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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Ref. - CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 

PROCESSO Nº 001/2020 
 

De posse dos documentos que compõem o processo em referência RATIFICO, 

para cumprimento da exigência contida do artigo 26 da lei nº 8.666/93, a contratação da empresa 

indicada, com a inexigência de licitação abaixo fundamentada, conforme condições a seguir. 
 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 
 

AGENTE CREDENCIADA: 

CENTRO CLÍNICO DE PAULA FARIAS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 06.094.918/0001-23, 

estabelecida na Rua Caramuru, 244 - Sala 02, Centro (CEP 19700-023), no município de 

Paraguaçu Paulista/SP. 

OBJETO: 

Contratação da prestação de serviços de cirurgias oncológicas e procedimentos quimioterápicos, 

com base nos valores definidos nas Leis Complementares nº 1.080/2008 e nº 1.176/2012, ambas de 

autoria do Governo do Estado de São Paulo, através de profissionais devidamente inscritos no CRM - 

Conselho Regional de Medicina, para os procedimentos: 
 

Procedimentos de quimioterapia nas seguintes patologias 

a) Urologia 

b) Ginecologia 

c) Mastologia 

d) Colo-proctologia 
 

ONCOLOGIA CLÍNICA QTDE DE 

PROCEDIMENTOS/MÊS 

QTDE DE PLANTÕES/MÊS 

(12 horas) 

VALOR/PLANTÃO DE 12 

HORAS-R$ 

Procedimentos 

quimioterápicos 

422 25 1.130,00 

 

Os quantitativos indicados na planilha acima se referem ao total de serviços a serem 

realizados mensalmente e que serão distribuídos e controlados pelo Hospital Regional de Assis conforme 

condições definidas no ato convocatório. A distribuição se dará entre todas as empresas que venham a 

serem credenciadas para esse procedimento. 

O valor a ser pago será unitário conforme indicado e se refere aos plantões efetivamente 

trabalhados. 
 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

O valor unitário da futura contratação tem como base aquele definido nas Leis Complementares 

nº 1.080/2008 e nº 1.176/2012, ambas de autoria do Governo do Estado de São Paulo. 

O contrato a ser firmado obedecerá ao regime de execução de empreitada por preço unitário 

de plantão médico efetivamente trabalhado. 

O valor será fixo e irreajustável durante toda a vigência do contrato. 
 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

15 (quinze) dias corridos contados do término do mês em que o serviço foi prestado. 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A despesa decorrente do contrato a ser celebrado irá onerar a seguinte dotação orçamentária: 

10.122.0002.2007.0000-Unidade - 3.3.90.39 - Ficha 27 oriunda do Convênio nº 025/2019 Processo nº 

896198/2019 firmado com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Estado da Saúde. 
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VIGÊNCIA: 

Será de 12 (doze) meses contados a partir da formalização contratual, com possibilidade de ser 

prorrogado, a critério da Administração do CIVAP SAÚDE, até o limite previsto no artigo 57, II, da Lei 

Federal nº 8.666/93, desde que prorrogada, igualmente, a vigência do Termo de Convênio acima 

mencionado. 

 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL: 

O credenciamento do Hospital Regional de Assis, visando atendimentos dos serviços de cirurgias 

oncológicas e procedimentos quimioterápicos - UNACON, evidenciou a necessidade de contratação 

de empresas jurídicas, para os atendimentos decorrentes em face da inexistência, naquele Hospital, de 

equipe técnica especializada para a finalidade. 

Diante da impossibilidade de os serviços serem executados por profissionais públicos, por 

insuficiente, buscou-se uma forma de prover a população desse bem que é uma das garantias 

individuais previstas na Constituição Federal em especial em seu art. 196. 

A forma suplementar que ao mesmo tempo garanta o atendimento à população atendida e o 

cumprimento da legislação em vigor, encontrou sua base no sistema de credenciamento de empresas 

através de processo de chamamento público, cuja modalidade é tida como a mais transparente já 

que serão credenciadas e contratadas todas as empresas que atenderem às exigências do ato 

convocatório. 

Essa forma de ser repassada à iniciativa privada os serviços cuja contratação ora se ratifica, 

encontra guarida nos artigos 197 e 198 da Constituição Federal. 

O CIVAP SAÚDE atuou no sentido de viabilização das contratações, com a realização do 

processo de Chamamento Público, em decorrência de ter firmado, com o Governo do Estado de São 

Paulo/Secretaria de Estado da Saúde, o Convênio acima identificado. 

Tem-se, pois, demonstrada, a inviabilidade de licitar e a da execução direta dos serviços, o que 

leva ao atendimento emergencial através de empresas da iniciativa privada. 

 

ESCOLHA DA EXECUTANTE: 

Conforme já afirmado anteriormente, a escolha do executante dos serviços ocorreu mediante 

abertura de chamamento público para credenciamento, na qual foi priorizada a questão relacionada 

com a ampla publicidade, de forma que fossem alcançados os objetivos iniciais de contratar empresas 

jurídicas, do ramo, para a prestação dos serviços. A empresa em questão se habilitou à realização dos 

serviços referidos no objeto deste, tendo cumprido com todas as exigências editalícias no tocante a 

documentação de habilitação ali exigida. Conforme condição editalícia, outras empresas jurídicas 

poderão se habilitar visando prestação do mesmo serviço. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

A contratação a ser formalizada se fundamenta na inexigência de licitação prevista no “caput” 

do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

 

Proceda-se, a seguir as providencias complementares, visando cumprimento das 

exigências legais, vinculando-se à presente ratificação, todos os documentos aqui arrolados e 

apensados ao processo em tela, imprimindo ao mesmo, toda urgência necessária e possível. 

 

Formalize-se o contrato. 

 

Assis, 02 de março de 2020. 

 

 

WAGNER MATHIAS 

PRESIDENTE DO CIVAP SAÚDE 


