
 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA-GO., com interveniência do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE / Secretaria Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Rua 33, nº 420, Centro, neste ato representado por seu gestor RAFAEL MENDONÇA 

CARDOSO, por meio da Comissão de Credenciamento dos Profissionais de Saúde, nomeada 

através da Portaria n° 075/2021 – SMS de 01 de março de 2021, torna público que, em 

cumprimento aos preceitos contidos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Instrução 

Normativa 07/2016 com as alterações das Instruções Normativas n.º 01/2017 e n.º 01/2018, 

do TCM, que estará recebendo, em sua sede, no horário de expediente, os procedimentos para 

cadastramento para efeitos de credenciamento de pessoa físicas ou jurídicas que atuarão junto 

à Secretaria Municipal de Saúde e Programas de Saúde do município, a partir do dia 12 de 

março de 2021, às 16:00, no site: https://goianesia.go.gov.br/saude, segundo as condições 

estabelecidas no presente edital e seus anexos, cujos termos, igualmente o integram, cujo 

resultado será publicado no site www.goianesia.go.gov.br em 24 de março de 2021. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente edital destina-se cadastrar pessoas Físicas e Jurídicas para posterior 

credenciamento, mediante documentação e pedido de inscrição para prestação de serviços 

especializados na área da saúde aos usuários do Sistema SUS do Município de Goianésia, em 

conformidade com a Instrução Normativa 07/2016 com as alterações das Instruções 

Normativas n.º 01/2017 e n.º 01/2018, exaradas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, com 

disponibilidades técnica conforme segue: 

 

1.1.1. SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM CONTRATADOS: 

 

1- Artesão - Realizar atividades relacionadas com a execução de trabalhos em madeira, 

couro, argila, tecido, corda e outros, para fins de recuperação, reabilitação e reinserção social 

dos indivíduos. Executar oficinas de artesanato; Organizar e controlar o consumo de 

materiais para oficinas; promover a execução de atividades manuais e criativas para fins de 

recuperação do indivíduo; Ministrar técnicas de trabalho em madeira, couro, argila, tecido, 

corda e outros produtos artesanais. Executar outras tarefas correlatas. 

 

2- Arteterapeuta - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão. Utilizar dos recursos expressivos de artes visuais, música, dança, canto, teatro, 

literatura, como elementos capazes de favorecer o processo terapêutico das pessoas, buscando 

o autoconhecimento, a auto expressão, o desenvolvimento humano, a criatividade, a 

prevenção e a reabilitação de doenças mentais e psicossomáticas.  



 

 

 

3- Assistente Social - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão. Integrar a equipe multiprofissional; estabelecer uma relação de cuidado centrado 

no paciente; participar das visitas multiprofissionais, discutindo os casos dos pacientes e 

colaborando com a elaboração do plano terapêutico, conforme a rotina da unidade; Realizar 

orientação aos indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres 

(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas; planejar, coordenar e 

avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional. 

 

4- Auxiliar de Farmácia - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão. Apoiar a dispensação de medicamentos. Auxiliar o recebimento, controle, 

armazenamento e processo de organização do estoque de medicamentos, observando 

qualidade e validade, saneantes, e insumos de produtos para a saúde.   

 

5- Auxiliar de Laboratório - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica 

da profissão. Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes; preparar amostras 

do material biológico e realizar exames conforme protocolo; operar equipamentos analíticos e 

de suporte; executar, checar, calibrar; administrar e organizar o local de trabalho; trabalhar 

conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança; 

 

6- Auxiliar de Saúde Bucal - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica 

da profissão. Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, 

grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Auxiliar e 

instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; Realizar o acolhimento do paciente 

nos serviços de saúde bucal; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde 

bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar 

ações de saúde de forma multidisciplinar; aplicar medidas de biossegurança no 

armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 

Processar filme radiográfico; Selecionar moldeiras; Preparar modelos em gesso; Manipular 

materiais de uso odontológico; Participar na realização de levantamentos e estudos 

epidemiológicos. 

 

7- Biomédico - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão. 

Realizar coleta de material biológico; realizar exames por meio de técnicas laboratoriais, 

imuno-hematológicas, sorológicas, microbiológicas, hematológicas; através da utilização de 

métodos e equipamentos específicos; preparar soluções e reagentes das técnicas acima 

mencionadas e demais áreas da atividade; analisar resultados dos exames efetuados, 

solicitando novas amostras com resultados duvidosos; supervisionar e responsabilizar-se 

pelas análises realizadas; atender solicitações de urgência; orientar sobre questões de sua 

abrangência profissional; limpeza e manutenção de equipamentos; realizar controle de 

materiais e insumos do departamento;  

 



 

 

8- Cirurgião Dentista - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão de Odontólogo; Atender e orientar os pacientes; Executar procedimentos 

odontológicos; Estabelecer diagnósticos e prognósticos; Promover e coordenar medidas de 

promoção e prevenção da saúde e ações de saúde coletiva; Atuar em equipes 

multidisciplinares e interdisciplinares; Realizar demais atividades inerentes formação. 

 

9- Condutor Socorrista - Requisito: Maior de 21 anos; Diploma devidamente 

registrado, de conclusão de Ensino Médio fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; CNH categoria D ou E; Certificado de Curso 

Especializado para Condutores de Veículo de Emergência reconhecido pelo DETRAN/GO; 

Curso Especializado para Condutores de Veículo de Emergência averbado na CNH; 

Descrição da atividade: Atuar na Base e na Unidade Móvel e se deslocar para efetuar o 

atendimento ao usuário, utilizando-se do conhecimento prévio de primeiros socorros; 

Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço 

predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; Cumprir com 

pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze 

minutos de antecedência; Manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação 

continuada/permanente que o aprimorem para o desempenho de sua função, assim como 

dominar o conhecimento necessário para o manuseio adequado dos equipamentos da Unidade 

Móvel, atendimento à pacientes e condução do veículo conforme a legislação de trânsito 

vigente; Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; Participar das reuniões convocadas pela 

coordenação; Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; 

Estabelecer contato telefônico com a central de regulação médica e seguir suas orientações; 

Conhecer a malha viária local; Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde 

integrados ao sistema assistencial local, auxiliar a equipe de saúde nos procedimentos básicos 

de suporte à vida; Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; Realizar 

medidas reanimação cardiorrespiratória básica; Identificar todos os tipos de materiais 

existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; 

Equilíbrio emocional e autocontrole; Disposição para cumprir ações orientadas; Capacidade 

de trabalhar em equipe; 

 

10- Educação Física (Bacharel) - Exercer as atribuições dispostas na Legislação 

específica da profissão. Realizar ações de promoção da saúde mediante práticas corporais, 

atividades físicas e lazer, que englobam realizar atendimento individual; realizar atendimento 

em grupos; realizar consultas compartilhadas; participar de eventos, campanhas, ações e 

programas de educação em saúde; promover atividades de educação permanente; realizar 

visitas domiciliares; trabalhar em rede de serviços; matriciar equipes; desenvolver ações de 

atividade física e práticas corporais inclusivas na saúde; estruturar ações de atividade física e 

práticas corporais na prevenção primária, secundária e terciária no SUS; estruturar ações de 

atividade física e práticas. 

 



 

 

11- Enfermeiro - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão. 

Cumprir com pontualidade seus horários de chegada e plantões determinados, com o mínimo 

de quinze minutos de antecedência; Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de 

trabalho, conforme escala de serviço predeterminado, e dele não se ausentar até a chegada do 

seu substituto; Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes 

graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos adequados; Capacidade de 

tomar decisões imediatas; Participar de programas de treinamento e aprimoramento 

profissional compatível com sua categoria e área de atuação; Fazer controle de qualidade do 

serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; Obedecer à Lei do Exercício Profissional e ao 

Código de Ética de Enfermagem; Conhecer equipamentos e saber operá-los; Realizar check-

list diário no início de seu turno de trabalho, deixando a unidade em perfeito estado de uso 

(equipamentos e medicações) assim como preservando o asseio e limpeza da unidade; 

Participar das reuniões convocadas pela coordenação; Participar das comissões de estudo e de 

trabalho quando requisitado pela coordenação; Manter-se atualizado, frequentando os cursos 

de educação continuada/permanente que o aprimorem o desempenho de sua função; 

Equilíbrio emocional e autocontrole; Disposição para cumprir ações orientadas; Capacidade 

de trabalhar em equipe de modo articulado com todos os demais serviços da Rede de Atenção 

à Saúde; 

 

12- Farmacêutico - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão. Integrar a equipe multiprofissional; estabelecer uma relação de cuidado centrado 

no paciente; participar das visitas multiprofissionais, discutindo os casos dos pacientes e 

colaborando com a elaboração do plano terapêutico, conforme a rotina da unidade; promover 

a integração entre a unidade de terapia intensiva e a farmácia hospitalar; acessar, conhecer, 

interpretar e organizar as informações constantes do prontuário, a fim de proceder à avaliação 

do paciente; conhecer as condições fisiopatológicas do paciente; analisar a prescrição do 

paciente quanto aos aspectos legais e técnicos, de modo a promover o uso adequado de 

medicamentos, nutrientes e de outros produtos para a saúde; avaliar a farmacoterapia quanto 

à indicação, doses, horários, vias de administração, formas farmacêuticas, reconstituição, 

diluição, tempo e velocidade de infusão, duração do tratamento, com o objetivo de atender às 

necessidades individuais do paciente; avaliar a necessidade de adaptação de formas 

terapêuticas e orientar quanto ao uso seguro desses medicamentos, considerando as 

peculiaridades do paciente e a eficácia terapêutica; desenvolver as suas funções de acordo 

com a conveniência do serviço; executar outras atividades inerentes ao emprego, bem como o 

cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela coordenação da Unidade. 

 

13- Fisioterapeuta - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão. Integrar a equipe multiprofissional; estabelecer uma relação de cuidado centrado 

no paciente; participar das visitas multiprofissionais, discutindo os casos dos pacientes e 

colaborando com a elaboração do plano terapêutico, conforme a rotina da unidade; Realizar 

consulta fisioterapêutica, anamnese; Solicitar e realizar interconsulta e encaminhamentos; 

Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação, 



 

 

habilitação e reabilitação do paciente, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 

fisioterapia; Realizar avaliação física e cinesiofuncional específica; Realizar avaliação e 

monitoramento da via aérea natural e artificial; Prescrever e executar terapêutica 

cardiorrespiratória e neuromúsculo-esquelética; Aplicar métodos, técnicas e recursos de 

expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento 

cardiorrespiratório e suporte ventilatório; Realizar demais atividades inerentes à função. 

 

14- Fisioterapeuta – Uroginecologico - Exercer as atribuições dispostas na Legislação 

específica da profissão. Integrar a equipe multiprofissional; estabelecer uma relação de 

cuidado centrado no paciente; participar das visitas multiprofissionais, discutindo os casos 

dos pacientes e colaborando com a elaboração do plano terapêutico, conforme a rotina da 

unidade; Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, 

recuperação, habilitação e reabilitação do paciente, utilizando protocolos e procedimentos 

específicos de fisioterapia; Planejar e executar estratégias de intervenção fisioterapêuticas 

utilizando recursos fisioterapêuticos gerais e os específicos como: massagem perineal, 

cinesioterapia dos músculos do assoalho pélvico, biofeedback mamométrico, 

eletromiográfico, de superfície e intracavitário (anal e vaginal), biofeedback ultrasonográfico, 

propriocepção e fortalecimento muscular intra-anal e intra-vaginal, programas de exercícios 

para gestantes, entre outras;  

 

15- Fonoaudiologia - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão. Integrar a equipe multiprofissional; estabelecer uma relação de cuidado centrado 

no paciente; participar das visitas multiprofissionais, discutindo os casos dos pacientes e 

colaborando com a elaboração do plano terapêutico, conforme a rotina da unidade; Atender 

pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos 

específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico 

fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, 

promoção da saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

16- Maqueiro - Trabalhar em serviços de promoção, apoio e cuidados à saúde, assistindo 

pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de 

profissionais da saúde. Encaminhar pacientes para áreas solicitadas, receber, conferir e 

transportar exames, materiais ou equipamentos. Providenciar macas, cadeiras de rodas e 

campânulas para transporte dos pacientes.  

 

17- Médico Veterinário - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão. Inspecionar e a fiscalizar sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico 

dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e 

gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, 

entrepostos de carne, leite peixe, ovos, mel, cêra e demais derivados da indústria pecuária e, 

de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de 



 

 

produção, manipulação, armazenagem e comercialização; Demais atribuições inerentes a Lei 

Nº 5.517 de 23 de Outubro de 1968. 

 

18- Musicoterapeuta - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão. Integrar a equipe multiprofissional; estabelecer uma relação de cuidado centrado 

no paciente; participar das visitas multiprofissionais, discutindo os casos dos pacientes e 

colaborando com a elaboração do plano terapêutico, conforme a rotina da unidade; Realizar 

avaliações musicoterapeuticas iniciais e de processo; Estabelecer plano de tratamento 

musicoterapêutico; Aplicar técnicas e métodos musicoterapêuticos. Utilizar intervenções 

musicoterapêuticas para promover saúde, qualidade de vida e desenvolvimento humano na 

área de promoção, assistência, reabilitação e prevenção de agravos em saúde. 

 

19- Neuropsicólogo - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão. Estabelecer estratégias para traçar diagnóstico através do uso de instrumentos 

(testes, baterias, escalas) padronizados para avaliação das funções cognitivas, no que se 

detém ao desempenho de habilidades como atenção, percepção, linguagem, raciocínio, 

abstração, memória, aprendizagem, habilidades acadêmicas, processamento da informação, 

visuoconstrução, afeto, funções motoras e executivas. Estabelecer tipos de intervenção, de 

reabilitação particular e específica para indivíduos e/ou grupos de pacientes com disfunções 

adquiridas ou não, genéticas ou não, primariamente Neurológicas ou secundariamente a 

outros distúrbios (Psiquiátricos). Propor e promover tratamento (Reabilitação) para que 

possam melhorar, compensar, contornar ou adaptar-se às dificuldades.  

 

20- Nutricionista - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão. 

Integrar a equipe multiprofissional; estabelecer uma relação de cuidado centrado no paciente; 

participar das visitas multiprofissionais, discutindo os casos dos pacientes e colaborando com 

a elaboração do plano terapêutico, conforme a rotina da unidade; Estabelecer e executar 

protocolos técnicos do serviço, de acordo com a legislação vigente e as diretrizes atuais 

relacionadas à assistência nutricional; realizar triagem de risco nutricional e elaborar o 

diagnóstico nutricional, quando aplicáveis, de acordo com os protocolos técnicos do serviço, 

e colaborar com a implementação de técnicas de avaliação antropométrica; prescrever a dieta, 

o que inclui a terapia nutricional enteral e oral, e realizar sua reavaliação e adequação 

diariamente com base nas metas nutricionais e nos protocolos técnicos preestabelecidos, na 

causa de internação, nas comorbidades, na condição e achados clínicos, no diagnóstico 

nutricional e considerando as transições entre as vias de administração da Terapia 

Nutricional, assim como as interações drogas/nutrientes; avaliar a terapia nutricional 

parenteral qualitativa e quantitativamente para adequação às necessidades nutricionais e à 

condição clínica atual do paciente; participar das visitas/rounds multiprofissionais diários de 

discussão de casos clínicos e colaborar com a elaboração do plano terapêutico do paciente, 

conforme a rotina da UTI; Realizar análise crítica periódica das diretrizes nacionais e 

internacionais de terapia nutricional, aplicá-las, no que couber, e disseminar as novas 



 

 

recomendações científicas entre integrantes da equipe multiprofissional e assistencial em 

projetos de educação continuada; 

 

21- Odontólogo Especialista: Bucomaxilo – Exercer as atribuições dispostas na 

Legislação específica da profissão. Realizar implantes, enxertos, transplantes e reimplantes; 

biópsias; cirurgia com finalidade protética; cirurgia com finalidade ortodôntica; cirurgia 

ortognática; e, tratamento cirúrgico de cistos; afecções radiculares e Peri radicular; doenças 

das glândulas salivares; doenças da articulação têmporo-mandibular; lesões de origem 

traumática na área bucomaxilo-facial; malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares 

e da mandíbula; tumores benignos da cavidade bucal; tumores malignos da cavidade bucal, 

quando o especialista deverá atuar integrado em equipe especializada. 

 

22 - Odontólogo Especialista: Cirurgia - Exercer as atribuições dispostas na Legislação 

específica da profissão de Odontólogo Cirurgião; Realizar cirurgias odontológicas de 

pequeno, médio e grande porte; Orientar os pacientes; Realizar procedimentos da área e 

demais atividades inerentes ao emprego. 

 

23 - Odontólogo Especialista: Implantodotista - Exercer as atribuições dispostas na 

Legislação específica da profissão Realizar diagnóstico das estruturas ósseas dos maxilares; 

Diagnóstico das alterações das mucosas bucais, e das estruturas de suporte dos elementos 

dentários; Técnicas e procedimentos de laboratório relativos aos diferentes tipos de prótese a 

serem executadas sobre os implantes. Técnicas cirúrgicas específicas ou usuais nas 

colocações de implantes; e, manutenção e controle dos implantes. 

 

24 - Odontólogo Especialista: Periodontista - Exercer as atribuições dispostas na 

Legislação específica da profissão de Odontólogo Periodontista; Desenvolver avaliação 

diagnóstica e planejamento do tratamento; avaliação da influência da doença periodontal em 

condições sistêmicas; controle dos agentes etiológicos e fatores de risco das doenças dos 

tecidos de suporte e circundantes dos dentes e dos seus substitutos; procedimentos 

preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos periodontais e Peri-

implantares; e, procedimentos necessários à manutenção de saúde; 

 

25 - Odontólogo Especialista: Endodontista - Exercer as atribuições dispostas na 

Legislação específica da profissão de Odontólogo Endodontista; Realizar procedimentos 

conservadores da vitalidade pulpar; procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade 

pulpares; procedimentos cirúrgicos paraendodônticos; e tratamentos dos traumatismos 

dentários; 

 

26 - Odontólogo Especialista: PNE - Exercer as atribuições dispostas na Legislação 

específica da profissão de Odontólogo Especialista em pacientes com necessidades especiais; 

Prestar atenção odontológica aos pacientes com graves distúrbios de comportamento, 

emocionalmente perturbados; Prestar atenção odontológica aos pacientes que apresentam 



 

 

condições incapacitantes, temporárias ou definitivas a nível ambulatorial, hospitalar ou 

domiciliar; e, aprofundar estudos e prestar atenção aos pacientes que apresentam problemas 

especiais de saúde com repercussão na boca e estruturas anexas; 

 

27 - Odontólogo Especialista: Patologia - Exercer as atribuições dispostas na Legislação 

específica da profissão; Detectar e remoção de lesões bucais com encaminhamento para 

histopatológico. 

 

28 - Odontólogo Especialista: Prótese - Exercer as atribuições dispostas na Legislação 

específica da profissão; Realizar diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle dos 

distúrbios crânio mandibulares e de oclusão, através da prótese fixa, da prótese removível 

parcial ou total e da prótese sobre implantes; atividades de laboratório necessárias à execução 

dos trabalhos protéticos; procedimentos e técnicas de confecção de próteses fixas, removíveis 

parciais e totais como substituição das perdas de substâncias dentárias e paradentárias, 

procedimentos necessários ao planejamento, confecção e instalação de próteses e, 

manutenção e controle da reabilitação;  

 

29 - Odontólogo Especialista: Odontopediatria - Exercer as atribuições dispostas na 

Legislação específica da profissão. Atender e orientar os pacientes, crianças e adolescentes; 

Executar procedimentos odontológicos; Estabelecer diagnósticos e prognósticos; Promover e 

coordenar medidas de promoção e prevenção da saúde e ações de saúde coletiva; Atuar em 

equipes multidisciplinares e interdisciplinares; Realizar demais atividades inerentes à função. 

 

30- Psicólogo - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão. 

Integrar a equipe multiprofissional; estabelecer uma relação de cuidado centrado no paciente; 

participar das visitas multiprofissionais, discutindo os casos dos pacientes e colaborando com 

a elaboração do plano terapêutico, conforme a rotina da unidade; Estudar, pesquisar e avaliar 

o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos pacientes críticos 

internados na UTI, com a finalidade de análise, tratamento e orientação; Diagnosticar e 

avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões 

e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura; Avaliar alterações das 

funções cognitivas, buscando diagnóstico ou detecção precoce de sintomas; Promover a 

reabilitação neuropsicológica; Auditar, realizar perícias e emitir laudos, gerando informações 

e documentos sobre as condições ocupacionais ou incapacidades mentais; Prestar assistência 

segura, humanizada e individualizada aos pacientes críticos; Favorecer a expressão de 

sentimentos e emoções dos pacientes, sobre seu tratamento e sobre sua experiência e 

vivência; Ampliar a consciência adaptativa do doente frente ao ambiente estressor; Estimular 

a equipe a perceber suas dificuldades em lidar com situações críticas, atuando em momentos 

de grande angústia, com suporte psicológico para o fortalecimento do profissional; Preparar 

psicologicamente os familiares de pacientes em situações críticas como pré-óbito ou morte 

súbita; Realizar acompanhamento psicológico de familiares, oferecendo condições para 

expressão de dúvidas, fantasias em relação à doença e a necessidade de permanência na UTI; 



 

 

Promover a humanização, melhorando a qualidade de vida do paciente, da família e equipe de 

saúde; Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 

31- Psicopedagogo - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão. Integrar a equipe multiprofissional; estabelecer uma relação de cuidado centrado 

no paciente; participar das visitas multiprofissionais, discutindo os casos dos pacientes e 

colaborando com a elaboração do plano terapêutico, conforme a rotina da unidade; Realizar 

intervenção psicopedagógica visando a solução dos problemas no processo de aprendizagem, 

tendo por enfoque usuário. Realização de diagnóstico e intervenção psicopedagógica, 

mediante a utilização de instrumentos e técnicas próprios de Psicopedagogia; Utilização de 

métodos, técnicas e instrumentos psicopedagógicos que tenham por finalidade a pesquisa, a 

prevenção, a avaliação e a intervenção relacionadas com a aprendizagem; 

 

32- Técnico em Enfermagem - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica 

da profissão. Executar tarefas auxiliares de nível técnico na área de enfermagem em especial 

no planejamento, programação e orientação de assistência de enfermagem; Participar no 

planejamento, programação da assistência, orientação e supervisão das atividades de 

enfermagem; Preparar e administrar medicamentos via oral, parenteral, tópica, intramuscular, 

subcutânea, intradérmica e retal aos pacientes, conforme prescrição médica, registrando no 

prontuário e comunicando a equipe de saúde sinais e sintomas apresentados; Executar 

atividades de lavagem, desinfecção e esterilização de materiais, instrumentos e equipamentos, 

de acordo com método adequado para cada tipo de esterilização; Atuar na prevenção e 

controle sistemáticos de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a 

assistência de saúde; Realizar a movimentação e acompanhar o transporte de pacientes de 

maneira segura; Obedecer à hierarquia funcional; Participar da execução dos procedimentos 

médicos sempre que necessário e quando delegado pelo enfermeiro; Cumprir diretrizes, 

normas, rotinas e técnicas padronizadas pela área de enfermagem, bem como regimento da 

unidade. 

 

33- Técnico em Radiologia - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão. Processamento da imagem radiográfica, preparação e manipulação de produtos 

químicos de revelação e limpeza de chassis e écrans em radiodiagnóstico; prestar 

atendimento aos clientes, realizando orientação e o posicionamento de pacientes e realização 

de exames em aparelhos de raios X convencional, digital, trabalhar com biossegurança, 

zelando pela qualidade das imagens; controlar as dosagens recebidas respeitando o princípio 

ALARA, registrando para o paciente a quantidade de incidências e doses de radiação 

recebidas; manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua 

conservação e comunicando ao superior eventuais problemas e demais atribuições e 

protocolos do serviços inerentes à sua função. 

 

34- Técnico de Segurança no Trabalho - Exercer as atribuições dispostas na Legislação 

específica da profissão. Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os 



 

 

fatores de risco de acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de 

agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; 

Executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 

trabalho nos ambientes do trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e 

avaliando os seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos e 

estabelecendo procedimentos a serem seguidos; Promover debates, encontros, campanhas, 

seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e 

pedagógica com objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos 

técnicos, administrativos e prevencionista, visando evitar acidentes do trabalho, doenças 

profissionais e do trabalho; Encaminhar aos setores e áreas competentes, normas, 

regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análise e avaliações, materiais 

de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e auto 

desenvolvimento do trabalhador; Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do 

trabalho, utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e 

institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de 

acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade 

física e mental dos trabalhadores; Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir 

parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para 

o trabalhador; 

 

35- Terapia Ocupacional - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da 

profissão. Executar métodos e técnicas terapêuticas com a finalidade de restaurar, 

desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente. Atender pacientes para prevenção, 

habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia 

ocupacional; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; orientar 

pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade 

de vida; exercer atividades técnico-científicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. Avaliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências. Eleger 

procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos a partir da avaliação. 

Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo de habilitação ou 

de reabilitação. Avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir mudanças e evolução. 

Planejar atividades terapêuticas de acordo com as prescrições médicas. Redefinir os 

objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares. Promover campanhas 

educativas; produzir manuais e folhetos explicativos.  

 

36- CATEGORIA MÉDICA - Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica 

da profissão. Realizar atendimento na área de compatível com as funções da medicina 

preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnósticos, terapêutica e 

acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área; Participar, 

conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios 

e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área 



 

 

de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Assessorar, 

elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina 

preventiva; Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de 

educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em 

geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 

analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos 

tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em 

ambulatórios, hospitais, unidades de saúde, entre outros; Manter registro dos pacientes 

examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da 

doença; Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar 

a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares 

ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o 

tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a 

seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos através de reuniões 

realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e 

proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias 

em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco 

que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissionais da área para discutir 

conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de 

avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da 

comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das 

ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria 

Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias 

Municipais; Participar de processos de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 

relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e 

instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar 

equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os 

servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras 

atribuições afins. 

AREAS DE ATUAÇÃO: (Apresentar habilitação específica) 

Auditoria 

Cardiologia 

Cirurgia Geral 

Cirurgia Vascular 

Dermatologia 

Endocrinologia 

Gastroentereologia 

Generalista 

Geriatria 

Ginecologia  

Intensivista 

Medicina do Trabalho 

Nefrologia 

Neurologia 

Obstetrícia 

Oftalmologia 

Ortopedista 

Otorrinolaringologista 

Pediatra 

Psiquiatra 

Programa de Tuberculose e 

Hanseníase 

Urologia 

  

 

 



 

 

1.1.2. UNIDADES A SEREM CONTEMPLADAS COM OS SERVIÇOS 

CONTRATADOS: 

 

A lotação dos prestadores de serviço credenciados será realizada de acordo com as necessidades 

dos diversos dispositivos de saúde da rede municipal, bem como nos programas e projetos 

desenvolvidos na Rede de Atenção, contemplando as Unidades da Atenção Básica, Média e Alta 

Complexidade, Vigilância em Saúde e Gestão. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DO CREDENCIAMENTO 

 

2.1. A presente solicitação trata-se de necessidade da Secretaria Municipal de Saúde para 

atendimento dos munícipes de Goianésia, com serviços de atenção básica de saúde, assim 

como outros serviços complementares no atendimento nos ambulatórios e estabelecimentos 

credenciados pelo município. 

2.2. Ao Estado incumbe a missão constitucionalmente orientada de promover a saúde e 

garantir o acesso universal, igualitário e integral às ações e serviços de saúde, seja qual for o 

nível de complexidade, através do Sistema Único de Saúde. O Município de Goianésia é 

habilitado em Gestão Plena do SUS devendo garantir o acesso universal, igualitário e integral 

ao SUS a população do município. O SUS é uma rede regionalizada e hierarquizada de ações 

e serviços de saúde, a qual toma como premissa a descentralização com direção única em 

cada esfera de governo. É fácil constatar que, pelo princípio da descentralização, que aos 

municípios compete à grande maioria das incumbências do SUS, com o apoio técnico e 

financeiro da União e dos Estados. Assim sendo, cabe ao gestor municipal de saúde fazer o 

levantamento das disponibilidades físicas, financeiras e humanas da rede pública sob sua 

gestão, para garantir a universalidade e integralidade do acesso da população própria e 

referenciada aos serviços de saúde, considerando a demanda existente, através de ações 

próprias ou utilizando-se da colaboração de terceiros no cumprimento deste mandamento 

constitucional. Neste sentido, cumprirá ao gestor em saúde, contratar os serviços necessários 

para assegurar que a Rede Municipal de Saúde de Goianésia atenda à população goianesiense 

e quiçá da região. 

2.2 – De tal arte, ante ao exposto, tem-se necessária a realização de Processo de Chamada 

Pública para contratação de pessoas físicas e jurídicas de direito público ou de direito privado 

com ou sem fins lucrativos para a manutenção da execução de serviços de saúde do Município 

de Goianésia pelo presente credenciamento. 

  

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Poderão participar deste procedimento todos os interessados (pessoa física e pessoa jurídica) 

que preencham as condições mínimas exigidas neste edital, no prazo de vigência do presente 

certame. 

3.2. É facultado a todo profissional que preencher os requisitos mínimos fixados pela 

administração, requerer seu credenciamento, o que significa sua admissão a um cadastro de 

profissionais da área que ficará à disposição dos beneficiários. 



 

 

3.3. O credenciamento será feito a todas as pessoas independentes do número de vagas 

oferecidas, cabendo ao Poder Público credenciante a convocação dos credenciados, conforme a 

necessidade e conveniência. 

3.4. A convocação dos credenciados se dará por ordem de credenciamento, que será realizado 

exclusivamente de maneira virtual, pelo sítio eletrônico https://goianesia.go.gov.br/saude, a 

partir do dia 12 de março de 2021, às 16:00, horário e Brasília. 

3.5. Os interessados deverão acessar o sítio eletrônico, preencher os dados solicitados para 

cadastro, e efetuar o upload dos arquivos solicitados no presente edital, por meio de ARQUIVO 

ÚNICO NO FORMATO PDF. 

3.6. Todos os profissionais, seja pessoa jurídica ou física, que se inscreverem e apresentarem a 

documentação em conformidade com as exigências deste edital serão credenciadas e chamadas 

conforme as vagas oferecidas e na ordem de credenciamento. 

3.7. A inscrição no credenciamento não garante a contratação do interessado pela credenciadora. 

3.8. Os credenciamentos poderão ser rescindidos a qualquer tempo pela administração, 

especialmente no caso de realização de concurso público. 

 

4. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. São requisitos para o profissional participar do processo de credenciamento e/ou firmar o 

respectivo contrato de credenciamento com a Administração Pública: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

c) Nível de Escolaridade exigido para o exercício do cargo/função pública; 

d) Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos. 

4.2. É vedada a celebração de contrato com a CREDENCIANTE sem o preenchimento dos 

requisitos do item 4.1, observando, ainda, a vedação da participação de profissional já ocupante 

de cargo público neste município, conforme art. 9.º, §3ºda Lei 8.666/93 e respectivas alterações; 

4.2.1. O interessado a participar do presente edital, detentor de cargo público de outro ente 

federado, exceção ao subitem anterior, poderá participar, desde que a carga horária no (CNES) 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e horário, sejam compatíveis com o serviço a 

ser executado; 

4.3. Não poderão participar do credenciamento: 

a) Profissionais que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

b) Profissionais cuja carga horária seja incompatível com o serviço a ser executado; 

c) Profissionais com idade igual, ou superior a 60 (sessenta) anos, e aqueles que se enquadram 

nos grupos de risco para COVID-19, salvo se já estiverem imunizados com duas doses da vacina 

contra o Coronavírus, mediante comprovação. 

 

 5. ROL DE DOCUMENTOS - CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA 

 

5.1. O requerimento de inscrição dos interessados, dirigido à Secretaria Municipal de Saúde, deve 

estar acompanhado dos seguintes documentos: 

5.1.1.Currículo Padrão (Anexo II) 

https://goianesia.go.gov.br/saude


 

 

5.1.2. CPF – Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda; 

5.1.3. CI – Carteira de Identidade/Registro Geral junto a órgão oficial de identificação; 

5.1.4. Comprovante de Registro na Entidade Profissional de Classe, através da apresentação da 

Carteira de Identidade Profissional, expedida pelo Conselho Regional da sua Categoria, 

ACOMPANHADO DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE REGULARIDADE; 

5.1.5. Certificado de Conclusão de Curso: Diploma – devidamente registrado por entidade 

competente; 

a) Certificado de residência médica na especialidade emitida por serviço credenciado junto ao 

MEC; ou 

b) Título de especialista emitido pelo Conselho Federal de Medicina; ou 

c) Declaração/Certificado de especialista emitido pela Sociedade competente; 

5.1.6. Comprovante de endereço atualizado; 

5.1.7.   Certidão Negativa junto a Receita Federal e Procuradoria Geral da União; 

5.1.8.   Certidão Negativa junto a Receita Estadual; 

5.1.9.  Certidão Negativa do Município de Origem; 

5.1.10.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

5.1.11.   Certidão de Quitação Eleitoral. 

5.1.12.  Certificado de Reservista (para homens até 45 anos). 

5.1.13.  Declarações conforme modelos anexos (Anexos IV à VI). 

5.1.14.  Da qualificação técnica; 

a) Diploma do curso compatível com a atividade; 

b) Registro junto ao Conselho de Fiscalização do exercício profissional da categoria no 

estado de Goiás. 

c) Certidão de Regularidade do Conselho de Fiscalização do exercício profissional da 

categoria no Estado de Goiás.  

5.1.15. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou 

cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estão sujeitos á verificação de sua autenticidade 

através de consulta.  

 

6. ROL DE DOCUMENTOS - CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA 

 

6.1. O requerimento de inscrição dos interessados, dirigido à Secretaria Municipal de Saúde, deve 

estar acompanhado dos seguintes documentos: 

6.2 – Documentos Pessoas Jurídicas: 

6.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

6.2.2. Registro comercial, no caso de empresário; 

6.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade empresária e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus administradores; 

6.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples; 

6.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

acompanhada do ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 



 

 

6.2.6 A documentação (do representante) exigida das pessoas físicas para participação no 

processo de credenciamento: 

6.2.7.1 Cédula de Identidade dos sócios; 

6.2.7.2 Prova de Inscrição no Cadastro Individual de Contribuinte (CIC ou CPF) do Ministério da 

Fazenda dos sócios; 

6.2.7.3 Apresentar os documentos exigidos no item 4.1 dos profissionais pertencentes ao quadro 

da pessoa jurídica interessada, para os processo de classificação. 

6.3. REGULARIDADE FISCAL: 

6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 

CNPJ/MF; 

6.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal; 

6.3.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF). 

6.3.4. Certidão de Regularidade Fiscal perante a Secretaria da Fazenda Estadual; 

6.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda do Município, relativa à sede ou domicílio da 

empresa; 

6.3.6. Da qualificação técnica: 

a) Apresentar registro e inscrição do responsável técnico da empresa no conselho 

profissional competente pela fiscalização do exercício da profissão regulamentada; 

b) O médico só poderá fazer divulgação e anúncio de até duas especialidades e/ou, áreas de 

atuação, conforme Resolução do CFM nº 1666/2003, anexo II, item 1, letra ‘n’. 

c) Relação contendo os nomes e funções do corpo clínico atuante na prestação dos serviços 

ofertados, acompanhado de cópia da Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de 

inscrição no Conselho Regional da Categoria do técnico responsável; 

d) Relação dos serviços que se propõe a prestar conforme objeto deste chamamento, 

concordando com os valores estabelecidos nas tabelas de valores, assinada pelo 

responsável técnico da empresa; 

6.3.7. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou 

cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estão sujeitos á verificação de sua autenticidade 

através de consulta. 

6.3.8. As eventuais inscrições de pessoa jurídica que porventura contemplem mais de um 

profissional deverão ser enviadas de forma separada, sendo uma inscrição para profissional que 

será colocado a disposição, sob pena de se considerar apenas 1 (uma) inscrição. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

7.1. Os serviços a serem prestados no município de Goianésia-GO., especificamente junto a 

Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos da administração municipal que integram o 

Sistema Único de Saúde Municipal. 

7.2. A execução dos serviços será em conformidade com os programas de saúde, através de 

procedimentos específicos ou mediante a prestação de hora do profissional envolvido, 



 

 

observando a jornada mínima fixada no instrumento contratual, não superior à carga horária 

estipulada pela legislação trabalhista acerca dos funcionários atuantes na área da saúde. 

7.3. Os atendimentos e serviços prestados serão demonstrados mensalmente, através de faturas de 

serviços expedidos pelos credenciados ou comprovação do cumprimento da jornada mínima 

pactuada em quantidade de horas do profissional, a ser devidamente atestada pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

7.4. Fica expressamente vedado o cometimento a terceiros (subcontratação) da execução dos 

serviços prestados mediante credenciamento. 

 

 8. DA CONTRATAÇÃO: 

 

8.1. Serão contratados de acordo com as atividades que o Fundo Municipal de Saúde / Secretaria 

Municipal de Saúde, necessite, as pessoas físicas e jurídicas que primeiro se credenciarem, 

conforme número de inscrição obtido no ato do protocolo manual junto a secretaria de saúde. 

8.2. O credenciamento será formalizado mediante Termo próprio, contendo as cláusulas e 

condições previstas neste Edital (Anexo II). 

8.3. A convocação dos credenciados para assinatura do contrato/credenciamento será feita por 

meio de notificação via e-mail, fax, telefone, aplicativo de mensagem ou via correios, tendo os 

credenciados o prazo de 02 (dois) dias úteis após a convocação para assinatura do contrato de 

credenciamento, permitindo a prorrogação por igual período, na forma do § 1º, art. 64 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações. 

8.4. As contratações se darão dentro do limite de vagas de acordo com a demanda presente e 

futura, na implantação e operacionalização dos serviços de saúde. 

8.5. O contrato terá vigência limitada a 12 (doze) meses contado da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as partes, na forma do art.57 da Lei nº 8.666/93, 

podendo ser corrigido pela Tabela aprovada pelo Conselho e obedecendo as instruções e 

resoluções do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios. 

8.6. Nos termos do art. 65, §1º da Lei 8.666/93, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

8.7. Os ajustes que implicarem acréscimo acima do percentual de 25% acima citado, deverão 

implicar na convocação de novo Credenciado para suprir a nova demanda. 

8.8. O Município poderá, a qualquer momento, solicitar do credenciado a comprovação de 

regularidade fiscal assim como recolhimento do INSS e FGTS do período a que está vinculado, e 

em caso de inadimplemento suspenderá a credencial. 

8.9. O credenciado ou a Administração poderão a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando 

notificar, com a antecedência mínima de 30 dias, sob pena de aplicação as sanções dispostas 

nesse edital. 

  

9. DISCIPLINA GERAL DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO 

 

9.1. A remuneração dos serviços prestados pelas pessoas físicas e jurídicas credenciadas será 

mensal, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente acompanhada das respectivas 



 

 

produções registradas nos sistemas específicos do Município através da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

9.2. A Administração Municipal, oportunamente pagará aos credenciados (pessoa física ou 

jurídica) da área de saúde as faturas emitidas e atestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme valores constantes da tabela aprovada pelo conselho de saúde, pelos serviços 

efetivamente prestados e comprovados através do quadro de frequência, das planilhas de 

produções de serviços, escalas de plantões, autorizações de internações hospitalares e demais 

autorizações auditadas. 

9.3. É vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada, ou do 

cometimento a terceiros (associação de servidores, p. ex) da atribuição de proceder ao 

credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestados. 

9.4. O faturamento será realizado mensalmente, devendo as contas serem encerradas até o último 

dia de cada mês e repassada ao setor competente do Fundo Municipal de Saúde / Secretaria 

Municipal de Saúde até o dia 05 (cinco) do mês subsequente, sob pena de serem consideradas 

como do mês seguinte. 

9.5. Os pagamentos acontecerão até o dia 20 (vinte) de cada mês após o repasse da verba ou 

recurso do Fundo Municipal de Saúde. 

9.6. Nenhum pagamento será efetuado ao credenciado enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso); 

9.7. O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pelo 

credenciado, que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, nº da conta corrente e agência com a qual 

opera. Quando o pagamento for creditado a pessoa física, a mesma deverá apresentar no ato do 

credenciamento a agencia bancária e conta para recebimento. 

9.8. Sobre o valor do crédito pago e previsto, será observado o que estabelecem as legislações 

vigentes quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos 

encargos previdenciários. 

9.9. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte 

do credenciado e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema 

seja definitivamente sanado. 

  

10. DO PRAZO DE VALIDADE DO CREDENCIAMENTO 

 

10.1. O credenciamento do proponente será julgado para cada área ou especialidade disposta 

neste edital e terá validade de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da publicação do edital, 

podendo ser prorrogado mediante justificativa expressa de conveniência e oportunidade da 

Administração, desde que verificadas as condições nele explicitadas. 

10.1.1. A análise das propostas terá início no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após seu 

recebimento, com a primeira preliminar de credenciamento a ser divulgada no dia 24/03/2021 e 

primeira convocação prevista para o dia 26/03/2021. 

10.1.2. O credenciamento não implica na obrigação de contratar por parte do Município. 

10.1.3. Havendo interesse do Município na contratação de serviços de atendimento para 

determinada área ou especialidade, serão celebrados os ajustes, por meio da CPL ou da Secretaria 



 

 

Municipal de Saúde, com todas as proponentes já credenciadas para a área ou especialidade 

pretendida. 

10.1.4. O Edital ficará aberto para novos credenciamentos que atendam a este edital, durante 12 

(doze) meses, podendo os requerimentos para credenciamento serem protocolados de maneira 

virtual pelo sítio eletrônico: https://goianesia.go.gov.br/saude.  

 

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

11.1. As despesas resultantes deste procedimento correrão a contas do orçamento geral do 

município e com recursos advindos de programas e convênios do Governo Federal e Estadual. 

  

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1. O profissional que, depois de credenciado não cumprir com as obrigações correspondentes 

ao atendimento aos beneficiários, ficará sujeito às penalidades, previstas nos artigos 86 e 87 e 

seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, abaixo: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da obrigação, nos casos de se negarem a 

cumprir com as obrigações assumidas expressa ou tacitamente, valor este 

atualizado até a data da sua liquidação através do mesmo índice de correção 

monetária  utilizado para os serviços públicos municipais; 

c) Cancelamento do credenciamento junto ao Cadastro de Profissionais de Saúde da 

Administração Municipal o tornará impedido durante 05 (cinco) anos de 

participar de novos chamamentos ou a sua contratação pelo poder público. 

12.2. Os usuários poderão denunciar qualquer irregularidade verificada na prestação dos serviços 

e/ou faturamento. 

  

13. DAS HIPOTESES DE DESCREDENCIAMENTO 

 

13.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente a prestação dos 

serviços pelo(a) credenciado(a), podendo proceder o descredenciamento, em casos de 

negligência, imperícia, imprudência e descumprimento contratual, observado o devido processo 

legal. 

13.2. Nos casos de descumprimento contratual, a administração poderá declarar o Credenciado 

impedido de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no Registro Cadastral de 

Fornecedores Pessoas Físicas e Jurídicas da Prefeitura Municipal de Goianésia. 

13.4. O Descredenciamento poderá ser efetuado de maneira amigável quando da notificação de 

qualquer das partes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devidamente formalizada por 

protocolo junto a Secretaria Municipal de Saúde. 

  

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1. Este edital de chamamento, após publicado na imprensa oficial, admitirá a apresentação de 

propostas de credenciamento até o dia 21 de março de 2021 para fins da formação da primeira 

lista de credenciados habilitados. 

https://goianesia.go.gov.br/saude


 

 

14.2. A lista de credenciados habilitados será divulgada a partir do dia 24 de março de 2021, 

ficando aberto o prazo de 1 (um) dia útil para interposição de recursos contra a inabilitação, que 

deverá ser analisado em até 1 (um) dia útil. 

14.3. Os credenciados porventura não habilitados por erro ou falta de documentação, poderão 

mediante correção das incongruências, apresentar nova inscrição para credenciamento, 

obedecendo nova ordem de cronologia da fila. 

14.4. As convocações terão início a partir do dia 26 de março de 2021. 

14.5. As inscrições posteriores à data do dia 21/03/2021 serão computadas diariamente junto a 

lista de credenciados, sendo neste caso, os inscritos notificados pessoalmente quando da 

inexatidão dos documentos que acarrete inabilitação junto a lista. 

14.6. Ao Município reserva-se o direito de, justificadamente, anular ou revogar o presente edital 

sem que caibam reclamações ou indenizações. 

14.7. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde de 

Goianésia, localizada na 33 nº 420, Centro, em dias de expediente normal e horário comercial. 

14.8. Fazem parte, integram e compõem o presente edital, os anexos a seguir descritos e 

discriminados: 

 

 

Anexo I: Tabela de Remuneração; 

Anexo II: Currículo Padrão; 

Anexo III: Minuta do Contrato de Credenciamento; 

Anexo IV à VI: Declarações; 

 

 

 

 

 

Goianésia - GO, 12 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAFAEL MENDONÇA CARDOSO 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

GILDÁCIA PEREIRA RIBEIRO SIQUEIRA 

Presidente da Comissão de Credenciamento 

  



 

 

ANEXO I 

TABELA DE REMUNERAÇÃO 

  

ITEM FUNÇÃO 
ESCOLARIDADE 

MÍNIMA 
CARGA HORÁRIA VALOR 

01 Artesão 

Ensino médio / 

certificação 

específica 

40 h/semanal R$ 1.345,00 

02 Arteterapeuta 

Ensino médio / 

certificação 

específica 

40 h/semanal R$ 2.200,00 

03 Assistente Social* Superior 30 h/semanal* R$ 3.106,00 

04 Auxiliar de Farmácia 

Ensino médio / 

certificação 

específica 

40 h/semanal 

Plantão 

R$ 1.150,00 

R$ 85,00 

05 
Auxiliar de 

Laboratório 

Ensino médio / 

certificação 

específica 

40 h/semanal R$ 1.150,00 

06 
Auxiliar de Saúde 

Bucal – ASB 

Ensino médio / 

certificação 

específica 

40 h/semanal R$ 1.150,00 

07 

Biomédico; Cirurgião 

Dentista; Educador 

Físico; Enfermeiro; 

Farmacêutico; 

Fonoaudiólogo; 

Médico Veterinário; 

Musicoterapeuta, 

Nutricionista, 

Psicólogo; 

Psicopedagogo. 

Superior 
40 h/semanal 
30 h/semanal 
20 h/semanal 

R$ 3.106,00 
R$ 2.329,00 
R$ 1.553,00 

08 

Assistente Social, 
Biomédico, Cirurgião 
Dentista, Enfermeiro, 
Farmacêutico, 
Fonoaudiólogo, 
Nutricionista, 
Psicólogo. 

Superior Plantão 12 h R$ 200,00 

09 

Dentista Especialista: 

Bucomaxilo; 

Endodontia; 

Implantodontia; 

Patologia; 

Periodontia; Prótese; 

PNE; Pediatria;. 

Superior / 

Especialização 

40 h/semanal  
30 h/semanal 
20 h/semanal 

R$ 4.600,00 
R$ 3.400,00 
R$ 2.300,00 

10 Condutor Socorrista 

Ensino Médio / 

Certificação 

Específica 

Plantão 12 h R$ 120,00 

11 Fisioterapeuta* Superior 30 h/semanal* R$ 3.106,00 



 

 

12 

Fisioterapeuta 

Especialista em 

Uroginecologia. 

Superior / 

Especialista 

40 h/semanal  
30 h/semanal 
20 h/semanal 

R$ 4.600,00 
R$ 3.400,00 
R$ 2.300,00 

13 Maqueiro Ensino Médio Plantão 12 h R$ 85,00 

14 Neuropsicólogo 
Superior / 

Especialista 

40 h/semanais 
30 h/semanais 
20 h/semanais 

R$ 4.600,00 
R$ 3.400,00 
R$ 2.300,00 

15 
Técnico em 

Enfermagem 
Curso Técnico 

40 h/semanais 

Plantão 12 horas 

R$ 1.345,00 

R$ 100,00 

16 
Técnico em 

Radiologia 
Curso Técnico Plantão 12 horas R$ 230,00 

17 
Técnico em 
Segurança no 
Trabalho 

Curso Técnico 40 h/semanal R$ 2.200,00 

18 
Terapeuta 

Ocupacional 
Superior 30 h/semanais* R$ 3.106,00 

19 Médico Auditor 

Superior / 

Certificação 

Específica 

VALOR MENSAL R$ 6.000,00 

20 
Médico Cirurgião 

Geral 

Superior / 

Certificação 

Específica 

POR 

PROCEDIMENTO 

CONFORME 
TABELA DE 
PROCEDIMENTOS 

21 Medico Generalista 

Superior / 

Certificação 

Específica 

40 h/semanal 
30 h/semanal 
20 h/semanal 
 

R$ 13.000,00 
R$ 9.750,00 
R$ 6.500,00 
 

22 Medico Generalista 

Superior / 

Certificação 

Específica 

Plantão 12 horas 

(durante semana) 

Plantão 12 horas 

(fim de semana) 

R$ 1.250,00 

 

R$ 1.350,00 

 

23 Médico do Trabalho 
Superior / 
Certificação 
Específica 

20 h/semanal R$ 9.450,00 

24 

Médico Ginecologia e 

Obstetrícia 

Médico Pediatra 

Superior / 

Certificação 

Específica 

20 h/semanal 
 
Plantão 12 horas 

R$ 9.450,00 
 
R$ 1.250,00 

25 Médico Intensivista 

Superior / 

Certificação 

Específica 

Plantão 12 horas R$ 1.400,00 

26 Médico Ortopedista 

Superior / 

Certificação 

Específica 

Plantão 12 horas 

(sem procedimento) 

Plantão 12 horas 

(com procedimento) 

R$ 700,00 

 

 

R$ 1.150,00 

27 

Médico Programa 

Hanseníase e 

Tuberculose 

Superior / 

Certificação 

Específica 

04 horas semanais R$ 2.800,00 

  



 

 

 

TABELA DE PROCEDIMENTOS 

 

PROCEDIMENTOS VALORES 

Anestesia - procedimento R$ 270,00 

Auxilio cirurgia R$ 150,00 

Cirurgia geral de grande porte R$ 450,00 

Cirurgia médio porte R$ 350,00 

Cirurgia pequeno porte R$ 250,00 

Pequenos procedimentos R$ 35,00 

Parecer médico de especialidades e urgência R$ 118,00 

Consultas médicas, todas as especialidades – ambulatoriais. R$ 59,00 

Visitas a pacientes internos em unidade hospitalar e ou pré-

hospitalar fixa 
R$ 150,00 / dia 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

ANEXO II 

1- IDENTIFICAÇÃO 

NOME: 

ENDEREÇO: 

EMAIL / TELEFONE: 

Formação escolar ou acadêmica  

Curso Instituição Término 

   

2.2- Registro no Conselho  

Nome do Conselho Nº do conselho 

  

2- CERTIFICADOS / TITULOS 

Curso Instituição Data de Término 

   

   

   

   

3- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Empresa  Cargo/Função Início Término 

    

    

    

    

Declaro que assumo total responsabilidade pelas informações prestadas neste documento. 

________________, ______de ___________________ de __________. 

____________________________________________________________________  

Assinatura do candidato 



 

 

ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

  

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. _____/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: _________________ 

CREDENCIAMENTO Nº: ______/2021 

  

 

Termo de Credenciamento de Prestação de Serviços  de Saúde 

celebrado entre o MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, através do 

Fundo Municipal de Saúde e o Srº.(ª.)/Empresa ......................, 

autorizado através do Processo de Credenciamento nº. 

001/2021. 

  

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– FMS do Município de Goianésia, inscrito no CNPJ –MF 

sob nº 36.975.571/0001-99, representado pelo GESTOR, o Secretário Municipal de Saúde, DR. 

HISHAM MOHAMAD HAMIDA, brasileiro, cirurgião-dentista, inscrito no CRO/SP sob o n.º 

81839, portador da CI/RG nº 3767940 2ª Via -DGPC/GO e do CPF nº 842.014.361-87, residente 

e domiciliado neste município, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), pessoa jurídica/física inscrita no CPF nº. 

(xxxxxxxxxxxxxxxxx) e C.I. nº. (xxxxxxxxxxxxxxx), situada/residente à Avenida/Rua 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), neste ato representado legalmente pelo (a) Srº.(ª.) 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), estado civil, , Inscrito no Conselho Regional de 

Medicina, sob o nº.(xxxxxx),  neste ato denominado de CONTRATADO, mediante cláusulas e 

condições seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O (A) CONTRATADO (A) declara que aceita prestar os serviços,   

objeto deste contrato, com total observância da legislação pertinente do CONTRATANTE, nos 

serviços.....................................................”. 

CLÁUSULA SEGUNDA: AO(A) CONTRATADO(A) cabe o dever de segurança pelos serviços 

prestados na forma deste contrato aos usuários da assistência do CONTRATANTE. 

Parágrafo Único: O(A) CONTRATADO(A) será responsável pelas consequências decorrentes de 

culpa profissional individualmente e/ou em equipe. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE se reserva no direito de, a qualquer tempo, 

E a seu exclusivo critério, avocar a si a prestação da assistência ao paciente. 

CLÁUSULA QUARTA: Os serviços, objeto deste contrato, que tenham sido regularmente 

prestados conforme o estipulado na “CLÁUSULA PRIMEIRA” serão pagos ao 

CONTRATADO(A), pelo CONTRATANTE, de acordo com os valores estipulados no Edital de 

Credenciamento nº 001/2021 Processo nº 00.      .../. 

CLÁUSULA QUINTA: Observado o regime normativamente estabelecido pelo 

CONTRATANTE, o (a) CONTRATADO (A) apresentará, mensalmente, dentro do prazo fixado 

pelo CONTRATANTE em impressos/modelos aprovados pelo mesmo, relatório inerente às 



 

 

atividades realizadas correspondente(s)aos serviços prestados no mês anterior, juntamente com a 

respectiva documentação complementar. 

§1º -O CONTRATANTE liquidará a(s) conta(s) mensal(ais)apresentada(s) pelo(a) 

CONTRATADO(A) no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua aprovação, ressalvada a 

hipótese de suspensão e/ou interrupção da conferência, ou do processamento da documentação, 

por motivos administrativos ou técnicos, o que implicará em correspondente dilatação do prazo. 

§2º - As eventuais reclamações, retificações ou impugnações do CONTRATANTE, relativamente 

à(s) conta(s) apresentada(s) pelo(a) CONTRATADO(A), serão feitas por escrito. 

  

CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS: 

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentaria: 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ENCAMINHAMENTO DOS SERVIÇOS: 

O Município, através da Secretaria de Saúde fará encaminhamento dirigido JUNTA MÉDICA. 

  

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO CONTRATUAL: 

8.1. O Presente Contrato poderá ser rescindido a critério da CONTRATANTE, sem que à 

CONTRATADA caiba qualquer indenização, ou, reclamação. 

8.2.A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua  rescisão, com as consequências 

contratuais e as prevista em lei ou regulamento; 

8.3. Constituem motivos para rescisão do contrato, no que couber, as hipóteses previstas no 

Artigo 78 da Lei 8.666/93; 

8.4. O Contrato poderá ser rescindido se, por algum motivo, o CONTRATADO deixar de possuir 

as condições de habilitação exigidas no Edital de Credenciamento; 

8.5. A rescisão contratual poderá ocorrer nas formas previstas no Artigo 79 da Lei 8.666/93; 

8.6. Poderá ser solicitado rescisão de contrato por parte do CONTRATADO, com uma 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, condicionada à análise do CONTRATANTE quanto a 

possibilidade da rescisão antes do término de vigência do presente contrato. 

  

CLÁUSULA NONA - PENALIDADE E SANÇÕES: 

O profissional que, sem justa causa, após credenciado não cumprir com as obrigações 

correspondentes ao atendimento aos beneficiários, ficará sujeito às penalidades, previstas nos 

artigos 86 e 87 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, abaixo: 

- Advertência; 

- Multa de 10%(dez por cento) do valor da obrigação, nos casos de se negarem a cumprir 

com as obrigações assumidas expressa ou tacitamente, valor este atualizado até a data 

da sua liquidação através do mesmo índice de correção monetária  utilizado para os 

serviços públicos municipais; 

- Cancelamento do credenciamento junto ao Cadastro de Profissionais de Saúde da 

Administração Municipal o tornará impedido durante 05 (cinco) anos de participar de 

novos credenciamentos ou a sua contratação pelo poder público. 

  

 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO: 

A Secretaria Municipal de Saúde se reserva o direito de fiscalizar como lhe aprouver, e no seu 

exclusivo interesse o exato cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas no presente 

Termo, verificando a procedência dos fornecimentos e serviços prestados. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. Fazem parte deste instrumento os documentos constantes do Processo, respeitando o 

disposto no Edital de CREDENCIAMENTO Público – Credenciamento nº 001/2017 e seus 

anexos e observações, tendo plena validade entre as partes contratantes; 

11.2 - A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições 

deste Contrato, não exime o infrator de ver exigida, a qualquer tempo, seu cumprimento integral; 

11.3 - A Contratada se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a 

vigência deste contrato, sob pena da aplicação do disposto na Cláusula Nona; 

11.4 - O Contratado deverá solicitar previamente os afastamentos para participar de congressos, 

cursos, seminários e outros, devendo aguardar em serviço a autorização formal da coordenação 

da Secretaria Municipal de Saúde; 

11.5 - O Presente Contrato é regido pela Lei 8.666/93 e alterações; 

11.6 - Fica eleito o Foro da Comarca de Goianésia, para dirimir eventuais litígios oriundo do 

presente Contrato. 

  

E, por assim estarem de acordo e ajustados, firmam este instrumento, em quatro vias, de igual 

teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas para a produção dos desejados efeitos 

jurídicos. 

Goianésia - GO, (xxx) de (xxxxxxxxxxxxxx) de (xxxxxx). 

  

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Gestor do FMS 

Credenciante/Contratante 

 

 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

CNPJ/CPF n°. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Representante 

Credenciado(a)/Contratado(a) 

  

Testemunhas:  

Nome: _______________________________________ 

CPF: ________________________________________ 

  

  

 



 

 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

  

À 

COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 

Ref.: Credenciamento nº 001/2021 - SMS. 

  

  

  

  

  

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

  

  

  

(Razão Social e CNPJ) através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei 

que, até a presente data não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

  

  

  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

  

  

  

Local, ....... de ........................ de 2021. 

  

  

  

  

  

  

Assinatura do responsável 

Nome (completo): ....................................... 

(carimbo da empresa e/ou individual) 

  



 

 

ANEXO V 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS 

  

DECLARAÇÃO 

  

  

  

Declaro para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento de credenciamento 

acima citado, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado 

ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional, pessoas 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 

anos. 

  

  

  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

  

  

  

Local, ....... de ........................... de 2021. 

  

  

  

Razão Social:............................................... 

Assinatura do responsável 

Nome (completo): ....................................... 

(carimbo da empresa e/ou individual) 

  

  



 

 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

  

  

À 

 COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 

REF.: CREDENCIAMENTO Nº 001/2021. 

  

  

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

  

  

A empresa e/ou profissional....................................................., estabelecida(o) na Rua ......, cidade 

de......., inscrita no CNPJ e/ou CPF sob o nº ........., através do seu Responsável Técnico........... 

DECLARA sob as penas da lei, que se responsabiliza pela prestação dos serviços em 

conformidade com a legislação pertinente e que concorda em prestar serviços objeto deste edital 

em seu estabelecimento, aceitando receber os valores constantes nas tabelas anexadas ao edital de 

Chamamento Público nº /2021. Responsabiliza-se também pela apresentação de toda 

documentação exigida no capítulo VI deste Edital para pagamento, sob pena de indeferimento do 

pagamento pelos serviços prestados. 

  

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

  

  

Local, .......... de ............................... de 2021. 

  

  

  

  

  

  

Razão Social:............................................... 

Assinatura do responsável 

Nome (completo): ....................................... 

(carimbo da empresa e/ou individual) 

 


