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AVISO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO CONTÍNUO N. 01/2022 

 

O Diretor-Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região – 

CREFITO 7, no uso das suas atribuições legais regimentais e de conformidade com a Lei nº 

8.666/1993 e suas respectivas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados 

que realizará CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas de direito privado interessados na 

concessão de descontos nos serviços prestados ou fornecimento de bens, beneficiando com 

descontos reais a  classe dos profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, regular e 

devidamente registrados perante o CREFITO-7, e os colaboradores integrantes desta Autarquia 

Federal, visando exclusivamente o interesse público, em atenção a deliberação na ROD (Reunião 

Ordinária de Diretoria)  1679ª realizada no dia 25.10.2021. O presente Chamamento Público 

reger-se-á por este Edital e seus anexos, partes do processo administrativo nº 2182521/2021, em 

consonância com a legislação pertinente. O edital e anexos estarão disponíveis no site: 

https://crefito7.gov.br. 

DO OBJETO: Constitui-se como objeto deste instrumento o credenciamento de pessoas jurídicas 
de direito privado interessadas na concessão de descontos nos serviços prestados ou 
fornecimento de bens, beneficiando com descontos reais a classe dos profissionais de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, regular e devidamente registrados perante o CREFITO-7, e os 
colaboradores integrantes desta Autarquia Federal, visando exclusivamente o interesse público 
na concessão de benefícios.  

DA VIGÊNCIA: O Edital de Credenciamento terá validade a partir da data da publicação deste até 
31/12/2022, sendo permitido, a qualquer momento, o ingresso de interessados, desde que 
preenchidos os requisitos editalícios.  

Salvador, BA, 27 de janeiro de 2022.  

 

 

Cons. Gustavo Fernandes Vieira 

Presidente do CREFITO-7 
 

 


