
 

_______________________________________________________________________________ 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020-CIRURGIAS/QUIMIOTERAPIA-CIVAP SAÚDE 2020-LICITAÇÕES/CREDENCIAMENTOS 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Ref. Credenciamento nº 001/2020 - Processo nº 001/2020 

 

Transcorrido o prazo de recurso ditado pela alínea “a” do inciso I, do art. 109 da 

Lei nº 8.666/93 sem quaisquer manifestações a respeito e, diante do cumprimento integral das 

exigências editalícias pela interessada, HOMOLOGO a habilitação da empresa a seguir identificada, 

participante do Processo de Chamamento Público em referência que objetiva o credenciamento de 

empresa jurídica para a prestação de serviços de cirurgias oncológicas e de 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, em regime de plantão, a saber: 

 

Razão Social/CNPJ/endereço: 

MBA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MARÍLIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 

29.660.596/0001-38, estabelecida na Rua Tupinambás, 285, Jardim Aeroporto (CEP 17514-

100), no município de Marília/SP. 

 

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 acimas estimados se referem ao total dos procedimentos 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. 

Os valores a serem pagos serão unitários conforme planilha acima, que se 

referem aos plantões efetivamente trabalhados. 

A fonte de recursos tem origem no Convênio nº 025/2019 Processo nº 

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

e irá onerar dotação orçamentária: 10.122.0002.2007.0000-Unidade - 3.3.90.39 - Ficha 27. 

 

Proceda-se a contratação da empresa credenciada. 

 

Assis, 08 de abril de 2020. 

 

 

 

WAGNER MATHIAS 

PRESIDENTE DO CIVAP SAÚDE 


