
 

 

INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO- 

CONIVALES 

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA OFERTA DE SERVIÇOS  

AO SETOR DE REGULAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 43/2020 

CHAMAMENTO PÚBLICO N°01/2020 

PROPONENTE: 

CNPJ: 

• Precisa conferir os documentos originais com a xérox, de acordo com 

Capitulo II, Dos Direitos Básicos e Deveres dos Usuários, Art.° 5 do inciso 

IX da Lei 13.460 de 26 de junho de 2017; 

• Os inscritos devem estar em conformidade com o Cadastro Nacional 

de Estabelecimento de Saúde (http://cnes.datasus.gov.br/), de acordo 

com o Art.°7 da Portaria GM/MS n° 1.039/10 e devem apresentar seus 

respectivos ALVARÁS de funcionamento com o endereço idêntico 

ao cadastrado no site do CNES; 

• Toda a documentação exigida no edital dos itens: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 

6.6 deverão ser acompanhados dos Anexos II ao IX, devidamente 

preenchidos, impressos com papel timbrado da empresa e 

assinados, em envelopes lacrados. 

• Todos os anexos deverão ser preenchidos e impressos pela Empresa a 

ser credenciada em 01 via, assinado e carimbado na última página e 

rubricada nas demais, pelo Responsável Legal da proponente. 

 

http://cnes.datasus.gov.br/


Anexo II 

 

Requerimento para Credenciamento; 

Axexo III Relação do(s) responsável(eis) legal(ais) 

pela empresa, responsável técnico, 

responsável pela recepção dos pacientes 

e responsável pelo faturamento; 

Anexo IV 

 

 

 

Declaração de Inidoneidade; 

Anexo V 

 

Declaração Relativa à Trabalho de 

menores; 

Anexo VI 

 

 

Declaração que possui capacidade 

Técnica e Produtiva; 

Anexo VII 

 

 

Relação dos Profissionais Vinculados ao 

CNES; 

Anexo VIII 

 

 

 

Modelo de Declaração de Conhecimento 

do Edital e Atendimento Às Exigências de 

Credenciamento. 

Anexo IX Tabela de preços de exames, consultas e 

procedimentos de média e alta 

complexidade, aprovada através da 

Resolução Conivales N° 004/2020 de  

03/02/2020 

 

 

 

 

 



 

Documentação para fins de Credenciamento: 

✓ 6.1- Quanto à Habilitação Jurídica: 

1-Cópia da Carteira de Identidade dos Sócios Administradores; 

2- Registro comercial, no caso de empresa individual; 

3- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

4- Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

5- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País; 

6- Entidades Filantrópicas e as sem fins lucrativos emitido pelo Ministério da 

Saúde (MS), conforme Decreto n°8.242/14; 

7- Cooperativas deverão além de documento de credenciamento exigido 

para todas as pessoas jurídicas, os ESTATUTOS SOCIAIS, devidamente 

registrados na Organização das Cooperativas Brasileiras ou Entidade 

Estadual, conforme Art. n° 5.764/71.  
 

✓ 6.2- Quanto a Regularidade Fiscal: 

1-Certificado de regularidade fiscal com a Fazenda Federal do domicilio 

ou Sede: Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a 

Dívida Ativa da União expedida pelo Ministério da Fazenda; 

2- Certificado de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual: Certidão 

Negativa de Débitos expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do 

domicilio ou Sede proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei;   

3- Certificado de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal: Certidão 

Negativa de Débitos expedida pelo Município do domicilio ou Sede 

proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei;   



4- Certificado de regularidade fiscal relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

5- Certidão de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT); 

6- Se houver, declaração de suspensão de encargos fiscais (IRRF, CSLL, 

COFINS, PIS/PASEP); 

7- Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

8- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

 

 

✓ 6.3- Quanto a Qualificação Técnica: 

1-Alvará/licença sanitária atualizada (Vigilância Sanitária Estadual e/ou 

Municipal), de acordo com a especialidade e especificidade do serviço a ser 

credenciado, atendendo a exigência contida no anexo IX- Tabela de preços 

de exames, consultas e procedimentos de média e alta complexidade; 

2- Para os serviços laboratoriais de patologia clínica será exigido o 

Comprovante de Contrato com o Controle Externo de Qualidade, através de 

Órgão devidamente habilitados; 

3- Comprovação de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde- 

CNES de Pessoa Jurídica com o endereço da Empresa compatível ao 

registro no Alvarás e serviços executantes; 

4- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente em 

características, quantidades e prazos com objeto da licitação e indicação 

das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como de 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos.  

 

 

✓ 6.4- Quanto a Qualificação Econômico-Financeira: 



1- Certidão Negativa de Falência ou Concordata Expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física. 

 

 

✓ 6.5- Documentos do Responsável Técnico: 

1-Cópia do RG, CPF e do Diploma do curso superior na área indicada; 

2-Carteira do Registro Profissional (Conselho Regional de Classe). 

3- Cópia dos Certificados de Especialização na área indicada, registro junto 

ao Conselho Regional da Classe. 

 

 

✓ 6.5- Documentos do Corpo Clínico: 

1-Cópia do Diploma do curso superior na área indicada; 

2- Carteira do Registro Profissional (Conselho Regional do Órgão de Classe) 

3- Cópia do Contrato de Prestação de Serviços comprovando o vínculo. 

 

 

 

 


