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IMPRENSA OFICIAL

Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 01/2021
Processo nº 01/2021
OBJETO: “Contratação de serviços médicos”. Após a análise detalhada
dos

elementos constantes

dos

autos

e

com

base

no

Parecer

Jurídico

exarado dentro da legislação pertinente, no uso das atribuições legais a mim
conferidas e em conformidade com o art. 24, inciso IV da Lei Federal nº
8.666/93, RATIFICO a Dispensa de licitação ao INSTITUTO SOCIAL DE
MEDICINA E SAÚDE - ISMS - CNPJ 11.062.290/0001-14, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, para os serviços especializados,
consistindo em Equipe Profissional: 01 (um) médico clínico geral
plantonista; 02 (dois) médicos clínicos geral ESF; 01 (um) médico
ginecologista; 01 (um) médico pediatra; 01 (um) psicólogo; 04 (quatro)
enfermeiros e 06 (seis) técnicos de enfermagem para atuar nas
Unidades de Saúde desta cidade. Equipe Operacional; Equipe Gerencial e
Consultorias. Valor Global R$ 533.812,62 (quinhentos e trinta e três mil
oitocentos e doze reais e sessenta e dois centavos) por três meses). Dêse ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do
necessário contrato, e o empenho da despesa nas dotações do orçamento
vigente, e publique-se o presente ato na imprensa

regional, conforme

estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO
aqui proferida. Campos Novos Paulista, 12 de janeiro de 2021 – Flávio Fermino
Euflauzino - Prefeito Municipal.
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