
  

 Município de São Miguel da Boa Vista 
 Estado de Santa Catarina 

Rua São Luiz, 210, Centro  -  Fone/Fax: (49) 3667-0050  - Cep: 89879-000 
CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br 

15/2021 FMS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2021 FMS. 
Contrato de rateio 
   

  O Município de São Miguel da Boa Vista/SC, pessoa jurídica de direito público 
interno, estabelecido na Rua São Luiz, 210, inscrita no CNPJ nº. 80.912.124/0001-82, representado 
neste ato pelo Prefeito Municipal neste ato representado por seu Sr. VANDERLEI BONALDO, 
brasileiro, casado, prefeito, inscrito no CPF sob nº. 043.822.729-80 e Carteira de Identidade nº. 
4.188.341-SESPDC/SC, residente e domiciliado na Rua São Luis n° 1422 nesta cidade de São 
Miguel da Boa Vista/SC e Comarca de Maravilha/SC, doravante denominado 
CONTRATANTE/CONSORCIADO e de outro o Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMERIOS 
– CIS/AMERIOS, constitui-se de um Consórcio Público, sob a forma de sociedade jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, devendo reger-se pelas normas da Constituição da República Federativa 
do Brasil, do Código Civil Brasileiro, pela Lei n. 8.080 (Lei Orgânica da Saúde), Lei n. 8.142/90, pela 
Lei Federal n.º 11.107 de 06 de abril de 2005, pela Legislação pertinente, pelo presente Estatuto e 
pela regulamentação que vier a ser adotada pelos seus órgãos competentes, no CNPJ nº 
01.201.427/0001-10, com sua sede na Avenida Euclides da Cunha, 160, Centro, no município de 
Maravilha, Estado de Santa Catarina, no edifício da sede da AMERIOS - Associação dos Municípios 
do Entre Rios, neste ato representado pelo Presidente e Gestor, Sr. JEAN CARLOS NYLAND, inscrito 
no CPF: 057.328.099-10, e RG 4.479.638 ,residente no município de Iraceminha/SC,  doravante 
denominada CONTRATADA/CONSORCIO, resolvem aditar o Contrato Administrativo 01/2021 FMS, 
mediante as cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma 
abaixo estabelecida. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. - O presente termo aditivo tem como finalidade o aditivo de 25% do valor excedente previsto no 

contrato principal, passando o novo valor para gastos excedentes para R$ 125.000,00 no ano de 
2021, considerando as demandas do município, e que somente serão utilizados em caso de 
necessidade. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA 
2.1 - Considerando que tal prorrogação é prevista em contrato principal, e também esta de acordo 
com a lei 8.666/93.  
 
CLAUSULA TERCEIRA  
Ficam as demais clausulas e condições firmadas no contrato principal e edital, inalteradas, sendo que 
o presente termo tem vigência e produzida os efeitos legais, a partir de sua assinatura. 
 
 E por ser esta a expressão de vontade dos contratantes, assinam o presente termo, em duas 
vias de igual teor. 

 São Miguel da Boa Vista/SC, 30 de setembro de 2021. 
 
 
 

 
VANDERLEI BONALDO 

Prefeito Municipal 
Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da AMERIOS – 
CIS/AMERIOS  

CNPJ sob nº. 01.201.427/0001-10 
Representante Legal 
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