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Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde
LICITAÇÕES E CONTRATOS
01/2022 - Serviços Médicos Especializados
DESPACHO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Trata-se de processo de credenciamento em que
nestes autos requereu sua
habilitação na condição de credenciada.
Passo a analisar os documentos e requisitos ao
credenciamento.
Considerando o que consta do Edital de abertura,
bem como o que previsto em
regulamento DECIDE-SE pelo INDEFERIMENTO
de Clínica Médica Hirose
Ltda, inscrita no CNPJ nº 28.245.582/0001-95 uma
vez que não cumprido o(s)
seguinte(s) item(ns) do Edital:
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a) Ausência de Cópia de CPNJ;
b) Ausência dos atos constitutivos, devidamente
registrados;
c) Ausência da declaração de que cumpre as
exigências de reserva de cargos para
pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social,
previstas em lei e em outras normas específicas;
d) Ausência de prova de regularidade fiscal com a
Receita Federal (Receita Federal
e Dívida Ativa da União);
e) Ausência de prova de regularidade fiscal para
com a Receita Estadual da sede da
pessoa jurídica credenciada;
f) Ausência de prova de regularidade fiscal para
com a Receita Municipal da
cidade sede da pessoa jurídica credenciada;
g) Ausência de prova de regularidade para com o
Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS);
h) Ausência da cópia do comprovante de inscrição
no Conselho de Regional de
Medicina correspondente, do(s) profissional(is) que
executará(ão) os serviços,
com a comprovação de vínculo na empresa, e,
i) Ausência de certidão negativa de débitos
trabalhistas (CNDT)
Publique-se.
Assinado por 1 pessoa: DEIZE CRISTINA DOS
SANTOS DE NADAI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente.
Confira
as
assinaturas
no
link:
https://cris.flowdocs.com.br:2053/public/signatures
/390A4DB4EBE14496A313C3DC199A4192
CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE – CRIS
Arco Íris Bastos Herculândia Iacri Queiroz
Rinópolis Tupã
Rua Coroados, nº 995 - CEP 17.600-010 - TEL.
(14) 3496-4737 – Tupã
CNPJ – 07833463/0001-83
Tupã, data em sistema.
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AGENTE DE CONTRATAÇÃO
___________________________
À presidência para ratificação.
01/2022 - Serviços Médicos Especializados
Tupã, data em sistema.
DESPACHO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Trata-se de processo de credenciamento em que
nestes autos requereu sua
habilitação na condição de credenciada.
Passo a analisar os documentos e requisitos ao
credenciamento.
Considerando o que consta do Edital de abertura,
bem como o que previsto em
regulamento DECIDE-SE pelo INDEFERIMENTO
de Clínica Médica Coli &
Santoro
Ltda,
inscrita
no
CNPJ
nº
13.761.901/0001-48 uma vez que não cumprido
o(s) seguinte(s) item(ns) do Edital:
a) Declaração de não apenados fora do prazo de
validade;
Publique-se.
Tupã, data em sistema.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
___________________________
01/2022 - Serviços Médicos Especializados
DESPACHO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Trata-se de processo de credenciamento em que
nestes autos requereu sua
habilitação na condição de credenciada.
Passo a analisar os documentos e requisitos ao
credenciamento.
Considerando o que consta do Edital de abertura,
bem como o que previsto em
regulamento DECIDE-SE pelo DEFERIMENTO
de Clínica Médica Rinópolis
Ltda, inscrita no CNPJ nº 22.833.866/0001-16

AGENTE DE CONTRATAÇÃO
___________________________
03/2022 - Profissionais em Saúde de Nível
Superior
DESPACHO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Trata-se de processo de credenciamento em que
nestes autos requereu sua
habilitação na condição de credenciada.
Passo a analisar os documentos e requisitos ao
credenciamento.
Considerando o que consta do Edital de abertura,
bem como o que previsto em
regulamento DECIDE-SE pelo INDEFERIMENTO
de CAMILA CRISTINA
MASSARA, inscrita no CPF nº 398.770.578-75
uma vez que não cumprido o(s)
seguinte(s) item(ns) do Edital:
a) Fora do prazo de validade a Declaração de não
apenados;
b) Ausência da Declaração do anexo III ou
Certidão Negativa;
c) Ausência da declaração de que cumpre as
exigências de reserva de cargos ou
certidão negativa;
d) Ausência de regularidade fiscal Municipal;
e) Ausência de assinatura nas certidões negativas
do Anexo I;
f) Ausência de assinatura da certidão negativa de
FGTS.
Publique-se.
Tupã, data em sistema.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
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___________________________
cumprido o(s) seguinte(s) item(ns) do Edital:
CONVOCAÇÃO.
CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE – CRIS
CONVOCAÇÃO
O
CONSÓRCIO
REGIONAL
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS convoca
a comparecer em sua sede, localizada na rua
Coroados nº 995 – Tupã - SP FRANCINE AKEMI
DIAS UYEDA, aprovado(a) no concurso público
nº 003/2019 - P.S.F TUPÃ, para o cargo de
ENFERMEIRA, para que em 5 (cinco) dias úteis
manifeste sua intenção de assunção ou declinação
do cargo e regularize os documentos necessários.
O chamamento deste candidato se dá em razão da
desistência do candidato de nº4.

a) Ausência da declaração de que cumpre as
exigências de reserva de cargos para
pessoas com deficiência e para reabilitado da
previdência social contrato
social;
Publique-se.
Tupã, data em sistema.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
___________________________
01/2022 - Serviços Médicos Especializados
DESPACHO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Trata-se de processo de credenciament
o em que nestes autos requereu sua
habilitação na condição de credenciada.

Segunda-feira - 20 de junho de 2022.
ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
SEC. EXECUTIVO - CRIS.
___________________________
02/2022 - Procedimentos Oftalmológicos
DESPACHO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Trata-se de processo de credenciamento em que
nestes autos requereu sua
habilitação na condição de credenciada.
Passo a analisar os documentos e requisitos ao
credenciamento.
Considerando o que consta do Edital de abertura,
bem como o que previsto em
regulamento DECIDE-SE pelo INDEFERIMENTO
de AC CLÍNICA MÉDICA
BENETTI LTDA, inscrita no CNPJ nº
05.631.499/0001-59 uma vez que não

Passo a analisar os documentos e requisitos ao
credenciamento.
Considerando o que consta do Edital de abertura,
bem como o que previsto em
regulamento DECIDE-SE pelo INDEFERIMENTO
de AC CLÍNICA MÉDICA
LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.042.221/0001-93
uma vez que não cumprido o(s)
seguinte(s) item(ns) do Edital:
a) Ausência do contrato social;
b) Ausência de regularidade fiscal para com a
receita municipal da cidade da
pessoa jurídica credenciada
Publique-se.
Tupã, data em sistema.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
___________________________
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01/2022 - Serviços Médicos Especializados
DESPACHO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Trata-se de processo de credenciamento em que
nestes autos requereu sua
habilitação na condição de credenciada.

a) Ausência da cópia do comprovante de Conselho
Regional de Medicina;
b) Ausência de Titulo de Especialização com
registro reconhecido pelo Conselho
de Regional de Medicina.
Publique-se.

Passo a analisar os documentos e requisitos ao
credenciamento.
Considerando o que consta do Edital de abertura,
bem como o que previsto em
regulamento DECIDE-SE pelo DEFERIMENTO
de SOUZA LIMA E SILVEIRA
SERVICOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ
nº 22.624.575/0001-18
À presidência para ratificação.
Tupã, data em sistema.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
___________________________
01/2022 - Serviços Médicos Especializados

Tupã, data em sistema.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
___________________________
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO.
CONTRATANTE: CONSÓRCIO REGIONAL
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CRIS
CNPJ Nº: 07.833.463/0001-83
CONTRATADA:
PSIQUEMED
CLINICA
MEDICA LTDA
CNPJ Nº: 17.353.189./0001-07
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 27/22
DATA DA ASSINATURA: data em sistema.
VIGÊNCIA: 23/06/2022 ATÉ 23/06/2023
OBJETO: Contrato de prestação de serviços em
Consulta Psiquiátrica.

DESPACHO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Trata-se de processo de credenciamento em que
nestes autos requereu sua
habilitação na condição de credenciada.
Passo a analisar os documentos e requisitos ao
credenciamento.

VALOR (R$): R$ 360.000,00.
___________________________
CONSORCIO REGIONAL
INTERMUNICIPAL DE
SAUDE:0783346300018
3

Assinado de forma digital por
CONSORCIO REGIONAL
INTERMUNICIPAL DE
SAUDE:07833463000183
Dados: 2022.06.21 14:32:02
-03'00'

Considerando o que consta do Edital de abertura,
bem como o que previsto em
regulamento DECIDE-SE pelo INDEFERIMENTO
de J M CHAMMAS
SERVIÇOS MÈDICOS LTDA, inscrita no CNPJ
nº 14.168.238/0001-35 uma vez
que não cumprido o(s) seguinte(s) item(ns) do
Edital:
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