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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 

 
O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, por meio de seu Presidente Nelson 
Freitas Eguia, após aprovação do Plenário na Reunião Plenária 1915, torna público que se 
encontra autorizado e aberto o prazo para inscrição de profissionais cirurgiões-dentistas, clínicas 
odontológicas ou Universidades que atuem na área da Odontologia no Rio Grande do Sul, 
devidamente inscritos junto ao Conselho e com a situação regular perante a entidade para 
atuarem como participantes voluntários do PROJETO PEDAÇOS oferecendo gratuitamente 
tratamentos odontológicos para vítimas de violência doméstica domiciliadas no Estado do RS. 
 
Interessado: Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul –CRO/RS 
 
Objeto resumido: INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS CIRURGIÕES DENTISTAS, CLÍNICAS 
ODONTOLOGICAS E UNIVERSIDADES PARA PARITICIPAREM DO PROJETO PEDAÇOS 
ATRAVÉS DE OFERECIMENTO DE TRATAMENTOS ODONTÓLOGICOS PARA VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DOMICILIADAS NO ESTADO DO RS.   
 
Prazo de inscrição: As inscrições se darão por prazo indeterminado, a contar da 
publicação do presente edital no Diário Oficial da União, jornal de grande circulação e website 
do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.  
 
Local para inscrição: A inscrição será efetivada a partir do envio de currículo do cirurgião-
dentista ou contrato social da Clínica Odontológica para o endereço eletrônico 
crors@crors.org.br, acompanhado da ficha de inscrição (Anexo) e dos documentos exigidos no 
presente Edital. 
 
Data prevista para publicação do rol de profissionais e clínicas habilitados a participarem 
do projeto: A divulgação dos cirurgiões-dentistas e clínicas odontológicas participantes do 
Projeto Pedaços será divulgada mensalmente, através do site do CRO/RS. 
 
Endereço eletrônico para consulta da íntegra do Edital e seus Anexos: www.crors.org.br 
 
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se 
disponíveis para consulta e retirada dos interessados no endereço eletrônico acima mencionado, 
podendo também ser retirado diretamente no Setor de Imprensa do Conselho Regional de 
Odontologia do Rio Grande do Sul. 
Maiores informações e esclarecimentos sobre o Projeto Pedaços serão prestados pela 
Assessoria de Imprensa do CRO/RS, Telefone: (051) 3026-1700.  
 

 
Porto Alegre, 05 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 

NELSON FREITAS EGUIA 
PRESIDENTE DO CRO/RS 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 

 
Interessado: Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul –CRO/RS 
 
Objeto resumido: INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS CIRURGIÕES-DENTISTAS, CLÍNICAS 
ODONTOLÓGICAS E UNIVERSIDADES PARA PARITICIPAREM DO PROJETO PEDAÇOS, 
ATRAVÉS DE OFERECIMENTO DE TRATAMENTOS ODONTÓLOGICOS PARA VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DOMICILIADAS NO ESTADO DO RS.   
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1.1. O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, por meio de seu Presidente 
Nelson Freitas Eguia, torna público que se encontra autorizado e aberto o prazo para inscrição 
de profissionais cirurgiões-dentistas, clínicas odontológicas e Universidades que atuem na área 
odontológica no Rio Grande do Sul, devidamente inscritos junto ao Conselho e com a situação 
regular perante a entidade para atuarem como participantes voluntários do PROJETO 
PEDAÇOS oferecendo gratuitamente tratamentos odontológicos para vítimas de violência 
doméstica domiciliadas no Estado do RS. 
 
1.2. O Projeto Pedaços tem por objetivo promover a recuperação odontológica da mulher que 
esteve em situação de violência doméstica ou familiar, a fim de restaurar sua integridade física 
e autoestima, assim garantindo a prevalência e a efetividade dos direitos humanos. 
 
1.3. O Projeto Pedaços foi idealizado pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de 
Sul, e conta com o apoio de inúmeras instituições, entre elas a Defensoria Pública do Estado do 
Rio Grande do Sul. 
 
1.4. A Defensoria Pública, através de convênio firmado junto ao CRO/RS tem como obrigação, 
no referido projeto, a identificação e seleção das beneficiárias, através da análise dos casos de 
violência doméstica ou familiar, em que seja constatada que a vítima possui lesão odontológica. 
 
1.5. A Defensoria Pública após a identificação das vítimas encaminhará os dados completos da 
beneficiária ao CRO/RS, com relato das lesões e fotografias, quando possível; 
 
1.6. Os interessados em participarem do Projeto deverão preencher e enviar a ficha de inscrição 
correspondente (Anexo), bem como enviar o currículo do cirurgião-dentista ou contrato social da 
Clínica Odontológica, indicando as especialidades de atendimentos e outros documentos 
exigidos no presente Edital para o endereço eletrônico crors@crors.org.br. 
 
1.7. Os interessados em participarem do Projeto deverão indicar, na ficha de inscrição, quantos 
pacientes poderão assumir no período de um ano, bem como indicar as modalidades de 
tratamento que disponibilizarão às vítimas. 
 
1.8. Os cirurgiões-dentistas, clínicas odontológicas e Universidades que se inscreverem no 
Projeto Pedaços deverão manter sigilo sobre os dados dos pacientes encaminhados pelo 
CRO/RS, bem como sobre qualquer informação fornecida por estes. 
 
1.9. Os cirurgiões-dentistas, clínicas odontológicas e Universidades que se inscreverem no 
Projeto Pedaços assumirão totalmente a responsabilidade pelo tratamento e serviços realizados 
nos pacientes encaminhados pelo CRO/RS, estando cientes que o CRO/RS não possui qualquer 

mailto:crors@crors.org.br
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responsabilidade quanto aos mesmos, pois apenas encaminha as vítimas selecionadas pela 
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
1.10. Os cirurgiões-dentistas, clínicas odontológicas e Universidades que se inscreverem no 
Projeto Pedaços deverão armazenar os dados clínicos das vítimas, como prontuário, ficha 
clínica, exames odontológicos, termo de consentimento livre e esclarecido e todos os demais 
documentos que entender necessários pelo prazo previsto na Lei 13.787/2018, podendo, 
alternativamente, tal documentação ser entregue aos pacientes, mediante recibo.  
 
1.11. Os cirurgiões-dentistas, clínicas odontológicas e Universidades que se inscreverem no 
Projeto Pedaços deverão encaminhar ao CRO/RS relatórios do tratamento por vítima atendida a 
cada 90 (noventa) dias no máximo e ao final, o relatório do resultado do atendimento da 
beneficiária, com relato das lesões e fotografias, quando possível; 
 
1.12. Os cirurgiões-dentistas, clínicas odontológicas e Universidades que se inscreverem no 
Projeto Pedaços, por si e pelos seus agentes colaboradores, comprometem-se, durante o 
tratamento a ser realizado, a cumprir todas as disposições legais e relativas ao Código de Ética 
Odontológica (aprovado pela Resolução CFO-118/2012) pertinentes ao atendimento de 
pacientes, inclusive em relação ao resguardo do sigilo profissional. 
 
1.13. Sempre será admitido que o presente Edital de Chamamento Público seja revisado ou 
revogado pelo CRO/RS a qualquer tempo; 
 
1.14. O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, 
para conhecimento e retirada, no endereço eletrônico: www.crors.org.br. 
 
 
2. DO OBJETO, FINALIDADE E PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
2.1. DO OBJETO: O presente edital de chamamento objetiva inscrever profissionais cirurgiões-
dentistas, clínicas odontológicas e Universidades para participarem do Projeto Pedaços do 
Conselho Regional de Odontologia do RS, através de realização de tratamentos odontológicos 
gratuitos às vítimas de violência doméstica no âmbito do estado do Rio Grande do Sul.  
 
2.2. DA FINALIDADE DO PRESENTE EDITAL: O presente Chamamento Público tem por 
finalidade a viabilização de um sistema de parceria para o desenvolvimento do Projeto 
Pedaços, que tem por objetivo promover a recuperação odontológica da mulher que esteve em 
situação de violência doméstica ou familiar, a fim de restaurar sua integridade física e autoestima, 
assim garantindo a prevalência e a efetividade dos direitos humanos. 
 
2.3. DA VIGÊNCIA: A vigência do projeto será por prazo indeterminado, podendo ser rescindido 
a qualquer tempo, permanecendo, porém, integralmente válidas e eficazes todas as obrigações 
das partes decorrentes dos tratamentos já iniciados. 
 
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
3.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus 
anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à inscrição, referentes ao 
Projeto Pedaços deverão ser encaminhadas via e-mail: crors@crors.org.br ou ainda, protocolar 
o original junto ao Setor de Protocolo do Conselho Regional de Odontologia do RS, situado na 
Rua Vasco da Gama, nº 720, no horário das 08:30h às 17:30h, de segunda-feira à sexta-feira, 
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devendo o interessado mencionar o número do Edital de Chamamento, o ano e o objeto e 
endereçando à Presidência do CRO/RS. 
 
3.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem 
necessárias durante o período de inscrição, ou qualquer modificação introduzida no edital no 
mesmo período, serão publicadas nos mesmos meios que o inicial, em forma de notas de 
esclarecimentos. 
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 
 
4.1. A inscrição dos cirurgiões-dentistas, clínicas odontológicas ou Universidades, para 
participarem como voluntários no Projeto Pedaços a ser desenvolvido pelo Conselho Regional 
de Odontologia do RS, será efetivada mediante a apresentação do currículo profissional e dos 
seguintes documentos, em cópia (autenticada ou simples conforme no texto definido):  
a) Ficha de inscrição, contendo declaração de que possui ou não inscrição junto ao Conselho 
Regional de Odontologia do RS (ANEXO); 
b) Cópia da Carteira do CRO/RS do cirurgião-dentista, ou do RT de clínica Odontológica ou do 
RT da Universidade interessada em participar do Projeto;  
b.1) No caso de clínicas Odontológicas ou Universidades, deverá ser apresentado o quadro de 
cirurgiões-dentistas que atuarão no projeto, número de inscrição no CRO/RS e respectiva 
especialidade;  
c) Cédula de Identidade ou documento equivalente com foto do cirurgião-dentista, do sócio da 
clínica odontológica ou do Responsável Técnico indicado pela Universidade; 
d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. 
 
4.2. Não será aceita a inscrição sem a apresentação dos documentos acima discriminados. 
 
4.3. O Conselho Regional de Odontologia do RS responderá aos e-mails servindo o retorno como 
confirmação do recebimento do pedido de inscrição.  
 
4.4. A inscrição espontânea para participar do Projeto Pedaços, atendendo ao Chamamento 
previsto neste Edital, importa ao interessado na irrestrita aceitação das condições nele 
estabelecidas, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas, código de 
ética profissional e normas técnicas aplicáveis. A não observância destas condições ensejará no 
sumário IMPEDIMENTO do inscrito para participar do Projeto. 
4.4.1. Não cabe aos inscritos, após inscrição no Projeto Pedaços a alegação de 
desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de efetivar sua 
inscrição, os interessados deverão ler atentamente o Edital e seus anexos para certificar-se de 
que estará em conformidade com o previsto. 
4.4.2. Após a inscrição, o CRO/RS passará a encaminhar as vítimas/pacientes de acordo com a 
região de residência desta e em conformidade com a quantidade de vítimas a serem atendidas 
anualmente. 
4.4.3. O inscrito no Projeto Pedaços poderá se desvincular do mesmo a qualquer tempo, 
mediante solicitação formal ao CRO/RS, porém manterá a responsabilidade pelos atendimentos 
de todas as vítimas já encaminhadas e pela conclusão dos tratamentos das mesmas.  
 
4.5. Poderão inscrever-se para participar do Projeto Pedaços, como voluntários, as pessoas 
físicas ou jurídicas que: 
4.5.1. Atenderem ao Chamamento correspondendo às condições deste EDITAL e seus Anexos, 
inclusive quanto à apresentação do currículo profissional, da Ficha de Inscrição e da 
documentação exigida, nos termos do item 4.1., encaminhando as mesmas para o e-mail 
crors@crors.org.br 
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4.5.2. Estejam em pleno gozo de suas aptidões físicas e mentais.  
4.5.3. O Conselho Regional de Odontologia do RS não se responsabilizará com as despesas do 
tratamento ofertado pelo participante inscrito, bem como este não poderá efetuar qualquer 
cobrança de valores às vítimas encaminhadas; 
 
4.6. Não poderão inscrever-se pessoas jurídicas ou, ainda, as pessoas físicas que estejam 
enquadradas nos seguintes casos: 
4.6.1. Que não atendam ao previsto neste Edital; 
4.6.2. Que tenham sido condenadas, com trânsito em julgado, em processo ético envolvendo 
pacientes ou exercício ilegal da Odontologia, perante o CRO/RS. 
4.6.3. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas por órgão da 
Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o 
Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; 
4.6.4. Que tenham sido consideradas inidôneas por quaisquer órgãos governamentais, 
autárquicos, funcionais ou de economia mista; 
4.6.5. Que estejam cumprindo penalidades civis ou criminais ou, ainda, respondendo a 
processos de tal natureza. 
4.6.6. Que estejam em débito para com o CRO/RS na data da inscrição, podendo ser concedido 
prazo para a quitação dos débitos, a critério do CRO/RS, só podendo ser aceita a inscrição 
quando quitados todos os débitos. 
 
5. DA ESCOLHA DAS VÍTIMAS/PACIENTES A SEREM BENEFICIADOS PELOS 
TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS: 
 
5.1. A escolha das vítimas/pacientes a serem encaminhadas para tratamento odontológico será 
realizada exclusivamente pela Defensoria Pública da União, nos termos do Convênio firmado.  
 
5.2. A Defensoria Pública após a identificação das vítimas encaminhará os dados completos da 
beneficiária ao CRO/RS, com relato das lesões e fotografias, quando possível; 
 
5.3. Após a seleção da paciente pela Defensoria Pública, o CRO/RS encaminhará ao 
credenciado as principais informações do tratamento ao participante inscrito, e após aceite formal 
deste, contatará a vítima/paciente indicando o local do tratamento.  
 
5.4. Após análise clínica da paciente e sendo constatada a inviabilidade de atendimento pelo 
credenciado, na sua totalidade da vítima encaminhada, será necessário o encaminhamento de 
um relatório motivado com as explicações no âmbito de vista técnico sob o ponto de vista 
exclusivamente de não ser a lesão classificada como odontológica ou não possuir o credenciado 
a disponibilidade das especialidades necessárias para o caso específico por ser mais complexo 
ou outra a ser analisada pelo CRO/RS. Neste caso após a análise clínica a vítima deverá assinar 
documento estando ciente da não possibilidade de acolhimento e tratamento parcial ou total pelo 
credenciado, a fim de retornar ao CRO/RS para novo encaminhamento a outro credenciado, se 
for o caso.  
 
5.5 Todos os exames clínicos e de imagem necessários aos atendimentos serão de 
responsabilidade exclusiva dos credenciados.  
 
5.6 Em caráter compensatório, todos os inscritos participantes receberão anualmente um 
Certificado de Menção Honrosa emitido pelo Conselho Regional de Odontologia do RS, o qual 
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indicará a quantidade de vítimas atendidas durante o período, devendo atestar relevância 
curricular da atuação. 
 
6 – DA IMPUGNAÇÃO DOS INSCRITOS: 
 
6.1. Até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da ficha de inscrição e documentos do 
Edital, o CRO/RS poderá impugnar a inscrição, mediante fundamentos jurídicos. 
 
6.2. O Conselho Regional de Odontologia do RS oficiará o impugnado da decisão proferida para 
possibilitar que o mesmo regularize alguma pendência constatada na inscrição. 
 
6.3. Regularizada eventual pendência e comprovada a regularização, o CRO/RS poderá efetuar 
a inscrição do interessado como participante voluntário no Projeto Pedaços;  
 
7 – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
7.1. O CRO/RS não arcará com quaisquer custos relativos aos tratamentos ofertados pelos 
inscritos no Projeto Pedaços, nem custos de deslocamentos e alimentação ou qualquer outro 
direto ou indireto relacionado a viabilização do tratamento a ser ofertado; 
 
7.2. Todas as condições deste edital serão processadas em conformidade com a legislação 
vigente, em cumprimento aos Princípios da Administração Pública; 
 
7.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Conselho Regional de Odontologia do 
RS. 
 
7.4. Este Chamamento poderá ser revogado por interesse do CRO/RS, em decorrência de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulado 
por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que os inscritos 
tenham direito a qualquer indenização.  
 
7.5. AO CRO/RS é facultada a promoção de diligência, destinada a esclarecer/complementar a 
inscrição ou elucidar impugnações. 
 
7.6. Os inscritos são responsáveis pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados. 
 
7.7. A homologação do resultado do Chamamento, bem como a lista de inscritos voluntários para 
o Projeto Pedaços será publicada mensalmente no site www.crors.org.br. 
 
7.8. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser 
obtidas pelo telefone (051) 3026-1700, ou por e-mail: crors@crors.org.br.  
 
7.9. Fica eleito o Foro Federal da Comarca de Porto Alegre/RS, para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes ao Chamamento e procedimentos dele resultante, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Porto Alegre, 05 de dezembro de 2019. 
 

 
NELSON FREITAS EGUIA 
PRESIDENTE DO CRO/RS 

http://www.crors.org.br/
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ANEXO I:  
FICHA DE INSCRIÇÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS (para pessoas físicas) 

(preenchimento obrigatório) 
 
NOME: 
NACIONALIDADE: 
ESTADO CIVIL: 
PROFISSÃO: 
RG: 
REG. PROFISSIONAL: 
CPF: 
ENDEREÇO: 
TELEFONES: 
EMAIL: 
ESPECIALIDADES: 
 
Solicito minha inscrição para participar do PROJETO PEDAÇOS DO CONSELHO REGIONAL 
DE ODONTOLOGIA DO RS oferecendo gratuitamente tratamentos odontológicos para vítimas 
de violência doméstica no Estado do RS. 
 
Declaro, para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem o Edital que 
me encontro regular junto ao CRO/RS. 
 
Declaro, ainda, que tenho condições de oferecer gratuitamente tratamentos odontológicos PARA 
_________ (___________) VÍTIMAS de violência doméstica domiciliadas no Estado do Rio 
Grande do Sul por ano. 
 
Declaro, ainda, que estou ciente da íntegra do respectivo Edital e, de minha total 
responsabilidade pelos tratamentos ofertados, bem como de que arcarei integralmente com seus 
custos, que não poderão ser repassados à vítima. 
 
Por fim, declaro, para atendimento ao Edital, que seguem em anexo os documentos exigidos em 
seu item 4.1. 
 
 

__________________________, _____ de ______________ de _____________ 
 
 

____________________________________ 
(assinatura) 
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ANEXO II:  
FICHA DE INSCRIÇÃO DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS OU UNIVERSIDADES (Pessoas 

jurídicas) 
(preenchimento obrigatório) 

 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ Nº:  
Nº DO REGISTRO JUNTO AO CRO/RS:  
ENDEREÇO DA SEDE: 
ENDEREÇOS FILIAIS: 
ENDEREÇO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO PROJETO: 
NOME DO RESPONSÁVEL TÉNICO: 
RG: 
REG. PROFISSIONAL: 
CPF: 
TELEFONES: 
EMAIL: 
ESPECIALIDADES ATENDIDAS NA PJ: 
 
Solicito minha inscrição para participar do PROJETO PEDAÇOS DO CONSELHO REGIONAL 
DE ODONTOLOGIA DO RS oferecendo gratuitamente tratamentos odontológicos para vítimas 
de violência doméstica no Estado do RS. 
 
Declaro, para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem o Edital que 
me encontro regular junto ao CRO/RS. 
 
Declaro, ainda, que tenho condições de oferecer gratuitamente tratamentos odontológicos PARA 
_________ (___________) VÍTIMAS de violência doméstica domiciliadas no Estado do Rio 
Grande do Sul por ano. 
 
Declaro, ainda, que estou ciente da íntegra do respectivo Edital e, de minha total 
responsabilidade pelos tratamentos ofertados, bem como de que arcarei integralmente com seus 
custos, que não poderão ser repassados à vítima. 
 
Por fim, declaro, para atendimento ao Edital, que seguem em anexo os documentos exigidos em 
seu item 4.1. 
 
 

__________________________, _____ de ______________ de _____________ 
 
 

____________________________________ 
(assinatura) 
(carimbo) 


