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CONTRATO DE RATEIO No 01, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 

TERMO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNIC1PIO DE PARAIBUNA E 0 CONSORCIO 

INTERMUNICIPAL DE SALiDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP, TENDO POR OBJETO A DEFINIcA0 

DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTIcIPAcA0 NOS REPASSES DE 0BRIGAcOES  FINANCEIRAS. 

Pelo presente instrumento contratual integrado especialmente pebo Processo Administrativo no 3187, de 

05 de Dezembro de 2018, e conforme Cláusula Prirneira do Profocolo de lntencoes referente a 

constituicao do Consôrcio Intermunicipal do Sat,Dde do Alto Vole do Paraiba - CONSAVAP, oriundo da 

rotificacao,,por lei, do Protocolo de lntencôes, de urn lado 

CONTRATANTE: MunicIpio de Paraibuna, entidade jurIdica de direito pUblico, inscrita no CNPJ/MF sob 

no 46.643.474/0001-52, corn sede a Rua Hurnaitá, 20, Centro, Paraibuna/SP, CEP: 12.260-000, neste oto 

representado pelo Sr. Prefeito Municipal VICTOR DE CASSIO MIRANDA, portador do RG no 28.111.766-4-

SSP/SP e do OFF n0251.880.488-92, dorovante denominado sirnplesrnenfe CONTRATANTE, e de outro 

lodo 

CONTRATADO: Consórcio Intermunicipal da Saóde do Alto Vale do ParaIba - CONSAVAP, pessoa 

jurIdica de direito piliblico, inscrito no CNPJ/MF sob o no 19.701.130/0001-80, corn sede na Rua Eng° 

Prudente Meirelles de Moraes, no 302, Vila Adyona, São José dos Campos/SP, CEP: 12.243-750, nesfe 

ato representodo par seu Presidente FELICIO RAMUTH, porfador do RG n°14.010.242-5 SSP/SP e do CPF 

no 113.303.758-58, doravante denominado sirnplesmente CONTRATADO, tern entre si, ajustodo, diante 

do minuta aprovada pela Secretaria de Assuntos JurIdicos e nos terrnos do determinado as fls. 21 do 

processo acirna rnencionado, corn inteira sujeição a Lei Federal no 8.666/93, a Lei Federal no 

11.107/2005 e ao Contrato de Consórcio Piblico do CONSAVAP e celebrarn por forca do presente 

instrumento, CONTRATO DE RATEIO, mediante as seguintes cláusulas e condicoes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - Fundamentaçao Legal 

1.1 0 presente Contrato de rateio reger-se-á pebo disposfo no art. 8° da lei Federal no 11.107, de 6 de 

abril de 2005, artigos 13 e seguintes do Decreto Federal no 6.017, de 17 de janeiro de 2007, bern como 

dos demais normativos pertinentes a matéria. 

CLAUSULA SEGUNDA - Objeto 

2.1 Constif ui-se como Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a defini(;ão das regras e critérios de 

participacao financeira do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, nos repasses devidos 00 custeio das 

despésas de todas as afividades consorciadas para o exercIcio de 2019, consoanfe a transferéncia de 

recursos para cusfeio: 

a) da instalacao, aquisicão de equipamenfos e manutencao da sede, da remuneração de 

empregados e encargos trabalhistas, sociais e fiscais do CONTRATADO. 
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CLAUSULA TERCEIRA - Previsäo Orcamentária 

3.1 0 CONTRATANTE, para o exerciclo financeiro de 2019 deverá consignor ou ter consignado corno 

crédifo adicional especial, em sua Legislaçao Orcamentária pertinente, dotacao suficienfe para 

suportar as despesas assurnidas através do presenfe Contrato de Rafelo. 

3.2 Poderá ser o CONTRATANTE exciuldo do CONSAVAP, em conformidade cam o contrato de 

consfituicao do Consórcio, e apas prévia suspensão, quando não consignar, como crédito adicional 

especial no sua legislaçao orçamentária pertinente, dotacoes suficientes para suportar as despesas 

assurnidas par rneio do presente Contrato de Rateio. 

CLAUSULA QUARTA - Valores 

4.1 No rateio proporcional dos obrigacOes financeiras para ocorrer corn as despesas dos atividades do 

Consórcio, a CONTRATANTE fica comprornetido perante a CONTRATADO corn sua Coto-Parte Anual 

de 2018, o valor de R$ 1.516,80 (urn mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos), sendo a valor 

mensal de R$ 126,40 (cento e vinte e seis reais e quarenta centavos), devendo ser creditado no canto 

corrente do Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Agéncia no 0351 (São José dos Campos), Canto no 

00600000137-4, pelo CONTRATANTE, ate 02° dia Jtil de coda mês. 

4.2 As despesas decorrentes do execução deste contrato correrão a conta do seguinte dofação: 

02.04.03.10.301.0005.2034.3.3.71.70 

CLAUSULA QUINTA - ObrigacOes do Contratante 

5.1 Repassor recursos financeiros 00 CONTRATADO somente rnediante o estabelecido no presente 

Confrato de Rateio. 

5.2 Exigir a pleno cumprimenfo dos obrigacoes previstas no Confrato de Progrorno, quando no 

condicão de odirnplente. 

CLAUSULA SEXTA - Obrigacoes do Contratado 

6.1 Aplicor as recursos oriundos do presente Contrato de Rateio no consecução dos objet ivos definidos 

no Contrato de Programa, observadas as norrnas do contobilidode piblica. 

6.2 Executor as receitas e despesos ern conforrnidade cam as norrnas de direito financeiro aplicáveis 

as entidades pJblicas. 

6.3 Os recursos repossodos 00 CONTRATADO poderão ser oplicodos no mercodo financeiro, desde 

que os resultados dessa aplicocão sejorn apropriodos, integralrnente, pelo objeto do Controto de 

Progrorno. 

CLAUSuLA SETIMA - Vigência 

7.1 Para as efeitos deste Contrato de Rateio, a vigéncia inicia em 1 0  de joneiro de 2019, corn término 

em 31 de dezembro de 2019, em estrita observãncia a legisloção orcarnentário e financeiro de coda 

ente consorciado e nunca superior as dotocOes que o suportorn. 

CLAUSULA OITAVA - Foro 

8.1 Fica eleifo a Foro de São José dos Campos/SP, corn reniincio de qualquer outro, par mois 

privilegiodo que sejo, para dirimir event uois controvérsios deste Contrato de Rofeio, que não puderern 

ser resolvidas pelos portes. 
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CLAUSIJLA NONA - Aditamentos 

9.1 0 presenfe confrato poderá ser aditado a qualquer tempo corn a devida anuência das partes 

Palo a inclusão de serviços, revisöo de valores e alteracoes que se fizerem necessárias. 

E, por estarern certos e ajustados, foi Iavrado esfe insfrurnento em 02 (duas) vias de igual tear e forma, 

digitada apenas no anverso, assinada a Ulfima foiha e rubricadas as anteriores, ficando urna via cam 

a CONTRATANTE e a oufra corn o CONTRATADO, tudo na presenca das duas testernunhas abaixo, 

para que surfarn todos as efeitos legais. 

Paraibuna, 28 de dezembro de 2018 

VICTOR DE CASSIO MIRANDA 
	

FELICIO RAMUTH 

Prefeito Municipal 
	

Presidente do CONSAVAP 
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