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RESOLUÇÃO Nº. 026/CISAMREC/2021 
 
 
 

Dispõe sobre as prorrogações dos prazos 
contratuais dos contratos de adesões aos 
credenciamentos universais de prestações 
de serviços continuados, para 
atendimentos das demandas de 
assistências à saúde aos usuários do 
SUS, das redes municipais de saúde dos 
entes federat ivos consorciados ao 
CISAMREC, nos termos estabelecidos no 
Art. 57, II ,  da Lei 8.666/93, e dá outras 
providências. 

  
 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC-CISAMREC, 
Sr. Agenor Coral, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o art. 19 e SS c/c Art. 56 do Estatuto Social e,  
 
Considerando os contratos de adesões aos credenciamentos universais 
real izados pelo CISAMREC, f irmados com as pessoas jurídicas, para 
prestações de serviços cont inuado para atendimento das demandas de 
assistências à saúde aos usuários do SUS, nas redes municipais de saúde 
dos entes federat ivos consorciados ao CISAMREC; 
 
Considerando que os contratos tem por objeto a prestação de serviços 
complementares de saúde públ ica, relat ivo a exames clínicos e de 
diagnóst icos, consultas, procedimentos, próteses dentárias e medicina 
ocupacional e segurança do trabalho, de acordo com as necessidades dos 
municípios consorciados, nos termos dos respect ivos Credenciamentos 
Universais vigentes, para prestação de serviços cont inuados em saúde 
pública de alta relevância e imprescindível aos tratamentos de saúde dos 
pacientes, usuários do SUS, e atendimento à administração públ ica;   
 
Considerando que os contratos possuem seus vencimentos no últ imo dia do 
exercício f iscal, que ocorrerá em 31 de dezembro de 2021, bem como que 
os contratos preveem a prorrogação pelo período de 12 meses, l imitados à 
sessenta meses, nos termos estabelecidos no Art. 57, II ,  da Lei 8.666/93; 
 
Considerando que vigora, no âmbito do CISAMREC, o Credenciamento 
Universal nº. 001/CISAMREC/2018, para contratação de prestação de 
serviços de Exames de Patologias Clínicas; o Credenciamento Universal 
nº. 002/CISAMREC/2018, para contratação de prestação de serviços de 
Consultas, Exames de Diagnósticos e Procedimentos Especial izados; o 
Credenciamento Universal nº. 003/CISAMREC/2018, para contratação de 
prestação de serviços de Procedimentos Especializados em Prótese 
Dentária; e o Credenciamento Universal nº. 005/CISAMREC/2018, para 
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contratação de prestação de serviços de Medicina Ocupacional e 
Segurança do Trabalho; 
 
RESOLVE:  
 
Art.  1º.  Autorizar a prorrogação dos prazos contratuais, pelo período de 12 
meses, conforme estabelece o Art. 57, II ,  da Lei 8.666/93, de todos os 
contratos de prestação de serviços, f irmados com pessoas jurídicas por 
adesão aos credenciamentos universais em vigor, tendo como termo de 
vigência o dia 02 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, mediante 
termo adit ivo. 
 
Art.  2º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publ icação no Diár io 
Of icial dos Municípios de Santa Catarina-DOM/SC. 
 
Criciúma SC, 16 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 
  

AGENOR CORAL 
Prefeito de Morro da Fumaça SC 

Presidente do CISAMREC 
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