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TERMO DE DESCREDENCIAMENTO AMIGÁVEL 

REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 

- PROCESSO Nº 003/2018, OBJETIVANDO O CREDENCIAMENTO 

DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CIRURGIAS E DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO HRA 

 

Pelo presente instrumento as partes, de um lado o Consórcio 

Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP SAÚDE, pessoa 

jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 04.903.422/0001-28, 

com sede na Via Chico Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants, no 

município de Assis, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu 

Presidente e Prefeito do Município de João Ramalho/SP, Senhor WAGNER 

MATHIAS, possuidor do RG nº 34.624.004-8 e do CPF nº 282.915.348-02, e de 

outro lado a empresa V. E. AGUERO CHU - EPP, possuidora do CNPJ nº 

10.909.616/0001-33, estabelecida na Rua Dom José Lázaro Neves, 380 

- Centro (CEP 19814-391), no município de Assis/SP, no ato 

representada pelo Senhor VICTOR EDUARDO AGUERO CHU, possuidor 

do RG nº 100.30.84-0 e do CPF nº 511.495242-00 e considerando que: 

 

a) A empresa referida foi credenciada para atuar no processo referido, para os 

procedimentos de CIRURGIA GERAL (Hérnias inguinais, umbilicais, incisionais, epigástrica e 

outras; colecistectomia; hemorroidectomia; retirada de pólipos; correção de prolapso retal), 

tendo com ela sido formalizado o Termo de Contrato nº 009/2018,cuja vigência foi 

prorrogada para até 07 (sete) de maio de 2020 através do 1º TERMO ADITIVO A CONTRATO 

b) Que citada empresa requereu seu descredenciamento amigável e voluntário no 

processo referenciado, procedimento que se acha previsto no item 14.4 do ato 

convocatório, tendo cumprido o prazo ali definido; 

 

“O credenciamento poderá ser rescindido (descredenciamento) por iniciativa ou 

interesse da credenciada/contratada, mediante requerimento escrito com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e desde que não prejudique os 

atendimentos já agendados, ou que venham a ser agendados antes de 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo mencionado, será lavrado 

o termo de descredenciamento e de rescisão contratual, quando cessarão as 

obrigações de ambas as partes.” 

 

c) assim, tendo sido cumprido o regramento imposto pelo ato convocatório, decidem 

as partes, quer no tocante ao prazo para o descredenciamento, quer para o cumprimento 

da agenda do Hospital Regional: 

1 - Considerar DESCREDENCIADA do referido processo de chamamento público 

referido, a pedido, a empresa V. E. AGUERO CHU - EPP, possuidora do CNPJ nº 

10.909.616/0001-33, estabelecida na Rua Dom José Lázaro Neves, 380 - Centro (CEP 19814-

391), no município de Assis/SP, a partir da presente data, haja vista a forma amigável 

utilizada. 

2 - Considerar RESCINDIDO na mesma data, de forma amigável nos termos do 

inciso II do art. 79 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Contrato nº 009/2018, cessando, a partir da 

presente data, todas as obrigações e responsabilidades assumidas por ambas as partes. 
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3 - Considerar prejudicado o prazo de recurso da decisão, determinada pelo 

inciso I do artigo 109 da Lei 8.666/93, em face de que o descredenciamento ter ocorrido a 

pedido (voluntário) da credenciada/contratada. 

 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições 

estabelecidas neste Termo de Contrato, assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito 

e teor, na presença de duas testemunhas, abaixo indicadas. 

 

Assis, 10 de março de 2020. 

 

AS PARTES: 

 

 

 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP SAÚDE 

WAGNER MATHIAS 

Presidente do CIVAP SAÚDE 

 

 

 

 

VICTOR EDUARDO AGUERO CHU - RG nº 100.30.84-0 

V. E. AGUERO CHU EPP - Representante Legal 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

IDA FRANZOSO DE SOUZA JANETE MIGOTTO GOMES 

RG nº 7.816.657-3 RG nº 33.025.885-0 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP SAÚDE, CNPJ nº 

04.903.422/0001-28, com sede na Via Chico Mendes, 65, no município de Assis/SP. 

CONTRATADA: V. E. Aguero Chu - EPP, CNPJ nº 10.909.616/0001-33, estabelecida na Rua Dom José 

Lázaro Neves, 380, no município de Assis/SP. 

CONTRATO Nº 009/2018. RESCISÃO AMIGÁVEL POR DESCREDENCIAMENTO A PEDIDO. 

OBJETO: Contratação de serviço de plantões médicos para a realização de Serviços de Cirurgias e 

de Consultas especializadas = CIRURGIA GERAL 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 

processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 

couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem 

eletrônica aos interessados. 

Assis, 10 de março de 2020. 

CONTRATANTE: 

- Nome e cargo: Wagner Mathias - Presidente 

- E-mail institucional: civap@civap.com.br 

- E-mail pessoal: wmathias1515@gmail.com 

- Assinatura: 

 

___________________________ 

Wagner Mathias 

RG nº 34.624.004-8 

 

CONTRATADA: 

- Nome e cargo:  Victor Eduardo Aguero Chu - Representante Legal 

- E-mail institucional: 

- E-mail pessoal: victoraguero@hotmail.com 

- Assinatura: 

 

________________________________ 

Victor Eduardo Aguero Chu 

RG nº 100.30.84-0 
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