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Ofício nº 163/2013 – CIS-COMCAM   Campo Mourão, 22 de Outubro de 2013. 
 
 
Assunto: Credenciamento de Prestadores de Serviços em Saúde 
 
 
    Vimos através do presente, informar aos prestadores de serviços através do 

CIS-COMCAM, que no dia 02/11/2013 terá início o processo de Chamamento Público 03/2013, que 

visa a contratação de serviços para o exercício de 2014, os interessados em manter vínculo contratual 

deverão encaminhar a documentação solicitada até o dia 12/12/2013 as 10:00, em envelope lacrado 

com os seguintes dizeres:  

 

AO CIS-COMCAM 
CREDENCIAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 2014 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2013 

INEXIGIBILIDADE Nº 07/2013 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

CNPJ: 

ABERTURA: 

 

      Informamos ainda que a relação de documentos necessários ao credenciamento 

encontra-se disponível no site: www.ciscomcam.com.br, campo editais, Credenciamento de 

Empresas/Profissionais para o Exercício de 2014 e em anexo. 

    Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais 

esclarecimentos através do fone: (44) 3523-3684 ramal 38 com o Douglas, ramal 31 com a Nilda. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA NO CISCOMCAM 

 
Tatiane Fukita Viana 
Presidenta da Comissão  

P. de Licitação 

 
 
 
 
 

 Franciele Maria dos Reis                     Douglas José Laquias             Alexandro S. dos Santos 
Setor Compras e Licitação             Chefe de Recursos Humanos          Setor de Contabilidade 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CREDENCIAMENTO EXERCÍCIO 2014 
 

Pessoas Jurídicas: 
 
a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no Anexo I; 
b) Certidão Simplificada da Junta Comercial; (Junta Comercial); 

c) Cópia do ato constitutivo e sua ultima alteração, devidamente registrado no órgão competente; 

d) Certidão Conjunta da Receita Federal;  

http://www.receita.fazenda.gov.br 

e) Certidão da Previdência Social (CND ou CPD); 

http://www.receita.fazenda.gov.br 

f) Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS (CRF);  

http://www.caixa.gov.br 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  

http://www.tst.jus.br/certidao 

h) Declaração de idoneidade, conforme modelo constante no Anexo III; 
i) Declaração do proponente de que não possui nenhum impedimento, tanto referente à Lei 8.666/93 

quanto às demais legislações atinentes à espécie, conforme modelo constante no Anexo IV. 

j) Aos profissionais médicos que executarem os serviços em seus próprios estabelecimentos, deverão 

apresentar a Licença Sanitária, juntamente com o Alvará de Licença. 

 
Pessoas Físicas 

 
a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no Anexo II; 
b) Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, expedida por 

Órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, de acordo com o modelo constante 

no Anexo III; 
c) Declaração do proponente de que não possui nenhum impedimento, tanto referente à Lei 8.666/93 

quanto às demais legislações atinentes à espécie, de acordo com o modelo constante no Anexo IV. 

d) Aos profissionais médicos que executarem os serviços em seus próprios estabelecimentos, deverão 

apresentar a Licença Sanitária, juntamente com o Alvará de Licença. 

Parágrafo Único: Só será aceito cadastro de Pessoas Físicas, cujos serviços médicos prestados mensalmente 

não excedam o valor de R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). 
 

Observação: As pessoas jurídicas deverão indicar no anexo I, o(s) profissional(is) médico(s) que executará(m) 
o(s) serviços, devendo anexar os seguintes documentos pessoais: Cópias autenticadas do RG, CPF, CRM, 
diploma, título de especialidade e comprovante de endereço.  
 

A falta de quaisquer documentos é razão para o indeferimento da solicitação. 

 
ATENÇÃO: os modelos dos anexos de I a IV estão no campo Edital no site 
http://ciscomcam.com.br/edital - Anexos I ao IV - Processo de Inexibilidade - Credenciamento 2014 
os mesmos estão em formado doc. (Word) possibilitando o preenchimento dos campos 
necessários... 


