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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 11 horas e
05 minutos.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente

ACIR MEIRA

PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO

___________________________
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde
LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE CREDENCIAMENTO
Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois
mil e vinte, na sala de reuniões deste Consórcio, às
11 horas e 00 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 01/2020. 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) FRANK BUCCI PINTO
EIRELI, CNPJ nº30.076.318/0001-17, prestação de
serviços na especialidade de consulta médica em
gastroenterologia . Fica traslada cópia desta ata

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois
mil e vinte, na sala de reuniões deste Consórcio, às
11 horas e 15 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 01/2020. 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) PAULO TADEU ROTOLI
DREFAHL EIRELI, CNPJ nº30.302.652/0001-41,
prestação de serviços na especialidade de consulta
médica em avaliação de lesão, biopsia e exérese de
lesões cutâneas . 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 11 horas e 20
minutos.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente
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ACIR MEIRA

PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO
Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois
mil e vinte, na sala de reuniões deste Consórcio, às
11 horas e 20 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 01/2020. 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) JOSE ROBERTO PEREIRA
GUIMARAES-EPP, CNPJ nº22.177.516/0001-49,
prestação de serviços na especialidade de consulta
médica em neurologia. 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 11 horas e
25 minutos.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente
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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 01/2020. DELIBEROU-SE: indeferir o
credenciamento da(s) requerente(s) à vista da
documentação ausente, por não atendimento ao
Edital item 7.1, alínea “l” dos(as) interessados(as)
I- J M CHAMMAS SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA, na prestação de serviços de consultas
medicas
em
ginecologia,
CNPJ
n°14.168.238/0001-35. 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 11 horas e 30 minutos.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
Presidente

ACIR MEIRA

PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO
___________________________
LICITAÇÃO Nº 27/2020
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020
CREDENCIAMENTO Nº 01/2020
TERMO DE RATIFICAÇÃO

ACIR MEIRA

PAULA RENATA DOS SANTOS MORENO

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois
mil e vinte, na sala de reuniões deste Consórcio, às
11 horas 25 minutos, reunida a Comissão em
sessão pública nomeada pela Portaria nº 17/2019,

RATIFICO, para cumprimento da exigência
contida do artigo 26 da lei nº 8.666/93, a
contratação da empresa FRANK BUCCI PINTO
EIRELI, CNPJ nº30.076.318/0001-17, através de
inexigibilidade de licitação para prestação de
serviços
eventuais,
conforme
edital
de
Chamamento Público para credenciamento de nº
01/2020, nas quantificações e especificações
contidas no respectivo Edital, na prestação de
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serviço de: Consulta médica em gastroenterologia.

Publique-se.

credenciamento de nº 01/2020, nas quantificações e
especificações contidas no respectivo Edital, na
prestação de serviço de: Consulta médica em
neurologia.

Tupã, 16 de junho de 2020.

Publique-se.

ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM
Presidente do Conselho Diretor

Tupã, 16 de junho de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICO, para cumprimento da exigência
contida do artigo 26 da lei nº 8.666/93, a
contratação da empresa PAULO TADEU ROTOLI
DREFAHL, CNPJ nº30.302.652/0001-41, através
de inexigibilidade de licitação para prestação de
serviços
eventuais,
conforme
edital
de
Chamamento Público para credenciamento de nº
01/2020, nas quantificações e especificações
contidas no respectivo Edital, na prestação de
serviço de: Consulta médica em avaliação de lesão,
biopsia e exérese de lesões cutâneas.
Publique-se.

Tupã, 16 de junho de 2020.
ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM
Presidente do Conselho Diretor

TERMO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICO, para cumprimento da exigência
contida do artigo 26 da lei nº 8.666/93, a
contratação da empresa JOSE ROBERTO
PEREIRA
GUIMARAES-EPP,
CNPJ
nº22.177.516/0001-49, através de inexigibilidade
de licitação para prestação de serviços eventuais,
conforme edital de Chamamento Público para

ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM
Presidente do Conselho Diretor
___________________________
EDITAL DE DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS
Nº. 001/ 2020
EDITAL DE 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO
O
SECRETÁRIO
EXECUTIVO
DO
CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE - CRIS, no uso de suas atribuições
legais, torna público para conhecimento público, a
disponibilização para doação de bens sem uso do
acervo patrimonial, em atenção aos ditamos da Lei
n. 8.666/93, Resolução CRIS nº 03/2019 e
Resolução CRIS nº 04/2020, conforme termos
deste edital, mediante seguintes condições:
1. Fica prorrogado por mais 15 dias, contados da
publicação deste edital, o prazo para manifestação
de interesse ao recebimento de bens à doação.
1.2. Os pedidos de doação dos bens, juntamente
com os documentos elencados nos subitens 3.3.1
ou 3.3.2 do Edital de abertura, deverão ser
cadastrados em link disponibilizado, no prazo de 15
dias corridos, contado do primeiro dia útil após a
publicação deste edital.
2. Ficam mantidas todas as demais disposições do
Edital de abertura que não conflitem com o
disposto no item anterior.
Publique-se. Cumpra-se.
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Tupã, 16 de junho de 2020.

ALEXANDRE MARTINEZ IGNATIUS
SECRETÁRIO EXECUTIVO
___________________________

ALEXANDRE
MARTINEZ
IGNATIUS

Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
MARTINEZ IGNATIUS
Dados: 2020.06.16
16:48:22 -03'00'
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