
                                         

 

EDITAL - 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO Nº 01/2018 

 
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - CIS-AMFRI, 
com sede na Rua Lopes Gonzaga, nº 1655, Bairro São Vicente, no município de Itajaí, Estado de 
Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 07.510.376.0001-95, no uso legal de suas atribuições 
estatutárias, com fundamento na Constituição Federal, em especial os artigos 196 e seguintes e na 
Lei Federal n.º. 8.080/90, no que forem aplicáveis, bem como nos mandamentos da Lei n.º 8.666/93, 
Lei n.º 11.107/05, Decreto Federal n.º 6.017/07, e demais leis pertinentes, TORNA PÚBLICO a 1ª 
RETIFICAÇÃO do edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018 para o CREDENCIAMENTO de 
pessoa jurídicas para a prestação de serviços contínuos de saúde.  
 
Considerando o interesse público e os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do 
procedimento formal, da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da supremacia do interesse 
público.  
 
Considerando o objetivo do Chamamento Público, que é assegurar a participação igualitária para 
todos os interessados, ficam alterados do Edital os itens abaixo:   
 
1.0. Da retificação do Edital: 

 
1.1. Fica retificada a redação do item 3.1.3. 
 

Onde se lê: “Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do chamamento; “ 

 
Leia-se: “Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual se houver, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do chamamento;  

 
1.2. Fica suprimido o item 3.1.13., o qual tem o seguinte teor:  

 
3.1.13. Declaração, podendo ser esta inclusa no requerimento mencionado no caput do item 3.1 ou 
em documento apartado, acerca da possibilidade de atendimento, nas mesmas condições 
estabelecidas no contrato eventualmente firmado, da demanda de outros Consórcios da 
administração pública, quando a demanda do CONSÓRCIO não atingir os quantitativos que lhe sejam 
disponibilizados, desde que o atendimento não prejudique a prestação dos serviços ao CONSÓRCIO. 
 
1.3. Fica retificado o Parágrafo Único da Cláusula Décima Quinta do Anexo III:  
 
Onde se lê:  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 

Parágrafo Único – Para a prorrogação do contrato deverão ser encaminhados ao CIS-AMFRI os 
seguintes documentos vigentes, referentes ao local da prestação do serviço: 
 
I – Prova da inscrição no CNPJ/MF; 
II – Prova da inscrição Estadual, se for o caso; 



                                         

 

III - Alvará de Localização/Funcionamento vigente ou seu protocolo junto ao órgão competente; 
IV - Alvará Sanitário vigente ou seu protocolo junto ao órgão da vigilância sanitária competente; 
V - Certidões negativas de débito junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 
VI - Certidões de regularidade do FGTS, CNDT e INSS; 
VII - Prova de inscrição no cadastro nacional de estabelecimento de saúde (CNES) atualizado ou 
protocolo de sua solicitação; 
VIII – Termo de responsabilidade técnica da pessoa jurídica (anexar cópia do diploma, certificado, 
RQE, currículo resumido e do CRM/SC); 
IX – Registro da pessoa jurídica na entidade profissional competente; 
X – Prova de qualificação profissional; 
XI – RQE – Registro de Qualificação de Especialista – das especialidades credenciadas; 
XII – Dados Bancários.  
 
Leia-se:  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
Parágrafo Único – Para a prorrogação do contrato deverão ser encaminhados ao CIS-AMFRI os 
seguintes documentos vigentes, referentes ao local da prestação do serviço: 
 
I – Requerimento ou Declaração de Empresário Individual, Estatuto Social ou Contrato Social e suas 
alterações; 
II - Prova da inscrição no CNPJ/MF; 
II – Prova da inscrição Estadual, se for o caso; 
III - Certidões negativas de débito junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 
IV - Certidões de regularidade do FGTS, CNDT e INSS; 
V – Certidão de falência e concordata; 
VI – Alvará de Localização/Funcionamento vigente ou seu protocolo junto ao órgão competente; 
VII - Alvará Sanitário vigente ou seu protocolo junto ao órgão da vigilância sanitária competente; 
VIII – Termo de responsabilidade técnica da pessoa jurídica (anexar cópia do diploma, certificado, 
RQE, currículo resumido e do CRM/SC); 
IX – Registro da pessoa jurídica na entidade profissional competente; 
X – Prova de inscrição no cadastro nacional de estabelecimento de saúde (CNES) atualizado ou 
protocolo de sua solicitação; 
XI – Dados Bancários; 
XII– Declaração contendo o nome dos profissionais que realização os atendimentos, suas profissões 
ou especialidades e o número do respectivo registro profissional (RQE); 
XIII – RQE – Registro de Qualificação de Especialista – das especialidades credenciadas, bem   como 
diploma, certificado, e cópia da carteira profissional; 
 
2.0. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Edital.  
 
 
             Itajaí/SC, 11 de fevereiro de 2019. 

    

 

Fabrício José Satiro de Oliveira                Célio José Bernardino 

      Presidente do CIS-AMFRI             Diretor Administrativo do CIS-AMFRI 


