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SOBRE O EDITAL
01. Minha empresa já é credenciada, preciso me inscrever neste edital?
Sim, todos os prestadores credenciados que atuam nas categorias previstas
neste

edital,

deverão

passar

pelo

processo

de

credenciamento

para

continuarem atendendo aos usuários IPASGO SAÚDE.
02. Tenho que preencher todos os anexos?
Não, apenas o Anexo I e Anexo II, deverão ser preenchidos e entregues
obrigatoriamente. O Anexo III é modelo a ser apresentado. Os outros anexos
são apenas para conhecimento.
03. Como faço a inscrição?
As

inscrições

serão

feitas,

exclusivamente,

através

de

Sistema

de

Credenciamento do Ipasgo, em link que será disponibilizado no site, de
08/10/2018 à 21/11/2018.
04. Que empresas devem participar deste edital?
O Edital 02/2018 abrange APENAS as seguintes categorias: CLÍNICAS DE
IMAGEM, CLÍNICAS DE MÉTODOS GRÁFICOS, BANCOS DE SANGUE,
CLÍNICAS

CANCEROLOGIA/ONCOLOGIA,

LABORATÓRIO

DE

ANÁLISES

CLÍNICAS.
05. Como descubro se minha empresa se enquadra nas categorias do edital?
Através da atividade econômica constante no CNPJ, no Alvará Sanitário e no
Registro no Conselho Profissional.

PERGUNTAS FREQUENTES
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018
2/8

Abaixo a listagem das atividades econômicas que serão aceitas:

8630502
8630501
8630503
8650006
8711503
8630599
8650099
8640299
8711504
8640202
8640201
8690999
8640214
8640205
8640207
8640209
8640208
8640212
8640210
8640211
8640206

06.

ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES
ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CENTROS DE APOIO A PACIENTES COM CANCER E COM AIDS
LABORATORIOS CLINICOS
LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
SERVICOS DE BANCOS DE CELULAS E TECIDOS HUMANOS
SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA
SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA
SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS
SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS
SERVICOS DE HEMOTERAPIA
SERVICOS DE QUIMIOTERAPIA
SERVICOS DE RADIOTERAPIA
SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA

Quais

os

documentos

deverei

apresentar

do(s)

Responsável(is)

Técnico(s)?
Deverão ser apresentadas cópias do RG e do CPF ou cópia da Carteira
expedida pelo Conselho Profissional.
Além dos seguintes documentos expedidos pelo Conselho Profissional: da
declaração de regularidade financeira e declaração de ausência de penalidade
pública e declaração de especialidade registrada.
07. Cooperativas deverão se credenciar neste Edital?
Não, haverá edital próprio a ser publicado.
08. Clínica de hemodiálise deve se inscrever neste Edital?
Não, haverá edital próprio a ser publicado.
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09. Clínica de Oftalmologia pode se inscrever neste Edital?
Sim, clínicas oftalmológicas que realizam exames, devem se inscrever neste
Edital.
10. Como devo informar os equipamentos da empresa?
A cada equipamento informado deverá ser identificado o endereço no qual
está localizado. Para fins de posterior visita técnica.
11. Que profissionais podem ser responsáveis técnicos por exames gráficos?
Podem ser médicos e fonoaudiólogos.
12. Clínica de Imagem odontológica deve se inscrever neste Edital?
Sim, empresas que realizam exames de imagem odontológicas devem se
inscrever.
Exceto, as clínicas odontológicas que realizam exame de raio-x em seus
pacientes, em consultório.
13. A empresa realiza hemodinâmica, deve se credenciar neste Edital?
Não, trata-se de atividades realizada dentro de ambiente hospitalar. Haverá
edital específico para “serviços hospitalares”.
14. A empresa está localizada dentro de hospital, mas presta serviços apenas
para usuários externos, deve se inscrever neste Edital?
Sim, deve se inscrever.
Exceto, se atender pacientes internos ou internos e externo. Haverá edital
específico para “serviços hospitalares”.
15. Os documentos que serão entregues, conforme item 6 do Edital, só
podem ser autenticados em cartório?
Não, os documentos poderão ser autenticados, também, pelos atendentes do
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IPASGO (item 6.1.3 do Edital), como também por advogado constituído (Lei
Estadual nº 20.293/2018).
16. Empresa de atendimento em fisioterapia e terapia ocupacional, deve se
inscrever neste Edital?
Não, este Edital é para Clínicas de Imagem e Clínicas de Métodos Gráficos.
Mas, se a clínica realiza EXAMES, ela deverá se credenciar neste Edital.
17. Empresa que é laboratório e tem consultório, deve se inscrever neste
Edital?
Sim, a empresa para realizar PCO (códigos) de laboratório precisa se
inscrever neste Edital.

SOBRE O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO
1. Minha empresa não tem inscrição estadual, como devo preencher o campo
obrigatório?
Escreva a palavra ISENTO
2. Preciso finalizar a inscrição no mesmo dia que comecei?
Não. A inscrição pode ser iniciada e finalizada em dias distintos.
Atenção! Quando concluída a inscrição, não é permitido alterar dados
cadastrados.
3. Os equipamentos de mamografia não aparecem, como faço?
Selecione “clínica de imagem”;
Na primeira coluna selecione “mastologia” ou “ginecologia e obstetrícia”.
Na terceira coluna (área de atuação) selecione “mamografia”.
Depois de informar responsável técnico (próxima tela), será oportunizado
selecionar os equipamentos correlacionados.
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4. As inscrições podem ser finalizadas até o dia 21/11/2018.
Atenção! O momento da finalização da inscrição não impacta na classificação
da empresa.
5. O que é o círculo cinza no canto inferior?
Ao passar o cursor do mouse sobre o círculo, aparece a mensagem “clique
aqui para nos enviar seu feedback”.
Clicando no círculo, surge um campo de texto: “Arraste para o local da tela
que está enfrentando algum problema técnico, e descreva o que está
ocorrendo”.
Ao clicar em enviar, o sistema tira uma “foto” da tela e envia para a área
técnica verificar.

6. Ao colocar o CEP da cidade, o sistema escreve o bairro “centro”, e não
permite alterar. Mas no Alvará Sanitário consta outro setor, como fazer?
Não tem problema. O sistema de credenciamento tem como base de dados
arquivo dos Correios. Prossiga com a inscrição regularmente. Quando da
assinatura do contrato, será atualizado o bairro.
7. Os equipamentos de holter e mapa não aparecem, como faço?
Ao selecionar especialidade Cardiologia, depois de informar RT, à frente, na
tela de Equipamentos Específicos será disponibilizado marcar:
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8. Após agendar entrega de documento, se eu clicar no botão finalizar
inscrição o que acontece?
Aparecerá uma tela de pendências. Onde serão listadas
inconsistências na inscrição e será oportunizada correção.

eventuais

Somente após essa "tela de pendências" o sistema permitirá finalizar
inscrição.
Ou seja, a inscrição será finalizada APENAS quando clicar em CONCLUIR
INSCRIÇÃO, conforme imagem abaixo.
Exemplo de tela sem pendências
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Exemplo de tela com pendências

Se a tela tiver pendências, elas aparecerão listadas em vermelho.
Clique em “ir para a tela” e resolva as inconsistências.
9. Agendei para entregar os documentos em meio físico, mas ainda não
finalizei a inscrição. Isso pode?
Pedimos que agende apenas quando estiver com todas os documentos
preparados para entrega. Pois há reserva da agenda (dia e horário).
Ao agendar, o sistema verificará se a inscrição foi finalizada.
Não tendo sido concluída a inscrição em 48h (contado da data em que se fez
o agendamento), automaticamente será cancelado o pré-agendamento.
Sendo disponibilizado dia e horário para agendamento de outra empresa.
Tornando-se necessário novo agendamento.
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10. Com a Lei Federal nº 13.726/2018, publicada em 08/10/2018, o que
muda?
O Edital 02.2018 no item 6.1.3 prevê: “Os documentos deverão ser
apresentados em cópias autenticadas em cartório ou por servidor do
IPASGO, a pedido, no ato da entrega da documentação, à vista dos
originais nos termos do art. 32 da Lei 8.666/93.”
De acordo com a Lei nº 13.726/2018, no artigo 3º, inciso II: é dispensável a
exigência da “autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente
administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a
autenticidade”.
O IPASGO já praticava o disposto no Decreto nº 9.094/2017 que dispõe sobre
a simplificação do atendimento prestado, dispensando o reconhecimento de
documentos por tabelião de Cartório.
Assim, na entrega dos documentos em meio físico, caso não esteja
autenticado por cartório, poderá ser atestado pelo atendente “CONFERE COM
O ORIGINAL.”

