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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020-CIRURGIAS/CONSULTAS ESPECIALIZADAS-CIVAP SAÚDE 2020-CREDENCIAMENTOS 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Ref. Credenciamento Público nº 002/2020 - Processo nº 002/2020 

 

Transcorrido o prazo de recurso ditado pela alínea “a” do inciso I, do 

art. 109 da Lei nº 8.666/93 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 diversas e de consultas 

especializadas, 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, a saber: 

 

Razão Social/CNPJ/endereço: 

ADRIANA BRIANEZ & CIA. LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 27.251.439/0001-43, 

estabelecida na Rua Três de Maio, 51 - Sala 5, Higienópolis, no município de 

Catanduva, Estado de São Paulo. 

 

A área de atuação requerida e para a qual foi habilitada se refere 

com os procedimentos de CIRURGIA GERAL E COLOPROCTOLOGIA: 
 

TIPO DE CIRURGIA QTE DE PROCEDIMENTOS/MÊS QTDE DE PLANTÕES/MÊS 

(12 horas) 

VALOR/PLANTÃO DE  12 

HORAS-R$ 

CIRURGIAS ELETIVAS EM 

DIVERSAS ESPECIALIDADES 

150 75 1.130,00 

 

Os quantitativos se referem aos totais das diversas especialidades de 

cirurgias 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, 

relativo aos plantões efetivamente trabalhados. 

A fonte de recursos tem origem no Fonte dos recursos: Convênio nº 

002/2018 Processo nº 001/0250/000854/2017-Número do PT-15974 e NIS Processo 14331 firmado 

com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Estado da Saúde  e irá onerar 

dotação orçamentária: Ficha nº 24, Categoria 3.3.90.39.50, Funcional 10.122.002.2008.0000. 

 

Proceda-se a contratação da empresa credenciada. 

 

Assis, 28 de abril de março de 2020. 

 

 

 

WAGNER MATHIAS 

PRESIDENTE DO CIVAP SAÚDE 


