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REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

001/2018 – PROCESSO N° 001/2018  

 
Republicação do Edital de Chamamento 
Público nº 001, visando o credenciamento 
de Pessoas Jurídicas na Área de Saúde. 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO 
NORDESTE- CIRENOR, inscrito na receita federal sob nº do CNPJ 
15.344.304/0001-43, com sede na Rua 14 de Julho, 458 – Centro, da cidade 

de Sananduva-RS, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a 
REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 

para os fins de credenciamento de pessoas jurídicas, para a PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, com pagamento por procedimento, 

seguindo as normas do presente Edital, e da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

O credenciamento ficará aberto pelo prazo de doze meses, 

no período de 10 de janeiro de 2021  a  10 de janeiro de 2022, no horário 
das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, na sede 
do Consórcio, podendo neste período a pessoa jurídica, a qualquer momento, 

se credenciar, desde que respeitadas as condições do Edital. 

O presente edital, por analogia a Lei Federal n° 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, até o limite de 60 (sessenta meses). 

1 – O presente chamamento tem por objetivo o 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, NA ÁREA DA SAÚDE, para 

prestarem serviços aos municípios associados ao CIRENOR, nos seguintes 
segmentos: Consultas Especializadas; Radiologia; Exames Laboratoriais, 
Exames de Neurologia; Ultrassonografia; Tomografia Computadorizada; 

Ressonância Magnética; Cintilografias; Exames Oftalmológicos; Exames 
Anatomopatológicos; Outros Exames Especializados; Procedimentos 

cirúrgicos realizados em Hospital; Biopsias; Cirurgias; Procedimentos buço-
maxilo-facial; Procedimentos ortopedia/traumatologia, Procedimentos de 

proctologia, tratamentos alternativos e hospitalares (ambulância), entre 
outros.  

2 – A forma de pagamento e valor dos serviços a serem 

credenciados estão estipulados na tabela do Anexo I do Edital de 
Chamamento Público n° 001/2018. 

3 – A documentação necessária e forma de credenciamento 
estão descritas no Edital de Chamamento Público n° 001/2018, relacionados 

a partir do item 05. 
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4 – O Edital Completo e demais informações poderão ser 
solicitadas junto a sede do Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste - 

CIRENOR, situado na Rua 14 de Julho, 458, centro da cidade de 
Sananduva-RS e pelos e-mails: contato@cirenor.rs.gov.br, 

cirenor@hotmail.com ou pelo site www.cirenor.rs.gov.br. 
 
 

Sananduva-RS, 08 de janeiro de 2021. 
 

 
 

_________________________________________ 
ULISSES CECCHIN, 

Presidente do Cirenor. 
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