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TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento o Presidente do 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, Senhor WAGNER MATHIAS, brasileiro, casado, 

possuidor do RG nº 34.624.004-8 e do CPF nº 282.915.348-02, residente à Av. 

Avelar, 601, no município de João Ramalho/SP, no uso de suas atribuições 

legais e, 

 

Considerando que em 24 (vinte e quatro) de abril de 2018, em 

decorrência de ter sido credenciada no processo de Chamamento Público nº 001/2018 

Proc. nº 003/2018, a empresa CLÍNICA ENDOSCÓPICA PRUDENTINA LTDA., possuidora do 

CNPJ nº 09.414.298/0001-50, estabelecida na Rua José Bongiovani, 1420 Jardim Esplanada 

(CEP 19061-450), formalizou o Termo de Contrato nº 007/2018, com vigência de 12 (doze) 

meses; referida empresa foi credenciada/contratada para a realização de “cirurgia 

ginecológica” no Hospital Regional de Assis, com recursos oriundos do Convênio nº 

002/2018 Processo nº 001/0250/000854/2017 firmado com o Governo do Estado de São 

Paulo através da Secretaria de Estado da Saúde; 

Considerando que em 09/10/2018, conforme documentos apensados 

ao processo em pauta, a Gerência do Hospital Regional de Assis, entidade responsável 

pela gestão do contrato, comunicou a este CIVAP SAÚDE a ocorrência de irregularidades, 

requerendo que se “sejam tomadas as providências no sentido de sanar as irregularidades 

apresentadas em relatório, ou estes profissionais sejam afastados de suas atividades no 

Hospital Regional de Assis”; 

Considerando que, embora o comunicado de irregularidade se 

relaciona com os “profissionais” prestadores dos serviços, a responsabilidade cabe à 

empresa contratada (que é a credenciada) que então falhou na indicação dos 

profissionais e no acompanhamento da boa prática dos serviços, em desatendimento a 

exigência editalícia ao qual se submeteu; 

Considerando que, quando da sua participação no processo a 

empresa possuía todas as informações relacionadas com as condições impostas para a 

prestação dos serviços futuros; 

Considerando a gravidade da ocorrência, fato atestado também 

por médico que é Delegado do CREMESP-SP, o CIVAP SAÚDE publicou através do Diário 

Oficial do Estado de São Paulo “notificação visando descredenciamento” da empresa, 

ocasião em que foi franqueada vista ao processo e apresentação de prévia despesa, nos 

termos do que define o § 1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93 (DOESP 18/10/2018 - pág. 208); 

Considerando que o prazo de 05 (cinco) dias úteis ditados pelo inciso 

I do art. 109 da Lei nº 8.666/93 se expirou em 26 (vinte e seis) de outubro de 2018, sem que 

houvesse quaisquer manifestações da empresa; 

Considerando, por fim, cumpridos os procedimentos preliminares 

para a finalidade de imposição de sanção comercial pretendia, com abertura de prazo 

para prévia defesa da interessada, 

 

DECIDE: 
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1 - DESCREDENCIAR, a partir da publicação do extrato do descredenciamento 

a ocorrer no Diário Oficial do Estado de São Paulo a empresa CLÍNICA ENDOSCÓPICA 

PRUDENTINA LTDA., possuidora do CNPJ nº 09.414.298/0001-50, estabelecida na Rua José 

Bongiovani, 1420 Jardim Esplanada (CEP 19061-450), no Processo de Chamamento Público 

nº 001/2018, por descumprimento das regras fixadas no ato convocatório, em especial ao 

Termo de Referência que integra o presente Termo de Descredenciamento 

independentemente de transcrição total ou parcial. 

2 - RESCINDIR, unilateralmente, o Termo de Contrato nº 006/2018 firmado com a 

empresa referida no item anterior, com fundamento na Cláusula Sexta do citado contrato, 

conforme condição prevista no item 15.5 do ato convocatório abaixo reproduzida. A 

rescisão entrará em vigor no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação de seu 

extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, prazo considerado suficiente para o 

cumprimento da agenda de atendimentos firmada com a empresa pelo Hospital Regional 

de Assis. 

15.5. As rescisões estão tratadas na Cláusula Sexta da minuta de contrato Anexo VI deste 
Edital.  

3 - Abrir, na forma determinada pelo inciso I do artigo 109 da Lei 8.666/93 

(subsidiária da licitação), prazo de recurso da decisão do descredenciamento e da 

rescisão unilateral do contrato, de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato que 

se dará pela publicação da decisão no Diário Oficial do Estado de São Paulo. As 

contrarrazões do recurso deverão ser entregues na sede do CIVAP SAÚDE, na Via Chico 

Mendes, 65 - Quinta dos Flamboyants, no município de Assis/SP. 

4 - Franquear à empresa ora descredenciada, vista do processo, em 

atendimento ao que dispõe o § 5º do artigo 109 da Lei 8.666/93, de forma que aquela 

possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

Assis, 05 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP SAÚDE 

WAGNER MATHIAS - Presidente 
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