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CONTRATO DE RATElo
CONTRATO
DE
RATEIO
E
TRANSFERENCIA
DE
RECURSOS
PARA AQUISICAO DE PRODUTOS N°
665/2021 que celebram o CONSORCIO
NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES

BRASILEIRAS

-

CONECTAR

e

o

Municipio de TRIUNFO.

Pelo presente instrumento de CONTRAT0 DE RATEIO E TRANSFERENCIA
DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS, de urn lado, o
MUNIcipIO DE TRIUNFO/RS, com o C6digo do lBGE sob n° 4322004, neste
ato, representado pelo(a) Prefeito(a), Sr(a).
MURILO MACHADO SILVA,
portador(a) do CPF/MF n.a 01763273040,
doravante denominado
CONSORCIADO, e, de outro, CONS6RCI0 NAcloNAL DE VACINAS DAS
CIDADES BRASILEIRAS - CONECTAR, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n.°
41.774.599/0001-06, com sede em Brasilia/DF, no Setor Comercial Sul, Quadra
08 - Bloco a, n.a 50, sala 833 - Asa Sul, neste ato representado por seu
Presidente, Sr. GEAN MARQUES LOUREIRO, Prefeito de Florian6polis,
portador do CPF/MF n.° 823.341.969-91, doravante denominado CONECTAR,

resolvem compor o presente Contrato de Rateio, mediante as seguintes
clausulas a seguir contextualizadas:

Clausula Primeira -Do Objeto
0 presente contrato tern por objeto as regras gerais, o valor do rateio dos
recursos a serem repassados pelo CONSORCIADO ao CONECTAR para
constituir as receitas do exercicio de 2021, ficando estabelecido o valor para este
municipio no montante de R$ 541,67 (quinhentos e quarenta e urn reais e
sessenta e sete centavos), por mss, bern como prever a transferencia de
recursos para aquisigao de produtos por ocasiao das licitag6es do qual o
municipio seja participe.

Pafagrafo Unico - Os recursos repassados serao destinados as seguintes
despesas:
I -Rateio do custeio administrativo anual do Cons6rcio do exercicio de 2021 ;
11 - Totalidade ou parte do custeio da aquisigao de produtos

(materiais/insumos/vacinas) conforme aceitabilidade
procedimentos licitat6rios oportunamente deflagrados.

das
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Clausula Segunda -Forma de Pagamento
0pagamentoreferenteaoexercicio2021,seraefetuadopeloCONSORCIADO
na forma descrita na Clausula Primeira deste instrumento, em uma tlnica
parcela,relativaaosmesesde|ulhoadezembrode2021,conformedeliberado
peloConselhoFiscalemreuniaonodia29deabrilde2021.

§1°0vencimentodaparcelatlnicaedia30deiulhode2021edeveraserpaga
pormeiodeboletobancarioemitidopeloCONECTAR

§2°.Osvaloresaseremrepassadosporocasiaodadeflagragaodosprocessos
licitat6rios e consequente assinatura de atas/contratos ocorrerao conforme
interesse do municipio consorciado.

Clausula Terceira - Do Atraso do Pagamento
Emcasodeatrasodepagamento,ficaestipuladoamultade2%sobreovalor
daprestagaodevida,jurosde1%aomesecorregaomonetaria,independente
das penalidades estipuladas no Estatuto do CONECTAR.

Clausula Quarta - Das Obrigag6es das partes
0 CONSORCIADO se obriga a repassar os valores estipulados na Clausula
Primeira deste instrumento e assegura ter consignado a despesa assumida
neste instrumento na sua Lei Orgamentaria Anual - LOA para o exercicio
financeiro de 2021, ou que fara a sua insergao atrav6s de Cfedito Adicional
Especial em sua Lel OrGamentaria em alcance, da dotagao suficiente para
suportar as despesas assumidas atrav6s do presente Contrato, bern como da
transferencia de recursos para aquisigao de produtos.
§1°. 0 CONECTAR se obriga a aplicar os recursos oriundos do rateio,
exclusivamente na manutengao de suas atividades, podendo mediante aval do
Conselho Fiscal, utiliza-los em ag6es para o fortalecimento do CONSORCIO,

processosdecapacitagaodeservidoresdosmunicipiosconsorciadoseeventos
relacionados as atividades fim do CONSORCIO.

§2°. 0 CONECTAR se obriga ainda a manter sob sua guarda os recursos
referentesaaquisigaodeprodiitos,somenterepassandoaosfornecedorescam
aconfirmagaodorecebimentodasmercadoriaspelosmunicipios,constantesde
Nota Fiscal com o devido atesto.
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§3°.Casonaohajaentregadoprodutoouocorraadesistencia,ressalvadosos
procedlmentos administrativos para apurar eventuais pre]uizos, os recursos
repassados ao CONSORclo para compra de produtos, serao devolvidos aos
cofres do municipio.

Clausula Quinta -Da Vig6ncia
Este Contrato tern vigencia de 06 (seis meses), Iniciando-se em 01 de julho de
2021 e terminando em 31 de dezembro de 2021.

Clausula Sexta -Da Dotaeao Oreamentaria
AsdespesasdecorrentesdaexecugaodopresenteContratocorreraoporconta
das dotag6es orgamentarlas constantes do orgamento do CONSORCIADO,
vigenteparaoexerciciofinanceirode2021,conformetabelaanexa,elaborada
obrigatoriamente pelo CONSORCIADO, discrlminando aquela(s) definida(s)

para as despesas com rateio, das que sejam obrigat6rias para aquisigao de
materiaism6dico-hospitalares,insumoseoutrosrelacionadosaSaade.
Pafagrafotinico.Aelaboragaodoquadrodedotag6espeloCONSORCIADOe
parte indissociavel deste lnstrumento, nao fazendo jus a qualquer beneficio
relativoaoCONSORCIO,casonaoapresentadaiuntamentecomodocumento.

Clausula S6tima - Do foro
AspartescontratanteselegemoforodaComarcadeBrasilia/DF,comounicoe
competenteparareconheceredirimirquaisquerquest6esoriundasdaexecugao
da presente avenga, com expressa rentlncia de quaisquer outros, por mais
privilegiados que sejam.

E, por estarem de acordo com as clausulas e condig6es acima, assinam o
presenteContratodeRateio,em02(duas)viasdelgualteor,napresengade02
(duas) testemunhas, para que produza seus legais efeitos.
Brasilia, 01 de julho de 2021
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