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CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS 

PROCESSO 018/2014 

 

O MUNICÍPIO DE ARIRANHA/SP, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, através do 

Setor de Licitações, mediante o Presidente da Comissão de Licitações, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no período de 05 

a 14 de março de 2014, CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS para atuarem na área da saúde 

do Município, nos termos do artigo 25, caput, da lei 8.666/93. O Edital com as 

exigências estará à disposição no endereço abaixo: 

LOCAL: Prefeitura Municipal De Ariranha. Rua Dr. Oliveira Neves, 476. Centro. 

Ariranha/SP – CEP: 15.960-000. Telefone: (017)3576-9208. 

 

1. DO OBJETO 

O objeto do presente edital é o de credenciar profissionais e empresas 

prestadoras de serviços hospitalares e ambulatoriais na área de saúde para 

atendimento da população, em consultórios, hospitais ou estabelecimentos de 

saúde, nas correspondentes especialidades, dentro do município de Ariranha. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar do presente procedimento as pessoas físicas e jurídicas 

que atendam às condições específicas de habilitação, conforme consta do item 3 

deste Edital. 

2.2 Não serão admitidos à participação: 

a) Os interessados que por qualquer motivo estejam regularmente declarados como 

idôneos ou punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

b) Os interessados inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão 

fiscalizador da classe ou que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo 

mesmo. 

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Poderão participar profissionais e estabelecimentos, entidades filantrópicas e 

as sem fins lucrativos, não vedadas pelas disposições do item anterior, que 

apresentarem a seguinte documentação, em cópia autenticada por cartório 

competente, frente e verso, quando necessário. 

 

3.1 Pessoa Física 

a) Carta de apresentação, concordância e Caderno de Serviços Credenciados 

(Anexo I); 

b) Comprovante de registro na entidade profissional competente; 
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c) Documento oficial de identificação; 

d) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

e) Comprovação de Especialidade Medica (se houver); 

f) Comprovação de Membro de Sociedade Medica (se houver); 

g) Diploma de Doutorado ou superior (se houver); 

h) Certificado de Matrícula do INSS (CEI); 

i) Comprovante de conta-corrente para depósito em nome da Pessoa Física 

proponente. 

 

3.2 Pessoa Jurídica 

3.2.1 Documentação Jurídica, Fiscal e Econômico – Financeira: 

a) Carta de apresentação, concordância e Caderno de Serviços Credenciados 

(Anexo I); 

b) Ata de fundação e Estatuto, devidamente registrados; 

c) Registro Comercial no caso de empresa individual; 

d) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações em vigor, ou 

o último Estatuto ou Contrato Social consolidado, devidamente registrado em se 

tratando de sociedades comerciais, acompanhado de documentos de eleição dos 

seus administradores; 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

f) Certidão simplificada da Junta Comercial; 

g) Alvará de Localização e Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do 

estabelecimento, atualizado; 

h) Declaração dos proprietários, administradores e dirigentes da entidade de 

que não ocupam cargo de chefia ou função de confiança na Administração 

Estadual; 

i) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

j) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais; 

k) Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União; 

l) Certidão Negativa quanto a Dívida do Estado; 

m) Certidão de Regularidade Fiscal da SEFAZ/SP; 

n) Certidão Negativa de Débitos Gerais e Tributos Municipais; 

o) Certidão Negativa de Débito do INSS; 

p) Certidão de Regularidade do FGTS; 

q) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal; 

r) Registro no CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde; 

Nota: As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos deverão apresentar, 

além da documentação elencada neste item, também o CERTIFICADO DE ENTIDADE DE 

FINS FILANTRÓPICOS emitidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNS, 
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na forma do Decreto n° 2.536, de 06 de abril de 1998, e as que, nessas 

condições, mantiverem nas suas dependências serviços de assistência à saúde sob 

regime de locação, comodato, sublocação ou cogestão com grupos de profissionais 

ou pessoas jurídicas de finalidade lucrativa, ficam obrigadas a declarar este 

fato ao MUNICIPIO DE ARIRANHA. 

3.2.2 Documentação Técnica: 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

b) Indicação do Responsável Técnico (Diretor Clínico); 

c) Alvará de Vigilância Sanitária Municipal e/ou Estadual. 

3.2.3 Documentação Econômico Financeira: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social 

apresentados na forma da lei; 

b) Certidão Negativa de Falência e Concordata com data de emissão não superior 

a 180 (cento e oitenta dias) da data de apresentação dos documentos. 

c) Comprovante de conta-corrente para depósito em nome da Pessoa Jurídica 

proponente. 

 

3.3 DA HABILITAÇÃO 

Serão consideradas habilitadas as pessoas físicas e jurídicas em função da 

regularidade da documentação apresentada e inabilitadas aquelas que não atendam 

a documentação constante dos itens 3.1, 3.2 e seus subitens, ou, no caso de 

pessoa física, não indicar sua(s) correspondente(s) especialidade(s), estando 

porém inscritos até efetiva regularização. 

 

3.4 DA REMUNERAÇÃO 

3.4.1. O MUNICIPIO DE ARIRANHA remunerará os credenciados sob o presente Edital 

de Credenciamento de acordo com a especialidade a ser contratada e os serviços 

ambulatoriais e / ou hospitalares respeitados os tetos estabelecidos no Anexo 

II do presente Edital para cada prestação de serviço. 

 

3.5. DA NEGOCIAÇÃO 

3.5.1. Consideradas a oportunidade, as condições de mercado e a legislação 

pertinente, o MUNICIPIO DE ARIRANHA poderá, através de negociações específicas 

com as pessoas físicas ou jurídicas credenciadas sob o presente Edital, avaliar 

os valores de remuneração (inclusive tabelas de remuneração), anteriormente à 

celebração do contrato. 

3.5.2. Como parâmetros de condições de mercado, conforme acima descrita, poderá 

o MUNICIPIO DE ARIRANHA se valer de critérios de qualificação profissional, 

acreditação hospitalar, padrões de serviços definidos por entidades 

representativas. 
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4. DA PROPOSTA 

Juntamente com a documentação o credenciando deverá apresentar proposta de 

prestação de serviço, na forma do Anexo I deste Edital, na qual indicará a 

especialidade pretendida, os serviços ambulatoriais e /ou hospitalares 

ofertados, bem como o preço proposto para a remuneração dos serviços ofertados, 

inclusive, se aplicável, tabela hospitalar de remuneração de diárias e taxas, 

materiais e medicamentos, de honorários entre outras tabelas aplicáveis aos 

serviços a serem prestados, sempre observados os valores máximos previstos no 

presente Edital. 

 

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

5.1 A documentação necessária de que trata o item 3 será recebida na sede do 

MUNICIPIO DE ARIRANHA, no horário comercial, não podendo ser encaminhada via 

correio. 

5.2 As minutas dos contratos de credenciamento contendo as regras gerais de 

caráter operacional estão delineadas nos Anexos I. A (Pessoas Físicas) e III. B 

(Pessoas Jurídicas) ao presente. 

5.3 Também faz parte integrante deste Edital, documento de cunho orientativo e 

operacional, envolvendo aspectos de operacionalização do atendimento e dos 

sistemas de processamento e pagamento, denominado Manual do Prestador (Anexo 

IV). 

5.4 Os critérios e valores para remuneração e os parâmetros de cobertura 

assistencial são os estabelecidos pelo MUNICIPIO DE ARIRANHA. 

5.5 O simples fato de o interessado, pessoa física ou jurídica, submeter ao 

exame do MUNICIPIO DE ARIRANHA sua documentação, não induzirá automática 

celebração do instrumento de credenciamento, reservando–se ao último o direito 

à providências complementares nesse sentido. 

5.6. A possibilidade de credenciamento estará permanentemente franqueada aos 

interessados, os quais poderão, a qualquer tempo, encaminhar a documentação 

respectiva que será analisada dentro da conveniência e suficiência do MUNICÍPIO 

DE ARIRANHA. 

5.7. O credenciamento terá validade de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e 

sucessivos períodos, podendo alcançar até 60 (sessenta) meses, nos termos da 

legislação. 

5.8. As despesas da contratação do credenciamento correrão a conta da dotação 

orçamentária: 

 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL 



MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 

e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
020400 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 302 0009 2022 0000 – Manutenção da assistência Hospitalar e Ambulatorial 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

310.000 SAÚDE – GERAL 

 

5.9. Se o credenciamento indicar mais de uma especialidade, será priorizada a 

ordem relacionada. 

5.10 Maiores informações poderão ser obtidas na sede do MUNICIPIO DE ARIRANHA, 

com a Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do preâmbulo 

deste Edital, em dias úteis e no horário comercial. 

 

Ariranha, 27 de fevereiro de 2014. 

 

 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 

(MODELO) 

 

[Local e Data] 

Ao MUNICÍPIO DE ARIRANHA 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Encaminhamento de documentos ao credenciamento 

 

Prezados Senhores, 

 

[FULANO DE TAL (QUALIFICAÇÃO COMPLETA, INLCUSIVE ENDEREÇO E TELEFONE)], 

referindo ao credenciamento chamado por esse MUNICÍPIO DE ARIRANHA 

comparece até Vossas Senhorias para apresentar a documentação como 

encontra-se exigida, para exame dessa comissão. 

No tocante a proposta de preços para prestação de serviços, informa que 

aceita os mesmos conforme definidos no Edital, qual seja, segundo o 

Regulamento de Assistência à Saúde e Tabelas Próprias, editados pelo 

MUNICÍPIO DE ARIRANHA. 

Igualmente, informa que concorda com todas as condições estipuladas no 

edital e que a especialidade pretendida é na área de [INDICAR 

ESPECIALIDADE PRINCIPAL], através da prestação dos serviços detalhados 

conforme indicados no Caderno de Serviços adiante discriminado, no 

regime de atendimento ali mencionado. 

 

Atenciosamente, 

 

NOME, ASSINATURA E CPF SE PESSOA FÍSICA 

ou 

NOME E ASSINATURA DA PESSOA JURÍDICA (COM CARIMBO PADRÃO CNPJ) 

Telefone de contato: ( ) 

E-mail de contato: ( ) 

 

 


