênios; 

c) Despesas de remuneração de empregados, nela incluída as obrigações trabalhistas previstas em lei; 

e 

d) Despesas relativas à prestação de serviços, aquisição de materiais de uso e consumo, necessários 

para o desempenho das atividades administrativas e financeiras do Consórcio. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RATEIO – Para a execução do objeto deste Contrato, conforme 

disposto no Contrato de Rateio, e pelo correto e perfeito desempenho dos serviços ora contratados, o 

MUNICÍPIO DE MONDAÍ repassará mensalmente ao Consórcio a importância de R$ .......... 

(..............................), perfazendo o valor anual de R$ ........... (.............................), correspondendo ao 

objeto deste Contrato do CIS/AMEOSC.  Os valores constantes neste Contrato foram definidos e 

aprovados pelo Colegiado de Secretários de Saúde em 2021, e deverão ser depositados em conta 

específica: Banco: ........ – Banco do ............, agência ........., conta corrente nº ...........  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – As despesas decorrentes do presente 

Contrato de Rateio correrão por conta da dotação orçamentária vigente para o exercício de 2022, 

conforme segue:  

Entidade: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ 

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade: 01 - Atividades da Atenção Básica em Saúde 

Projeto/Atividade: 2.062- Serviços de Assistencia a Saúde da População P/ Procedimentos no MAC 

(30) - Modalidade de Aplicação: 3.1.71 – Transf. a Consórcios Públicos  

(33) - Modalidade de Aplicação: 3.3.71 – Transf. a Consórcios Públicos  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – Com o objetivo de permitir o 

atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n° 101/2000, o Consórcio Público deve fornecer 

as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do Município, todas as despesas 

realizadas com os recursos entregues por conta do presente Contrato de Rateio, de forma que possam 

ser contabilizadas na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO – São obrigações do 

CIS/AMEOSC: 

- Acompanhar e controlar a qualidade técnica durante todo o processo, através de relatórios das 

atividades;   

- Colocar a disposição do Município os serviços credenciados; 



 

 
 

 

- Fornecer todos os impressos necessários ao encaminhamento dos usuários aos serviços; 

- Colocar a disposição do Município sistema informatizado para agendamento de consultas, exames 

e/ou procedimentos; 

- Orientar as Secretarias Municipais de Saúde em relação aos procedimentos de encaminhamento de 

usuários; 

- Fornecer mensalmente recibo do valor pago pelo Município; 

- Encaminhar, após processamento, fichas de consultas e exames de usuários ao Município, 

acompanhado de relatório analítico dos procedimentos. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO – São obrigações do Município: 

- Acompanhar os encaminhamentos de pacientes usuários dos serviços oferecidos pelo Consórcio; 

- Auxiliar o Consórcio a ampliar o número de profissionais credenciados na região da AMEOSC; 

- Definir conjuntamente com o Consórcio a necessidade de novos serviços. 

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E REAJUSTE – O presente contrato de rateio terá vigência 

a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado no final 

do ano, por um período de até 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/1993, 

devidamente corrigidos pelo índice do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou 

outro convencionado entre as partes, deliberado em Assembleia Geral Ordinária de Prefeitos da 

Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC. 

Parágrafo Único: Não haverá reajuste, nem atualização de valores, no primeiro ano de execução do 

contrato, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea "d", do inciso II, do art. 65, 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO – Fica eleito o foro da Comarca de Mondaí/SC, para dirimir as 

questões e/ou procedimentos decorrentes ao cumprimento deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – As demais questões serão 

resolvidas consoante às disposições do Estatuto Social do CIS/AMEOSC e das normas da Lei Federal 

n° 11.107/05, bem como pelas deliberações tomadas em Assembleia Geral. 

 



 

 
 

 

E por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato de Rateio em 03 (três) vias de 

igual teor e forma. 

 

Mondaí/SC, .......... de ........... de 2022. 

 

   

MUNICÍPIO DE MONDAÍ / FMS 

CONTRATANTE 

CNPJ nº. 11.386.903/0001-79 

Nome: …………… 

Ordenador de Despesas  do F.M.S. 

CPF nº. .............. 

 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE – CIS/AMEOSC 

CONTRATADA 

CNPJ nº ...................... 

Nome: .................. 

Presidente do CIS/AMEOSC 

Prefeito de Municipal de ................ 

CPF nº .............. 

                            

            

TESTEMUNHAS: 

 

 

NOME:...................................... 

CARGO: .......................................... 

CPF N° ............................ 

 NOME:.................................. 

CARGO: ................................................ 

CPF N° .......................................... 

 

 

 

____________________________________                   __________________________________ 

NOME:................................                Advogado 

CARGO: ................................................        OAB/SC nº ............. 

CPF Nº. .................................... 

             FISCAL DO CONTRATO   

 

 

 

 

 



 

 
 

 

       MINUTA DO CONTRATO DE RATEIO Nº ..../2022 

Processo Licitatório nº 003/2022 

Dispensa de Licitação nº 001/2022 

 

Contrato de Rateio celebrado entre o Município de 

MONDAÍ, Estado de Santa Catarina e o 

............................., para o exercício de 2022.  

 

 

Pelo presente instrumento de CONTRATO DE RATEIO que celebram entre si o MUNICÍPIO DE 

MONDAÍ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, inscrito 

no CNPJ n° 11.386.903/0001-79, com sede à Rua Cristiano Wandscheer, 27, Centro, Cidade de 

Mondaí/SC, neste ato representado por seu gestor senhor, ................ , CPF nº ................, com 

competência delegada como Ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde, vinculado a 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme Decreto nº. 5.288 de 02/01/2020, e do outro lado o 

................., entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, Consórcio 

Público, inscrito no CNPJ n° ............, com sede a ............, nº, bairro ..............., município de ................, 

neste ato representado pelo Presidente do Consórcio Intermunicipal de saúde CIS/AMEOSC,   Sr. 

.............., Prefeito Municipal de ..............., portador da Carteira de Identidade nº .........., inscrito no 

CPF sob o nº .........., resolvem firmar o presente CONTRATO DE RATEIO, com o objetivo de 

utilizar os serviços médicos especializados oferecidos pelo CIS/AMEOSC. 

 

Cláusula Primeira – Das Disposições Gerais 

Aplicam-se ao presente CONTRATO DE RATEIO as disposições da Lei Federal n° 11.107/05, Lei 

Federal n° 8.666/93, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, legislação 

municipal de ratificação do Protocolo de Intenções do CIS/AMEOSC, Leis Municipais n°s Lei 

Municipal 3.105, de 25 de abril de 2005; 3.264, de 17 de abril de 2008; 3.433, de 29 de abril de 2011; 

nº 3.630, de 02 de maio de 2017, bem como, as cláusulas do Contrato de Programa nº 10/2010. 

Cláusula Segunda – Das Normas Legais  

É dispensada a realização de licitação para a celebração deste Contrato de Rateio, com fundamento no 

artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Cláusula Terceira – Do Objeto 

Este Contrato de Rateio tem por objetivo assegurar a prestação de serviços de saúde especializados de 

referência, de média e alta complexidade a nível ambulatorial para a população do MUNICÍPIO DE 

MONDAÍ, em conformidade com as diretrizes do SUS, assegurando o estabelecimento de um sistema 

de referência e contra referência, para o exercício de 2022 e subsequentes. 



 

 
 

 

Cláusula Quarta – Da Execução dos Serviços 

Os serviços previstos na cláusula anterior serão prestados pelo CIS/AMEOSC na forma de 

credenciamento, conforme relação de credenciados. 

Cláusula Quinta – Da Verificação da Prestação dos Serviços Prestados 

Quanto à verificação, os serviços considerar-se-ão perfeitamente executados mediante verificação da 

Secretaria Municipal de Saúde de cada Município. 

Cláusula Sexta – Do Rateio 

Para a execução do objeto deste Contrato, conforme disposto no Contrato de Programa, e pelo correto 

e perfeito desempenho dos serviços ora contratados, o MUNICÍPIO DE MONDAÍ repassará 

mensalmente ao Consórcio a importância de R$ ............... (................................), mensais, totalizando 

no ano R$ ................... (...........................), correspondendo a serviços médicos especializados e demais 

ações do CIS/AMEOSC, depositado em conta específica: Banco: .....- Banco do ....., agência ........, 

conta corrente ....... 

I. O Município de MONDAÍ utilizará os valores repassados em serviços médicos especializados 

a nível ambulatorial, de acordo com sua necessidade e nas condições operacionais do Consórcio; 

II. Caso ocorra a necessidade de utilização dos serviços além do valor do repasse estabelecido 

neste Contrato, o Município deverá firmar Termo Aditivo ou novo Contrato; 

III. Os valores não utilizados ficarão como crédito disponível para utilização do Município, e dos 

valores praticados pela tabela do CIS/AMEOSC, incidem quando se tratar de prestadores pessoa física 

o percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores dos credenciados a título de encargos 

previdenciários. 

 

Cláusula Sétima – Da Rubrica Orçamentária 

As despesas decorrentes do presente Contrato de Rateio correrão por conta da dotação orçamentária 

vigente para o exercício 2022, nas seguintes especificações orçamentárias a seguir mencionadas: 

Entidade: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ 

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade: 01 - Atividades da Atenção Básica em Saúde 

Projeto/Atividade: 2.062- Serviços de Assistência a Saúde da População P/ Procedimentos no MAC 

(37) - Modalidade de Aplicação: 3.3.93 – Aplicações Diretas  

 

Parágrafo Único: Será excluído do Consórcio Público, após prévia suspensão, o ente consorciado que 

não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar 

as despesas assumidas por meio de Contrato de Rateio. 



 

 
 

 

 

Cláusula Oitava – Da Prestação de Contas 

Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n° 101, de 04 de 

Maio de 2000, o Consórcio Público deve fornecer as informações necessárias para que sejam 

consolidadas, nas contas do Município, todas as despesas realizadas com os recursos entregues por 

conta do presente Contrato de Rateio, de forma que possam ser contabilizadas na conformidade dos 

elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.  

 

Cláusula Nona – Das Penalidades 

O consorciado inadimplente com o CIS/AMEOSC será notificado formalmente sobre sua 

inadimplência, para que regularize sua situação: 

I. Uma vez notificado da inadimplência, suspender-se-ão os serviços do consórcio ao respectivo 

consorciado até a regularização da dívida; 

II. Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de 90 dias, o ente consorciado será excluído do 

Consórcio, mediante deliberação da Assembleia Geral, conforme artigo 43 do Estatuto Social; 

III. A exclusão prevista na cláusula nona, não exime o participante do pagamento de débitos 

decorrentes referente ao período em que permaneceu inadimplente e como ativo participante, devendo 

o CIS/AMEOSC proceder a execução dos direitos.  

 

Cláusula Décima – Das Obrigações do Consórcio 

São obrigações do CIS/AMEOSC: 

I. Acompanhar e controlar a qualidade técnica durante todo o processo, através de relatórios das 

atividades;   

II. Colocar a disposição do Município os serviços credenciados; 

III. Fornecer todos os impressos necessários ao encaminhamento dos usuários aos serviços; 

IV. Colocar a disposição do Município sistema informatizado para agendamento de consultas, exames 

e/ou procedimentos; 

V. Orientar as Secretarias Municipais de Saúde em relação aos procedimentos de encaminhamento 

de usuários; 

VI. Fornecer mensalmente recibo do valor pago pelo Município; 

VII. Encaminhar, após processamento, relação de consultas e exames de usuários ao Município, 

acompanhado de relatório analítico dos procedimentos. 

 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações do Município 

São obrigações do Município: 



 

 
 

 

I. Acompanhar os encaminhamentos de pacientes usuários dos serviços oferecidos pelo Consórcio; 

II. Auxiliar o Consórcio a ampliar o número de profissionais credenciados na região da AMEOSC; 

III. Definir conjuntamente com o Consórcio a necessidade de novos serviços. 

 

Cláusula Décima Segunda – Da Vigência e Reajuste 

O presente contrato de rateio terá vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro 

de 2022, podendo ser prorrogado no final do ano, por um período de até 60 (sessenta) meses, nos 

termos do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/1993, devidamente corrigidos pelo índice do IPCA – Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro convencionado entre as partes, deliberado em 

Assembleia Geral Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa 

Catarina – AMEOSC. 

Parágrafo Único: Não haverá reajuste, nem atualização de valores, no primeiro ano de execução do 

contrato, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea "d", do inciso II, do art. 65, 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada. 

 

Cláusula Décima Terceira – Do Foro 

Fica eleito o foro da Comarca de Mondaí, Estado de Santa Catarina, para dirimir as questões e/ou 

procedimentos decorrentes ao cumprimento deste contrato. 

 

Cláusula Décima Quarta – Das Disposições Finais 

As demais questões serão resolvidas consoantes as disposições do Estatuto Social do CIS/AMEOSC e 

das normas da Lei Federal n° 11.107/05, bem como pelas deliberações tomadas em Assembleia Geral. 

 

E por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato de Rateio em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma. 

 

Mondaí/SC, .......... de janeiro de 2022. 

 

   

MUNICÍPIO DE MONDAÍ / FMS 

CONTRATANTE 

CNPJ nº. 11.386.903/0001-79 
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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE – CIS/AMEOSC 

CONTRATADA 

CNPJ nº ...................... 
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