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procedimentos. Fica traslada cópia desta ata para
cada processo de credenciamento. Nesta mesma
data remetem-se os autos ao à Presidência. Nada
mais, havendo a tratar, mandou o Presidente da
sessão encerrar o presente termo às 10 horas e 53
minutos.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente

ACIR MEIRA

PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO
___________________________
LICITAÇÕES E CONTRATOS
___________________________
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde
PORTARIAS

LICITAÇÃO Nº 70/2019
INEXIGIBILIDADE Nº03/2019
CREDENCIAMENTO Nº 02/2019
TERMO DE RATIFICAÇÃO

ATA DE CREDENCIAMENTO
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de
dois mil e dezenove, na sala de reuniões deste
Consórcio, às 10 horas e 52 minutos , reunida a
Comissão em sessão pública nomeada pela Portaria
nº 17/2019, com a presença de Sr. ALEXANDRE
MARTINEZ IGNATIUS, como Presidente, e dos
Srs. ACIR MEIRA e PAULA RENATA DOS
SANTOS MORENO, vogais da referida Comissão,
reunidos para análise de documentação para
Credenciamento nº 02/2019. DELIBEROU-SE: I)
Deferir o credenciamento da(s) requerente(s) à
vista da documentação e atendimento ao respectivo
Edital de abertura, especialmente o rol do item 7.1
do Edital de Abertura: a) INOVE CLINICA
MÉDICA S/S LTDA, CNPJ nº14.794.502/0001-46,
consultas médicas na especialidade de pequenos

RATIFICO, para cumprimento da exigência
contida do artigo 26 da lei nº 8.666/93, a
contratação da empresa INOVE CLINICA
MÉDICA
S/S
LTDA,
CNPJ
nº
14.794.502/0001-46, através de inexigibilidade de
licitação para prestação de serviços eventuais,
conforme edital de Chamamento Público para
credenciamento de nº 02/2019, nas quantificações e
especificações contidas no respectivo Edital, na
prestação de serviço de: Consultas médicas na
especialidade de pequenos procedimentos.
Publique-se.
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___________________________
Tupã, 29 de agosto de 2019.
ATA DE CREDENCIAMENTO

JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Presidente do Conselho Diretor
___________________________

ATA DE CREDENCIAMENTO
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de
dois mil e dezenove, na sala de reuniões deste
Consórcio, às 10 horas 40 minutos, reunida a
Comissão em sessão pública nomeada pela Portaria
nº 17/2019, com a presença de Sr. ALEXANDRE
MARTINEZ IGNATIUS, como Presidente, e dos
Srs. ACIR MEIRA e PAULA RENATA DOS
SANTOS MORENO, vogais da referida Comissão,
reunidos para análise de documentação para
Credenciamento nº 03/2019. DELIBEROU-SE:
indeferir o credenciamento da(s) requerente(s) à
vista da documentação ausente, por não
atendimento ao Edital item 7.1, alínea “d”, “e”
dos(as) interessados(as) I) MARCELA YAZAWA
GOLFETO, CPF n°223.842.638-89 prestação de
serviços na especialidade terapia ocupacional. Fica
traslada cópia desta ata para cada processo de
credenciamento. Nesta mesma data remetem-se os
autos ao à Presidência. Nada mais, havendo a
tratar, mandou o Presidente encerrar o presente
termo às 10 horas e 50 minutos.

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de
dois mil e dezenove, na sala de reuniões deste
Consórcio, às 10 horas e 50 minutos, reunida a
Comissão em sessão pública nomeada pela Portaria
nº 17/2019, com a presença de Sr. ALEXANDRE
MARTINEZ IGNATIUS, como Presidente, e dos
Srs. ACIR MEIRA e PAULA RENATA DOS
SANTOS MORENO, vogais da referida Comissão,
reunidos para análise de documentação para
Credenciamento nº 03/2019. DELIBEROU-SE: I)
Deferir o credenciamento da(s) requerente(s) à
vista da documentação e atendimento ao respectivo
Edital de abertura, especialmente o rol do item 7.1
do Edital de Abertura: a) MARIA ANGELICA
FIORILLO GASPARINI, CPF nº336.940.808-21
prestação de serviços em atendimento psicoterápico
e avaliação terapêutica, b)BRUNA MICHELY
LISBOA BUSTAMANTE JANUARIO, CNPJ
n°24.336.971/0001-75 na prestação de serviços na
especialidade de psicologia. Fica traslada cópia
desta ata para cada processo de credenciamento.
Nesta mesma data remetem-se os autos ao à
Presidência. Nada mais, havendo a tratar, mandou o
Presidente da sessão encerrar o presente termo às
10 horas e 58 minutos.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente

ACIR MEIRA
ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente
PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO
ACIR MEIRA
___________________________
PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO
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LICITAÇÃO Nº 73/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 04/2019
CREDENCIAMENTO Nº 03/2019
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO, para cumprimento da exigência
contida do artigo 26 da lei nº 8.666/93, a
contratação da MARIA ANGELICA FIORILLO
GASPARINI, CPF nº336.940.808-21, através de
inexigibilidade de licitação para prestação de
serviços
eventuais,
conforme
edital
de
Chamamento Público para credenciamento de
nº03/2019, nas quantificações e especificações
contidas no respectivo Edital, na prestação de
serviço de: prestação de serviços em atendimento
psicoterápico e avaliação terapêutica.
Publique-se.
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RATIFICO, para cumprimento da exigência
contida do artigo 26 da lei nº 8.666/93, a
contratação da empresa BRUNA MICHELY
LISBOA BUSTAMANTE JANUARIO, CNPJ n°
24.336.971/0001-75, através de inexigibilidade de
licitação para prestação de serviços eventuais,
conforme edital de Chamamento Público para
credenciamento de nº03/2019, nas quantificações e
especificações contidas no respectivo Edital, na
prestação de serviço de: na prestação de serviços na
especialidade de psicologia.
Publique-se.

Tupã, 29 de agosto de 2019.

JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Presidente do Conselho Diretor
___________________________
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Tupã, 29 de agosto de 2019.

JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Presidente do Conselho Diretor
___________________________
LICITAÇÃO Nº 73/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 04/2019
CREDENCIAMENTO Nº 03/2019
TERMO DE RATIFICAÇÃO

CONTRATANTE: CONSÓRCIO REGIONAL
INTERMUNIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº: 23.563.818/0001-18
CONTRATADA:
DEL
ARCO
CLINICA
MEDICA LTDA
CONTRATO N°:27/2019
DATA DA ASSINATURA:28/08/2019
VIGÊNCIA:19/06/2020
OBJETO: Consultas médicas em ginecologia,
consulta médica, consulta pré-natal consulta
puerperal, coleta de material p/ exames cito
patológico de colo uterino, colposcopia e teste
rápido para gravidez.
VALOR (R$):
___________________________
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