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RESOLUÇÃO Nº. 027/CISAMREC/2021 
 
 
 

Dispõe sobre as prorrogações dos prazos 
contratuais dos contratos de adesões dos 
serviços de verif icação de óbito e esclarecimento 
da causa mortis-SVO, e laboratoriais de anatomia 
patológica, decorrentes do processo lic itatór io do 
Pregão Presencial nº. 001/CISAMREC/2021 e Ata 
de Registro de Preço nº. 034/PMMF/2021 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 dos serviços de veri f icação de óbito e 
esclarecimento da causa mortis -SVO e laborator iais de anatomia patológica, 
f irmados com a L & B Serviços de Somatoconservação Ltda., decorrentes do 
processo licitatório do Pregão Presencial nº. 001/CISAMREC/2021 e Ata de 
Registro de Preço nº. 034/PMMF/2021, f irmados com a   
 
Considerando tratar-se de prestação de serviços continuado, inst ituído pela 
Portar ia nº 1.405 de 29 de junho de 2006, do Ministér io da Saúde, e  integra 
o Sistema Nacional de Vigi lância em Saúde e visa elucidar, com brevidade, a 
causa mort is em eventos relacionados a doenças transmissíveis, em especial 
aqueles sob invest igação epidemiológica, com a f inal idade de implementar 
medidas oportunas de vigilância e controle de doenças, bem como de garant ir 
à população acesso a serviços especial izados de verif icação da causa mor t is 
decorrente de morte natural,  com a consequente agil idade na liberação da 
Declaração de Óbito;  
 
Considerando que os contratos possuem seus vencimentos no últ imo dia do 
exercício f iscal, e provê a prorrogação pelo período de 12 meses, l imitados à 
sessenta meses, nos termos estabelecidos no Art. 57, II ,  da Lei 8.666/93;  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º.  Prorrogar o prazo contratual de todos os contratos de adesões 
f irmados com a empresa L & B Serviços de Somatoconservação Ltda.,  
vinculados a Ata de Registro de Preço nº. 034/PMMF/2021, do Pregão 
Presencial nº.  001/CISAMREC/2021, e anuídos pelos respect ivos entes 
federativos consorciados, por prazos iguais e sucessivos de 12 (doze) meses, 
l imitado à 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, inc. II ,  da Lei n.º 
8666/93, observando-se para todos os efeitos o exercício f iscal, mediante 
termo adit ivo.  
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Art. 2º.  O prazo a que se refere o art. 1º, desta Resolução, terá início no 2º 
(segundo) dia do mês de janeiro e terminará no últ imo dia do mês de 
dezembro, do ano do exercício f iscal correspondente.  
  

Art.  3º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina-DOM/SC. 
 
Criciúma SC, 18 de novembro de 2021.  
 
 
 
 
 
  

AGENOR CORAL 
Prefeito de Morro da Fumaça SC 

Presidente do CISAMREC 
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