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PROCESSOS SELETIVOS, CREDENCIAMENTO, EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO, LICITAÇÃO
(DISPENSA OU INEXIBILIDADE) OU OUTROS

1. INSTRUMENTOS LEGAIS

1.1 Prestação de Serviço de Saúde
- Credenciamento realizado junto a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju / Fundo Municipal
de Saúde para execução de prestação de serviços de saúde, conforme perfil e metas, através do
Contrato nº 297/2014 e seus aditivos;
- Credenciamento realizado junto a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju / Fundo Municipal
de Saúde para execução de prestação de serviços de saúde, conforme perfil e metas, através do
Contrato nº 151/2019;

1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO HOSPITALAR
- Credenciamento realizado junto ao Fundo Municipal de Saúde de Rosário do Catete para
execução de prestação de serviço de Gestão Hospitalar (Gestão da Clínica de Saúde Dr. Edelzio
Vieira de Melo - Unidade de Pronto Atendimento 24 horas), conforme Contrato nº 23/2014 e
seus aditivos;
- Credenciamento realizado junto ao Fundo Municipal de Saúde de Carira para execução de
prestação de serviço visando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e
serviços de saúde, conforme Contrato nº 111/2016 e seus aditivos;

1.3 PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR
- Proposta nº 913025/20-001 cadastrado no site do Fundo Nacional de Saúde, vinculada à
Emenda nº 23310004 de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, visando a aquisição de
equipamentos/materiais permanentes para a Associação Aracajuana de Beneficência;
Missão: oferecer serviços de excelência em saúde, prestando assistência qualificada no atendimento materno-infantil, utilizando-se
da ética e da humanização, direcionados à promoção da vida e à satisfação do paciente.
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- Convênio nº 837555/2016 decorrente de Emenda Parlamentar nº 30340003 de Adelson
Barreto para aquisição de produto médico de uso único;
- Convênio nº 837553/2016 decorrente de Emenda Parlamentar nº 36930009 de Jony
Marcos para aquisição de produto médico de uso único;
- Convênio nº 868956/2018 decorrente de Emenda Parlamentar nº 233110010 de Maria do
Carmo Alves para aquisição de equipamento e material permanente para unidade de
atenção especializada em saúde;
1.3.1. Convênios Celebrados com o Ministério da Saúde
- Convênio nº 872079/2018 decorrente de Programa de Triagem Auditiva do Ministério da
Saúde (TAN) e equipamento e material permanente;

Missão: oferecer serviços de excelência em saúde, prestando assistência qualificada no atendimento materno-infantil, utilizando-se
da ética e da humanização, direcionados à promoção da vida e à satisfação do paciente.

