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DESPACHO DE ESCLARECIMENTO DA 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/19 

PROCESSO N.º 031.190/2019 

 

  A Comissão Permanente de Licitações comunica esclarecimentos ao edital 

da CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/19 - PROCESSO N.º 031.190/2019, cujo objeto é 

credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de saúde, na 

área de execução de serviço de eletrocardiograma computadorizado, com emissão de 

laudo à distância e fornecimento de equipamentos em comodato, ao preço da tabela 

do SUS. 

  A Comissão Permanente de Licitações vem esclarecer as empresas 

interessadas em participar do chamamento que junto aos documentos constantes na 

Cláusula Terceira, deverão ser apresentados também os seguintes documentos: 

 

-    Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
 
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de sua última 
alteração, se houver, tudo devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;  
 
-  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
- Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
-    Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a 
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em vigor; 
 
-     Prova de inscrição estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante 
 
-    Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a 
apresentação das seguintes certidões: 
 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva 
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
 
Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou 
Certidão Negativa de Débitos Tributários expedidos pela 
Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não 
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incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as 
penas da lei ou outra equivalente na forma da lei; 
 
Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 
Mobiliários. Não constando do documento seu prazo de validade, 
será aceito documento emitido até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de sua apresentação. 

 
-    Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) mediante a apresentação 
da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
-    Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Não constando do documento o prazo de validade, será aceito 
documento emitido até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua 
apresentação; 
 
-  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei. 
 

OBS. 1: Para as empresas criadas recentemente que ainda não 
possuem balanços exigíveis é permitida a substituição por outro tipo 
de demonstração contábil. 

 
- Declaração da empresa proponente que não foi declarada inidônea pela 
Administração direta ou indireta, Municipal, estadual ou Federal, sob as penas da lei. 
 
- Os interessados deverão comprovar por meio de declaração que cumprem o disposto 
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei 9.854/99. 
 
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou 
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 
12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
 

Ficam expressamente ratificadas todas as cláusulas e condições do Edital, bem como a data 

do certame. 

 

 

_________________________________________________ 
César Carrijo Borges 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro 
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Sérgio Luiz Romero Gerbasi 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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Fernanda Cristina Zuviollo 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 


