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CREDENCIAMENTO NO. OO2I2O22.

PROCESSO ADMINISTATIVO N" 26912022,

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Posse, Estado de Goiás,
no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade
de Credenciamento de ProÍissionais de Saúde (pessoa física), para prestar
serviços técnicos profissionais de pronto atendimento na área de saúde
pública municipal, para complementação dos serviços prestados no sistema
de saúde municipal, para o exercício de 2O22, nos termos do Edital e da Lei
Federal n. 8.666i1993 de 21 de Junho de 1993.

Considerando que o Fundo Municipal de Saúde de Posse, estado
de Goiás, necessita credenciar profissionais para complementação dos serviços
de saúde prestados à comunidade do Município de Posse, no âmbito urbano e
rural, nas diversas especialidades prestadas a populaçáo.

Considerando o que se preleciona o caput a legislação atual e as
normas emanadas pelo Ministério da Saúde.

Considerando o que dispõe a lnstrução Normativa 007/2016, do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que autoriza o
credenciamento por parte do Fundo Municipal de Saúde de Posse, Estado de
Goiás, de pessoas jurídicas para a prestação complementar de serviços públicos
de saúde à populaçâo, utilizando-se de estrutura e recursos próprios.

HOMOLOGAR dentro do processo Licitatório na modalidade

CREDENCIAMEN TO N. OO2t2022 visando a Credenciamênto de ProÍissionais

RESOLVE:

Médicos (pessoa física ou jurídica), para prestar serviços técnícos

profissionais de pronto atêndimento na área de saúde pública municipal,

para complementação dos serviços prestados no sistema de saúde

municipal, para o exercício de 2022, os seguintes credenciados Habilitados:
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Cargo Credenciado CPF Conselho
Tecnico Em Enfermagem Gilvana Gomes dosSantos 042.174.05t-54 Coren - 001.725.063
Tecnico Em Radiologia Janaina Pereira de Sousa 035-56t.9tI-30 Cntr - 061737

Por atender os interesses da administração municipal, determino que

seja efetuado a contrataçáo.

Secretaria Municipal de Saúde de Posse, Estado de Goiás,

aos 0í dias do mês de Março de 2022.
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Claudia Alves Nacedo
Secretária ilunicipa! de Saúde

Gestora do FMS
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