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CONTRATO DE RATEIO nº 01/2020 

 

CONTRATO DE RATEIO QUE DELIMITA O 

RATEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS COM A 

AQUISIÇÃO CONJUNTA E COMPARTILHADA DE 

BENS QUE INDICA EM DECORRÊNCIA DA 

PANDEMIA DE COVID-19, CELEBRADO ENTRE 

ESTE CONSÓRICIO E OS ESTADOS 

CONSORCIADOS. 

 

 

O CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

NORDESTE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 

34.304.033/0001-47, com sede na 3ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, 390, Salvador/BA, CEP 

41.745-005, neste ato representado por seu Presidente Rui Costa dos Santos, inscrito no CPF/MF sob o n° 

237.909.975-87, residente e domiciliado na Ladeira do Jardim Zoológico, s/n, Palácio do Governo, Ondina, 

CEP: 40.170-720, doravante denominado CONSÓRCIO NORDESTE ou simplesmente CONSÓRCIO, o 

ESTADO DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 12.200.192/0001-69, com sede na Rua Cincinato 

Pinto, s/n, Palácio República dos Palmares, Maceió/AL, neste ato representado pelo Governador do Estado, 

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO, o ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº. 08.584.392/0001-95, com sede na 3ª Avenida, nº 390, Plataforma IV, 1º andar, Centro 

Administrativo da Bahia, CEP: 41.745-005, neste ato representado pelo Governador do Estado, RUI COSTA 

DOS SANTOS, o ESTADO DO CEARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.954.480/0001-79, com sede 

no Palácio da Abolição, Avenida Barão Studart, nº 585, Meireles, Fortaleza/CE, neste ato representado pelo 

Governador do Estado, CAMILO SOBREIRA DE SANTANA, o ESTADO MARANHÃO inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº. 06.354.468/0002-41, com sede na Palácio dos Leões, Avenida Pedro II, São Luís/MA, 

neste ato representado pelo Governador do Estado, FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, o ESTADO 

DA PARAÍBA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.761.124/0001-00, com sede na Praça João Pessoa, s/n, 

João Pessoa/PB, neste ato representado pelo Governador do Estado, JOÃO AZEVEDO LINS FILHO, o 

ESTADO DE PERNAMBUCO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.571.982/0001-25, com sede na Praça da 

República, s/n Bairro de Santo Antônio, neste ato representado pela Governador do Estado, PAULO 

HENRIQUE SARAIVA CÂMARA, o ESTADO DO PIAUÍ, inscrito no CNPJ/MF sob o 

nº.06.533.481/0001-49, com sede na  Avenida Antonino Freire, nº 1450, Centro, Teresina/PI, neste ato 

representado pelo Governador do Estado, JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS, o 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.241.739/0001-05, com sede 

na BR 101 Km 0, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal/RN, neste ato representado pela Governadora 

do Estado MARIA DE FÁTIMA BEZERRA, e o ESTADO DE SERGIPE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

13.128.798/0001-01, com sede na Avenida Adélia Franco, Palácio dos Despachos, nº 962, Aracaju/SE, neste 

ato representado pelo Governador do Estado, BELIVALDO CHAGAS SILVA, denominados, em conjunto, 

CONSORCIADOS e, individualmente, CONSORCIADO,  
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considerando a constituição do CONSÓRCIO NORDESTE que tem por objetivo o desenvolvimento 

sustentável do Nordeste; 

  

considerando que o CONSÓRCIO NORDESTE tem, dentre as suas finalidades, a aquisição centralizada 

ou compartilhada de bens e serviços, bem assim o compartilhamento de experiências e sistemas de gestão; 
 

considerando a classificação pela Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de março de 2020, como 

pandemia do Novo Coronavírus; 
 

considerando a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo 

surto de 2019; 
 

considerando a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde que declara Emergência 

em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus;  
 

considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 

riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 
 

considerando que as aquisições centralizadas ou compartilhadas podem significar racionalidade de esforços 

e menores custos nas aquisições de bens e serviços para os CONSORCIADOS tendo em vista ganhos em 

escala;  

 

firmam o presente CONTRATO DE RATERIO, em consonância com o Contrato de Programa nº 001/2020, 

com o art. 8º da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, e nos termos e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição dos valores, das regras e dos critérios 

de participação financeira dos entes CONSORCIADOS no custeio das despesas decorrentes da realização 

de aquisições centralizadas ou compartilhadas dos bens e serviços indicados no Anexo I, visando à promoção, 

prevenção e à garantia de assistência à saúde, em decorrência da pandemia de COVID-19. 

 

Parágrafo único. Os valores definidos neste CONTRATO DE RATEIO a cargo de cada ente 

CONSÓRCIADO deverão ser entregues ao CONSÓRCIO no prazo de até 5 (cinco) dias da celebração 

deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

As despesas decorrentes de execução deste CONTRATO DE RATEIO correrão à conta de dotações 

consignadas nas leis orçamentárias dos entes CONSORCIADOS. 
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Parágrafo Único. Os entes CONSORCIADOS signatários comprometem-se a envidar esforços no sentido 

de incluir nos seus respectivos orçamentos dotações suficientes à cobertura das despesas decorrente deste 

CONTRATO DE RATEIO.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES 

 

As despesas decorrentes da aquisição centralizada ou compartilhadas dos bens e serviços indicados no Anexo 

I são de R$ 98.950.716,00 (noventa e oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e dezesseis 

reais), distribuídos conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo Primeiro. O rateio das despesas entre os entes CONSORCIADOS será feito conforme as 

demandas de bens e serviços que vierem a ser adquiridos conjuntamente e especificados no Anexo I deste 

Contrato. 

 

Parágrafo Segundo. O CONSÓRCIO deverá discriminar as despesas a serem executadas, observando os 

critérios de classificação funcional, programática, por natureza de despesa e por fonte / destinação de 

recursos. 

 

Parágrafo Terceiro. O CONSÓRCIO deverá fornecer aos entes CONSORCIADOS as informações 

necessárias para que sejam consolidadas, nas suas respectivas contas, todas as despesas realizadas com os 

recursos entregues em virtude deste CONTRATO DE RATEIO, de forma que possam ser contabilizadas 

na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos. 

 

Parágrafo Quarto. Os entes CONSORCIADOS efetuarão em suas contabilidades o registro das 

informações do prestadas pelo CONSÓRCIO, nos termos do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, necessárias 

à consolidação dos seus demonstrativos fiscais. 

 

Parágrafo Quinto. Para elaboração dos demonstrativos previsto na Lei Complementar n.º 101, de 04 de 

maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), os entes CONSORCIADOS computarão as despesas 

 

Código 

Orçamentário/Contábil 

 

Descriminação da Natureza 

da Despesa 

 

Valor em R$ 
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executadas na modalidade de aplicação referente às transferências efetuadas, observando a metodologia de 

elaboração estabelecida pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VENCIMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Os entes CONSORCIADOS devem integralizar suas respectivas cotas, definidas no Anexo II deste 

CONTRATO DE RATEIO, no prazo de até 5 (cinco) dias, contado da data de assinatura deste instrumento, 

mediante repasse efetivado por transferência do valor respectivo à conta de corrente nº 90.000-1, da agência 

nº 3832-6, do Banco do Brasil (001), de titularidade do CONSÓRCIO. 

 

Parágrafo Primeiro. A obrigação de efetivar os repasses, nos montantes e na forma definidos nesta Cláusula 

Quarta, tem caráter irrevogável até o seu total cumprimento, salvo mediante Distrato deste CONTRATO 

DE RATEIO, mediante anuência de todos os entes CONSORCIADOS, em Assembleia Geral, ficando 

assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato. 

 

Parágrafo Segundo. Os recursos repassados ao CONSÓRCIO na forma desta Cláusula poderão ser 

aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicação sejam apropriados, integralmente, 

na execução do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES  

 

Quaisquer alterações de valores ou do cronograma de desembolso/repasses, na forma disposta na Cláusula 

Quarta, não serão permitidas nem promovidas, salvo disposição mediante a celebração de Termo Aditivo, 

autorizado pela Assembleia Geral, ficando assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

deste CONTRATO DE RATEIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSORCIADOS 

 

São obrigações dos entes CONSORCIADOS:  

 

I – Repassar recursos financeiros ao CONSÓRCIO conforme o prazo e os valores estabelecidos no presente 

CONTRATO DE RATEIO; 

II – Exigir o pleno cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO DE RATEIO, quando 

adimplente de suas respectivas obrigações.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO 

São obrigações do CONSÓRCIO:  
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I- Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO com observância das normas da 

contabilidade pública; 

II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro aplicáveis às 

entidades públicas; 

III – Informar mensalmente a todos os consorciados as despesas realizadas com os recursos repassados com 

base no presente CONTRATO DE RATEIO. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 

O presente CONTRATO DE RATEIO vigerá até o dia 31 de dezembro de 2020. 

 

CLÁSULA NOVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO. 

 

A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelos entes CONSORCIADOS, na 

pessoa do Presidente do CONSÓRCIO, que, para tanto, poderá solicitar do CONSÓRCIO e seus prepostos 

todas as informações e solicitar providências necessárias ao bom andamento deste CONTRATO DE 

RATEIO. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA - DO FORO 

 

Eventuais controvérsias sobre este instrumento serão dirimidas perante o Supremo Tribunal Federal, nos 

termos do art. 102, I, f, da Constituição Federal. 

 

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO 

DE RATEIO, em 02 vias de igual teor e forma, para os devidos fins de direito que, depois de lido e assinado 

pelas partes e pelas testemunhas, terá publicado seu extrato no Diário Oficial dos entes CONSORCIADOS 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Nordeste do Brasil, 07 de abril de 2020.                                        

                                     

 

___________________________________________________________ 

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE 

ESTADO DA BAHIA 

Presidente Rui Costa  

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DE ALAGOAS 

José Renan Vasconcelos Calheiros Filho 

 

_____________________________________________________ 
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ESTADO DO CEARÁ 

Camilo Sobreira de Santana 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DO MARANHÃO 

Flávio Dino de Castro e Costa 

 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DA PARAÍBA 

João Azevedo Lins Filho 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

Paulo Henrique Saraiva Câmara 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DO PIAUÍ 

José Wellington Barroso de Araújo Dias 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Maria de Fátima Bezerra 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DE SERGIPE 

Belivaldo Chagas Silva 

 

TESTEMUNHAS: 

 

______________________________ 

Nome: 

CPF/MF: 

RG: 

 

______________________________ 

Nome: 

CPF/MF: 

RG: 
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ANEXO I – RELAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS A SEREM ADQUIRIDOS 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

TOTAL DA 

LINHA 

VALOR EM 

REAIS (R$) 

600 PCs Ventilador AV-

2000B3 de UTI portátil 

elétrico ICU com 

compressor de ar NCM 

9022901 

US 28.900,00 US 17.340.000,00 R$ 95.023.200,00 

Frete FOB Brasil Peso 

8T 

Rota aérea 

internacional 

Guangzhou 

Guangdong China 

RPC Miami FL US 

Recife PE – Brasil 

Aeronave 747/ 4000  

Especificações em 

contrato 

US 246.000,00 US 492.000,00 R$ 2.696.160,00 

Insurance Incoterms 

All risks Seguro 

Intermodal 

internacional de bens 

Responsabilidade da 

operação de transporte  

ROTR-VI 

Especificações em 

contrato 

US 112.350,00 US 224.700,00 

 

R$ 1.231.356,00 

  Total: US 18.056.700,00 R$ 98.950.716,00 

  

 

ESTADO CONSORCIADO QUANTIDADE VALOR 

ALAGOAS 60 unidades R$ 9.895.071,60 

BAHIA 120 unidades R$ 19.790.143,20 

CEARÁ 60 unidades R$ 9.895.071,60 

MARANHÃO 60 unidades R$ 9.895.071,60 

PARAÍBA 60 unidades R$ 9.895.071,60 

PERNAMBUCO 60 unidades R$ 9.895.071,60 

PIAUÍ 60 unidades R$ 9.895.071,60 

RIO GRANDE DO NORTE 60 unidades R$ 9.895.071,60 

SERGIPE 60 unidades R$ 9.895.071,60 
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ANEXO II – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E PLANILHA ESTIMATIVA DE VALOR 
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Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste 
- Consórcio Nordeste - 

 

CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2020 

CONTRATO DE PROGRAMA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO 

NORDESTE E OS RESPECTIVOS 

CONSORCIADOS PARA REALIZAÇÃO 

DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS. 

 

O CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO NORDESTE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 34.304.033/0001-47, com sede na 3ª 

Avenida do Centro Administrativo da Bahia, 390, Salvador/BA, CEP 41.745-005, 

neste ato representado por seu Presidente Rui Costa dos Santos, inscrito no CPF/MF 

sob o n° 237.909.975-87, residente e domiciliado na Ladeira do Jardim Zoológico, s/n, 

Palácio do Governo, Ondina, CEP: 40.170-720, doravante denominado CONSÓRCIO 

NORDESTE ou simplesmente CONSÓRCIO, o ESTADO DE ALAGOAS, inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº. 12.200.192/0001-69, com sede na Rua Cincinato Pinto, s/n, 

Palácio República dos Palmares, Maceió/AL, neste ato representado pelo Governador 

do Estado, JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO, o ESTADO DA 

BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.584.392/0001-95, com sede na 3ª Avenida, 

nº 390, Plataforma IV, 1º andar, Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41.745-005, 

neste ato representado pelo Governador do Estado, RUI COSTA DOS SANTOS, o 

ESTADO DO CEARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.954.480/0001-79, com sede 

no Palácio da Abolição, Avenida Barão Studart, nº 585, Meireles, Fortaleza/CE, neste 

ato representado pelo Governador do Estado, CAMILO SOBREIRA DE SANTANA, 

o ESTADO MARANHÃO inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.354.468/0002-41, com 

sede na Palácio dos Leões, Avenida Pedro II, São Luís/MA, neste ato representado pelo 

Governador do Estado, FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, o ESTADO DA 

PARAÍBA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.761.124/0001-00, com sede na Praça 

João Pessoa, s/n, João Pessoa/PB, neste ato representado pelo Governador do Estado, 

JOÃO AZEVEDO LINS FILHO, o ESTADO DE PERNAMBUCO, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº. 10.571.982/0001-25, com sede na Praça da República, s/n Bairro 

de Santo Antônio, neste ato representado pela Governador do Estado, PAULO 

HENRIQUE SARAIVA CÂMARA, o ESTADO DO PIAUÍ, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº.06.533.481/0001-49, com sede na  Avenida Antonino Freire, nº 1450, Centro, 

Teresina/PI, neste ato representado pelo Governador do Estado, JOSÉ WELLINGTON 

BARROSO DE ARAÚJO DIAS, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.241.739/0001-05, com sede na BR 101 Km 0, Centro 

Administrativo, Lagoa Nova, Natal/RN, neste ato representado pela Governadora do 

Estado MARIA DE FÁTIMA BEZERRA, e o ESTADO DE SERGIPE, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº. 13.128.798/0001-01, com sede na Avenida Adélia Franco, Palácio 
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Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste 
- Consórcio Nordeste - 

dos Despachos, nº 962, Aracaju/SE, neste ato representado pelo Governador do Estado, 

BELIVALDO CHAGAS SILVA, denominados, em conjunto, CONSORCIADOS e, 

individualmente, CONSORCIADO; 
 

considerando a constituição do CONSÓRCIO NORDESTE que tem por objetivo o 

desenvolvimento sustentável do Nordeste; 

  

considerando que o CONSÓRCIO NORDESTE tem, dentre as suas finalidades, a 

aquisição centralizada ou compartilhada de bens e serviços, bem assim o 

compartilhamento de experiências e sistemas de gestão; 
 

considerando a classificação pela Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de março 

de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 
 

considerando a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 
 

considerando a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde que 

declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;  
 

considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 

disseminação da doença; 
 

considerando que as aquisições centralizadas ou compartilhadas podem significar 

racionalidade de esforços e menores custos nas aquisições de bens e serviços para os 

CONSORCIADOS tendo em vista ganhos em escala;  
 

firmam o presente CONTRATO DE PROGRAMA em consonância com a Lei nº 

11.107, de 6 de abril de 2005, nos termos e condições seguintes: 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

Constitui objeto do presente CONTRATO DE PROGRAMA a cooperação entre os 

CONSORCIADOS com vistas à realização de aquisições centralizadas ou 

compartilhadas de bens e serviços, com vistas à promoção, prevenção e à garantia de 

assistência à saúde para as pessoas em decorrência da pandemia de COVID-19. 
 

Parágrafo primeiro. As aquisições centralizadas ou compartilhadas poderão ser 

realizadas por meio de processos deflagrados pelo CONSÓRCIO NORDESTE para 

aquisição de bens ou serviços ou mediante parceria ou acordos de cooperação técnica 

com agências e organismos internacionais, e posterior distribuição para os 

CONSORCIADOS. 
 

Parágrafo segundo. Na hipótese de realização da contratação dos bens e serviços pelo 

próprio CONSÓRCIO NORDESTE, para posterior distribuição aos 
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Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste 
- Consórcio Nordeste - 

CONSORCIADOS, deverá ser firmado previamente Contrato de Rateio, o qual 

especificará os bens e serviços pretendidos, os respectivos quantitativos, os valores a 

serem aportados e a correspondente dotação orçamentária pertinentes a cada 

CONSORCIADO. 
 

Parágrafo terceiro. Para realização do objeto deste CONTRATO DE PROGRAMA, 

o CONSÓRCIO NORDESTE poderá utilizar sistemas de tecnologia da informação 

cedidos pelos CONSORCIADOS. 
 

Parágrafo quarto. Nas aquisições centralizadas ou compartilhadas realizadas no 

âmbito deste CONTRATO DE PROGRAMA, será utilizada a legislação federal 

vigente, nos termos da CLÁUSULA 36º do Contrato de Consórcio. 
 

Parágrafo quinto. Para participar das aquisições centralizadas ou compartilhadas de 

bens e serviços objeto deste CONTRATO DE PROGRAMA cada CONSORCIADO 

deverá manifestar interesse ao CONSÓRCIO NORDESTE, previamente à 

instauração de cada procedimento de aquisição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CONSÓRCIO NORDESTE 
 

Incumbem ao CONSÓRCIO NORDESTE as seguintes obrigações e 

responsabilidades: 
 

a) prover os sistemas de tecnologia da informação necessários a realização de 

aquisições centralizadas ou compartilhadas de bens e serviços; 

b) realizar os processos de aquisição e, na hipótese do parágrafo segundo da 

CLÁUSULA PRIMEIRA, firmar os respectivos contratos, disciplinando, neste 

caso, o sistema de distribuição entre os CONSORCIADOS; 

c) realizar audiências e consultas públicas para divulgação dos processos de aquisição 

que deflagrar; 

d) gerenciar as atas de registro de preços ou bancos de preços decorrentes dos 

processos de aquisição que deflagrar; 

e) coordenar os trabalhos das diversas Secretarias de Estados incumbidas de indicar 

os bens e serviços a serem objeto de aquisições centralizadas ou compartilhadas, 

acompanhadas das correspondentes especificações técnicas e estimativas de preços 

e quantidades.  
 

Parágrafo único. Na hipótese do parágrafo terceiro da CLÁSULA PRIMEIRA, o 

CONSORCIADO indicado pela Assembleia Geral será responsável pelas atividades 

previstas nas alíneas d e e desta Cláusula. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABIIDADES DOS 

CONSORCIADOS 
 

Incumbem aos CONSORCIADOS as seguintes obrigações e responsabilidades: 
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a) designar servidores públicos responsáveis por indicar ao CONSÓRCIO 

NORDESTE os bens e serviços a serem objeto de aquisições centralizadas ou 

compartilhadas, acompanhadas das correspondentes especificações técnicas e 

estimativas de quantidades e preços; 

b) prestar as informações solicitadas pelo CONSÓRCIO NORDESTE; 

c) quando ceder ao CONSÓRCIO NORDESTE sistemas de tecnologia da 

informação, na hipótese do Parágrafo quarto da CLÁUSULA PRIMEIRA, 

autorizar o fornecimento de senhas, de uso pessoal e intransferível, de acesso aos 

sistemas aos empregados do CONSÓRCIO e aos servidores dos 

CONSORCIADOS; 

d) transferir, de acordo com o Contrato de Rateio mencionado no Parágrafo segundo 

da CLÁUSULA PRIMEIRIA, os recursos financeiros necessários à execução do 

objeto deste CONTRATO DE PROGRAMA. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO, DO ACOMPANHAMENTO E 

DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Os CONSORCIADOS serão responsáveis pela fiscalização da execução deste 

CONTRATO DE PROGRAMA, cabendo-lhes avaliar o desempenho do 

CONSÓRCIO tendo em vista os objetivos deste ajuste.   
 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA 
 

O CONSÓRCIO elaborará e apresentará aos CONSORCIADOS relatórios 

circunstanciados semestrais a respeito da execução deste CONTRATO DE 

PROGRAMA, indicando os resultados alcançados. 
 

Parágrafo primeiro. Os CONSORCIADOS poderão exigir, a qualquer tempo, que o 

CONSÓRCIO forneça informações complementares e apresente o detalhamento de 

tópicos constantes dos relatórios mencionados desta Cláusula. 
 

Parágrafo segundo. Caberá ao CONSÓRCIO fornecer informações e certidões 

solicitadas por cidadãos, organizações da sociedade civil e pelos CONSORCIADOS. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
 

O presente CONTRATO DE PROGRAMA terá vigência de 01 (um) ano, podendo 

ser prorrogado mediante termo aditivo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXTINÇÃO 
 

O presente CONTRATO DE PROGRAMA poderá ser extinto mediante o 

cumprimento do seu objeto ou nas seguintes hipóteses: 
 

a) alteração de quaisquer dispositivos do CONTRATO DE CONSÓRCIO que 

implique em modificações nas condições da constituição do CONSÓRCIO 

NORDESTE como executor das ações constantes deste CONTRATO DE 

PROGRMA;  
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b) superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou 

materialmente, inexequível. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA RETIRADA 
 

Por meio de ato unilateral, qualquer CONSORCIADO poderá retirar-se do presente 

CONTRATO DE PROGRAMA, mediante aviso prévio, com comprovada motivação 

jurídica ou legal, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, respeitando as 

obrigações já pactuadas.   
 

CLAÚSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

Considerando que o CONSÓRCIO NORDESTE encontra-se em fase de implantação, 

até que se ultime sua completa estruturação, os processos de bens e serviços com vistas 

à promoção, prevenção e à garantia de assistência à saúde para as pessoas em 

decorrência da pandemia de COVID-19, observado o disposto no parágrafo quarto 

da CLÁUSULA PRIMEIRA, poderão ser cometidos a um CONSORCIADO, por 

meio de Convênio, indicado pela Assembleia Geral do CONSÓRCIO NORDESTE. 
 

Parágrafo Único. O CONSÓRCIO, para a realização dos objetivos do presente 

contrato, poderá realizar acordos de cooperação com organismos internacionais 

multilaterais. 
 

CLAÚSULA DÉCIMA - DO FORO 
 

Eventuais controvérsias sobre este instrumento serão dirimidas perante o Supremo 

Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição Federal. 
 

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

presente CONTRATO DE PROGRAMA, em 10 (dez) vias de igual teor e forma, para 

os devidos fins de direito que, depois de lido e assinado pelas partes e pelas 

testemunhas, terá publicado seu extrato no Diário Oficial dos entes 

CONSORCIADOS para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Salvador/BA, 31 de março de 2020.                                        

   

___________________________________________________________ 

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

DO NORDESTE 

Presidente Rui Costa dos Santos 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DE ALAGOAS 

José Renan Vasconcelos Calheiros Filho 
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_____________________________________________________ 

ESTADO DA BAHIA 

Rui Costa dos Santos 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DO CEARÁ 

Camilo Sobreira de Santana 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DO MARANHÃO 

Flávio Dino de Castro e Costa 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DA PARAÍBA 

João Azevedo Lins Filho 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

Paulo Henrique Saraiva Câmara 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DO PIAUÍ 

José Wellington Barroso de Araújo Dias 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Maria de Fátima Bezerra 

 

_____________________________________________________ 

ESTADO DE SERGIPE 

Belivaldo Chagas Silva 

 

TESTEMUNHAS: 

 

______________________________ 

Nome: 

CPF/MF: 

RG: 

 

______________________________ 

Nome: 

CPF/MF: 

RG: 

Folha 17

GAB



 
 

ESTADO DE SERGIPE 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO 

Página 1 de 6 

Consulta - 015.000.09882.2017-1 - ASBAN - Cessão de direitos de uso de Software.doc  

Praça Olímpio Campos, n.º 14, B. Centro, Aracaju (Se) - CEP 49.010-150 
Tel.: (79) 3179-7661 - Fax: (79) 3179-7600  

www.pge.se.gov.br 

PARECER N.º: 2148/2020 

PROCESSO Nº: /2020 

INTERESSADO:  Procurador Geral do Estado 

ASSUNTO:   Análise de resolução e de minutas de contratos de 

programa e de rateio formulados pelo Consórcio 

Interestadual do Desenvolvimento Sustentável do 

Nordeste 

 

 

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO NORDESTE – COMPRAS 

COMPARTILHADAS – INSUMOS DE SAÚDE 

NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE 

CALAMIDADE DECORRENTE DO COVID-19 - CONTRATO 

DE PROGRAMA – CONTRATO DE RATEIO - VALIDADE 

JURÍDICA. 

 

 

Trata-se de processo autuado por determinação do Procurador 

Geral do Estado a fim de que seja elaborado parecer jurídico 

acerca da Resolução n.º 06/2020 e das minutas do Contrato de 

Programa nº 01/2020 e do Contrato de Rateio nº 01/2020, todos da 

lavra do Consórcio Interestadual do Desenvolvimento Sustentável 

do Nordeste, pessoa jurídica de direito público que congrega 

todos os Estado da região nordeste do Brasil. 

 

Os instrumentos acima elencados tem por finalidade 

operacionalizar “a aquisição emergencial internacional de 

produtos e insumos de saúde necessários para preparar o Sistema 

de Saúde Público dos entes consorciados para os efeitos da 

Pandemia do Coronavirus (COVID 19)”. 

 

Diante da dificuldade que todos os Estados tem enfrentado para a 

aquisição de insumos de saúde, diante do evidente aumento de 

demanda decorrente da atual pandemia, a iniciativa do Consórcio 
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Nordeste visa facilitar a compra dos bens necessários ao 

enfrentamento da crise de saúde pública mediante a centralização 

da negociação e consequente aumento do volume de compras. 

 

Eis o sucinto relatório. Passo ao opinamento. 

 

 

II. DOS FUNDAMENTOS. 

 

A despeito de a atual crise mundial de saúde se tratar de fato 

público e notório, é de bom alvitre citar os atos normativos 

nacionais que reconheceram a situação de calamidade pública 

atual, quais sejam: Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

declarou emergência de saúde pública de importância 

internacional; Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, 

que reconhece estado de calamidade pública, com efeitos até 31 

de dezembro de 2020, além dos Decretos Legislativos que 

reconhecem a ocorrência do estado de calamidade pública nos 

Estados e municípios nordestinos. 

 

Pois bem, nesse intento, a Resolução n.º 6/2020, do Consórcio 

Nordeste, determina, já no seu Art. 1º, o seguinte: 

 

Art. 1º Determinar a realização pelo Consórcio 

do Nordeste de aquisição conjuntas, 

centralizadas ou compartilhadas, de bens e 

serviços voltados a estruturação da rede de 

urgência e emergência do sistema de saúde dos 

Estados consorciados para o combate à pandemia 

do novo coronavírus (Covid-19). 

 

Observa-se, de pronto, a perfeita adequação entre o objeto 

declarado pela resolução em tela e os fins comuns buscados 

pelos Consórcios Públicos, estabelecidos pela Lei n.º 

11.107/2005, senão vejamos: 
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Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas gerais 

para a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios contratarem consórcios públicos 

para a realização de objetivos de interesse 

comum e dá outras providências. 

 

(…) 

 

Art. 2º Os objetivos dos consórcios públicos 

serão determinados pelos entes da Federação 

que se consorciarem, observados os limites 

constitucionais. 

 

§ 1º Para o cumprimento de seus objetivos, o 

consórcio público poderá: 

 

I – firmar convênios, contratos, acordos de 

qualquer natureza, receber auxílios, 

contribuições e subvenções sociais ou 

econômicas de outras entidades e órgãos do 

governo; 

 

(…) 

 

Observa-se, portanto, a plena possibilidade jurídica das 

aquisições intencionadas pelo Consórcio Nordeste. 

 

Quanto detalhamento dos direitos e deveres entre os Entes 

Federados, tais como o volume de recursos a ser repasso ao 

Consórcio e o quantitativo de insumos a que fará jus cada 

Estado, a referida resolução nos remete aos Contratos de 

Programa e de Rateio em anexo. 

 

Com efeito, nos termos do Parágrafo único do Art. 2º da 

resolução, as obrigações constituídas entre os Estados 

consorciados e destes para com o Consórcio deverão ser 

definidas por meio de Contrato de Programa. 
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Por seu turno, o Art. 3º da mesma resolução determina que as 

obrigações financeiras de cada ente consorciado deverão ser 

reguladas por meio de contrato de rateio. 

 

Ressalte-se que os referidos contratos de programa e de 

rateio, como instrumentos de regulação das obrigações entres 

os entes consorciados também encontra previsão legal expressa 

na Lei n.º 11.107/2005, observe-se: 

 

Art. 8º Os entes consorciados somente 

entregarão recursos ao consórcio público 

mediante contrato de rateio. 

 

§ 1º O contrato de rateio será formalizado em 

cada exercício financeiro e seu prazo de 

vigência não será superior ao das dotações que 

o suportam, com exceção dos contratos que 

tenham por objeto exclusivamente projetos 

consistentes em programas e ações contemplados 

em plano plurianual ou a gestão associada de 

serviços públicos custeados por tarifas ou 

outros preços públicos. 

 

§ 2º É vedada a aplicação dos recursos 

entregues por meio de contrato de rateio para 

o atendimento de despesas genéricas, inclusive 

transferências ou operações de crédito. 

 

§ 3º Os entes consorciados, isolados ou em 

conjunto, bem como o consórcio público, são 

partes legítimas para exigir o cumprimento das 

obrigações previstas no contrato de rateio. 

 

§ 4º Com o objetivo de permitir o atendimento 

dos dispositivos da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve 

fornecer as informações necessárias para que 
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sejam consolidadas, nas contas dos entes 

consorciados, todas as despesas realizadas com 

os recursos entregues em virtude de contrato 

de rateio, de forma que possam ser 

contabilizadas nas contas de cada ente da 

Federação na conformidade dos elementos 

econômicos e das atividades ou projetos 

atendidos. 

 

§ 5º Poderá ser excluído do consórcio público, 

após prévia suspensão, o ente consorciado que 

não consignar, em sua lei orçamentária ou em 

créditos adicionais, as dotações suficientes 

para suportar as despesas assumidas por meio 

de contrato de rateio. 

 

 

Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas 

por contrato de programa, como condição de sua 

validade, as obrigações que um ente da 

Federação constituir para com outro ente da 

Federação ou para com consórcio público no 

âmbito de gestão associada em que haja a 

prestação de serviços públicos ou a 

transferência total ou parcial de encargos, 

serviços, pessoal ou de bens necessários à 

continuidade dos serviços transferidos. 

 

Conclui-se, portanto, que os instrumentos propostos para a 

regulação das relações entre os entes federados possuem 

expressa previsão legal e, portanto, estão plenamente 

adequados à finalidade a que se propõem. 

 

Noutro giro, importante realçar a exigência do § 5º do Art. 

8º, acima transcrito, no sentido de que as despesas advindas 

do contrato de rateio devem estar devidamente consignadas na 

lei orçamentária do respectivo ente ou em créditos 

adicionais, sob pena exclusão do consórcio. 
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Por fim, no que tange à redação dos contratos ora analisados 

não há nenhum reparo a ser sugerido, estando os mesmos 

plenamente aptos à regulação das relações em entre os entes 

envolvidos. 

 

III – DA CONCLUSÃO. 

 

Diante do acima exposto, conclui este Procurador pela 

possibilidade jurídica da celebração dos contratos submetidos 

à análise desta Procuradoria. 

 

É o parecer, o qual submeto ao crivo do Procurador Geral do 

Estado. 

 

Aracaju/SE, 13 de abril de 2020. 

 

 

 

Carlos Henrique Luz Ferraz 

Procurador do Estado Assistente 
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