AVISO DE REVOGAÇÃO
REF. ATO CONVOCATÓRIO Nº. 03/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA – TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI HPEMG, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o
nº. 47.078.019/0001-14, com endereço na Rua Duartina, 1311, Vila Soto, CEP 15.810150, Catanduva, SP, por intermédio de seu representante legal o Sr. DR. LUCIANO
LOPES PASTOR, Diretor Presidente, TORNA PÚBLICO ESTE ATO DE
REVOGAÇÃO, para conhecimento e interessados.

DA JUSTIFICATIVA

Inicialmente foi lançado o ato convocatório nº. 03/2019, cujo objeto
consistia em coleta de preços, a contratação de empresa especializada no fornecimento
de mão de obra, para o serviço de radiologia (técnicos em radiologia) da Unidade de
Pronto Atendimento – UPA Continente 24 horas.

Em paralelo foi lançado outro edital de coleta de preços ref. a locação
de aparelho de raio-x (fixo), contemplando: transporte, instalação e manutenção
preventiva e corretiva durante o período de locação, por 12 (doze) meses, para atender a
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Continente 24 horas, conforme especificações
constantes no anexo I deste edital (Ato Convocatório nº. 04/2019).

Muito embora tenha transcorrido o prazo de apresentação de propostas,
viu-se como mais eficaz a contratação de uma única empresa que apresente a solução
para o serviço de raio x como um todo.
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Considerando que contratar duas empresas poderia, numa eventual
situação de problemas técnicos, deixar a Instituição à mercê de que uma empresa
responsabilize a outra. Desta forma, tendo apenas um contrato, toda a responsabilidade
recairá sobre apenas um fornecedor.

Visando maior otimização dos serviços a serem prestados, optou-se
pela revogação de ambos os processos (Ato Convocatório nº. 03/2019 e Ato
Convocatório nº. 04/2019) para posteriormente realizar abertura de um único certame.

Diante do exposto, REVOGA-SE o presente Ato Convocatório nº.
03/2019.

Florianópolis, SC, 10 de junho de 2019.

Luciano Lopes Pastor
Diretor Presidente
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