FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
HRCOX - HOSPITAL REGIONAL DE COXIM
Dr. ÁLVARO FONTOURA SILVA

ATO NORMATIVO Nº 004/2020

“Dispõe sobre a nomeação dos Membros da
Comissão de Credenciamento da Fundação
Estatal de Saúde do Pantanal.”

MARCIO MARIO SIQUEIRA, Diretor Geral da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Designar e nomear a Comissão de Credenciamento nos termos do Decreto Municipal
431/2019, sob a presidência do 1º(Primeiro) para comporem a comissão de Credenciamento
no âmbito da Fundação estatal de Saúde do Pantanal ( Hospital Regional Drº Álvaro
Fontoura Silva).

Nome: Rafaela dos Santos Barbosa – Diretora de Atenção a Saúde
Nome: Elisete Amado – Assistente Administrativo
Nome: Marcos Túlio Mazzaro D Andretta - Diretor Clínico

Art. 2º- Esta Comissão de Credenciamento terá como atribuições:

I - receber, registrar em ata e analisar a documentação dos candidatos que se apresentarem à préqualificação do credenciamento;
II - solicitar, se necessário, esclarecimentos complementares aos interessados durante a préqualificação;
III - julgar os interessados aptos ou não ao credenciamento e providenciar o relatório de julgamento
dos interessados durante a pré-qualificação.
IV - suspender ou cancelar o credenciamento dos prestadores de serviço que não mais atendam os
requisitos exigíveis no Edital;
V - solicitar ao dirigente máximo do órgão ou entidade contratante prazo extra para a análise de
documentação referente à pré-qualificação;
VI - praticar outros atos imprescindíveis ao andamento da pré-qualificação, naquilo que se referir à
manutenção das condições de credenciamento;
VII - convidar os credenciados a participar da sessão pública de sorteio das demandas, e realizar a
convocação geral de todos os credenciados, no caso de realização simultânea do serviço;
VIII - realizar o sorteio dentro de cada grupo e/ou serviço a que se refere o Edital, em sessão pública;
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IX - lavrar a ata do sorteio e publicá-la no sítio eletrônico do órgão ou entidade interessada na
contratação;
X - emitir o Termo de Homologação do sorteio e/ou a ordem de serviço;
XI - dar publicidade no Diário Oficial do Município, quando exigido neste Decreto, aos seus atos.
XII - observar as demais condições e prazos previstos no Decreto nº 0000/2019.
Art. 3º. Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Diretor Geral, aos 05( cinco) dias do mês de Fevereiro do ano de 2020.

MARCIO MARIO SIQUEIRA
DIRETOR GERAL
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL

