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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8-16909/2022

Objeto: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS Especializados - Fonoaudiólogos e
Terapeutas Ocupacionais, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES  ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, já havendo as
Decisões Judiciais para que o Município cumpra com as suas obrigações de fornecer os serviços, assim a
secretaria de saúde de Ariquemes fica responsável a continuidade ao tratamento, para que esses
pacientes não agrave seu quadro clínico.

ATENÇÃO: Orientamos ler com atenção as condições dispostas neste AVISO e seus
anexos, antes de formular sua proposta.

Os documentos de habilitação e proposta de preços devem atender a todas as exigências
do Projeto Básico e Edital de Chamamento Público.

O não envio dos documentos de habilitação, exigidos no edital e projeto básico, ensejará o
não credenciamento do proponente. As diligências necessárias serão efetuadas em atendimento ao
disposto no art. 43 § 3º da Lei 8.666/93.

Os documentos de habilitação e proposta deverão ser entregues até a data e horário
estipulados na forma prevista neste aviso.

As propostas recebidas e demais documentos serão juntados ao processo eletrônico, após
serão encaminhados para exame de conformidade, aceitação e homologação pela Portaria criada para
este fim, após a análise da idoneidade mediante análise dos documentos de habilitação exigidos no
Projeto Básico e edital.

CRONOGRAMA

EVENTO DATA
Publicação do Edital 20/09/2022
Período de solicitação de credenciamento (Para atendimentos
dos 4 pacientes, conforme Anexo I). 20/09/2022 a 10/10/2022

Prazo para solicitação de impugnação ao Edital 06/10/2022
Período de solicitação de credenciamento (Distribuição de
pacientes conforme as possíveis demandas judiciais) 11/10/2022 a 11/10/2025

Prazo para Julgamento e homologação do credenciamento 5(cinco) dias úteis após conclusão da
petição

Prazo para Recurso após inabilitação ou descredenciamento 5(cinco) dias úteis após ciência da decisão

Prazo para Julgamento do recurso do Recurso 5(cinco) dias úteis após conclusão da
petição

Prazo p/ celebrar Termo de Credenciamento/Contratual. 5 (cinco) dias úteis após homologação

O acesso ao edital completo com seus respectivos anexos poderão ser acessados a
qualquer tempo no portal da transparência da prefeitura municipal de Ariquemes, pelo link
http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/index.php?
link=aplicacoes/publicacao/frmpublicacao&grupo=&nomeaplicacao=publicacao.

Maiores informações e esclarecimentos sobre o referido Chamamento Público de
credenciamento serão prestados pela Comissão, a ser adquiridas pelos telefones (0xx69) 3516-2021 com

http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=241722
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o Sr. Henrique da Silva, ou na sede da Superintendência Municipal de Licitações - SML, situada na
Avenida Tancredo Neves, nº 2166,  Setor Institucional CEP: 76.872-854, Ariquemes-RO, de segunda à
sexta-feira das 07h30min às 13h30min, ou pelo email cpl.pma@hotmail.com

Ariquemes, 19 de Setembro de 2022

HENRIQUE DA SILVA
Superintendente Municipal de Compras e Licitações - SML

 

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Ins�tucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE DA SILVA, Superintendente Municipal de
Compras e Licitações , em 19/09/2022 às 10:47, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18
do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando
o ID 1134764 e o código verificador C481F244.

Referência: Processo nº 8-16909/2022. Docto ID: 1134764 v1
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