PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE/SP.

Termo de Homologação e Adjudicação
Izaias Aparecido Sanchez, Prefeito do Município de Aparecida D’Oeste, Estado de São Paulo, no uso de atribuições legais
que lhe são conferidas.
Faz Saber, a quantos possa interessar que, examinando o presente processo de
licitação - Edital de Pregão (Presencial) nº 08/2014, Processo de Licitação nº 012/2014, e considerando os Termos da Ata
de Julgamento da Proposta, realizada pela Comissão Permanente de Licitação, assim como todo o processado, que se
encontra de conformidade com o Decreto Municipal nº 1.680, de 02 de janeiro de 2013, e o edital, ou seja, tudo em
perfeita ordem, sem nulidade a corrigir ou a sanar decido, Homologar todo o procedimento licitatório do Pregão Presencial
nº 08/2014. Nestes termos, verificado que o objeto licitado atende as necessidades e conveniências desta Prefeitura
Municipal, Ratifico A Adjudicação, como adjudicado tem o licitante Clinica Médica Lumina Ltda, inscrita no CNPJ/MF. Nº
06.186.961/0001-19, estabelecida na Rua 01, Nº 2643 no município de Jales estado de São Paulo, o objeto da licitação
contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, correspondente a até trinta e duas horas
semanais, com a disponibilização de um profissional na área de Pediatra, para atendimento da demanda do Centro de
Saúde Municipal, realizando consultas medicas, sessões de pediatria, administração de medicamentos e atendimento
ambulatorial, na forma e horários definidos pela coordenação da Unidade Básica de Saúde do Município, para atendimento
das necessidades da população do Município de Aparecida D’Oeste/SP, durante o exercício de 2014, considerando que a
proposta atende o interesse da Administração.
Decido ainda, determinar a convocação da Licitante vencedora Clinica Médica Lumina Ltda, na pessoa de seu
representante legal ou procurador, a comparecer no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do Contrato.
Publique-Se

Registre-Se

Comunique-Se.

Prefeitura Municipal de Aparecida D’ Oeste/SP, 06 de março de 2014.
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Prefeito Municipal
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