
       

ADENDO Nº 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2021 
PROCESSO Nº 103/2021 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul TORNA
PUBLICO, para  conhecimento  dos  interessados,  que  procedeu  alteração  no  edital  da
licitação Pregão Presencial nº  39/2021, que tem por objeto  a contratação de empresa
para prestação de serviço médico especializado em cardiologia, conforme segue: 

1. DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL

1.1. O subitem 1.4 do item VI, passa a vigorar com a seguinte redação:

ITEM 1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Certificado  de  inscrição  da  empresa,  (Pessoa  Jurídica),  no  Conselho  Regional  de
Medicina (CRM)  de origem, e  sendo o caso providenciar o registro junto ao Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP);

b)  DECLARAÇÃO  formal  de  disponibilidade,  conforme  modelo  anexo  a  este  Adendo,
subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, assegurando
que,  caso  seja  vencedor  da  licitação,  reúne  condições  de  apresentar  até  a  data  da
contratação:

b.1)  Relação de pessoal técnico disponível que se responsabilizará pela execução
dos serviços objeto da licitação, acompanhada da comprovação de vínculo com a
empresa que poderá se dar através de uma das formas abaixo:

✔ Profissional empregado da empresa – cópia autenticada da Carteira de
Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados autenticada junto à DRT
– Delegacia Regional do Trabalho;

✔ Profissional sócio, diretor ou proprietário – cópia autenticada do contrato
social  e  suas  modificações  em vigor  ou da  última  ata  de  eleição  da
diretoria devidamente registrada no órgão competente;

✔ Profissional  autônomo,  que  presta  serviços  à  empresa,  mediante
contrato de prestação de serviços – cópia do contrato em vigor.

b.2) Diploma de ensino superior dos profissionais médicos incumbidos pela presta-
ção dos serviços pela empresa e comprovante de registro no Conselho Regional de
Medicina (CRM), e, se o caso, providenciar no prazo legal, registro junto ao Conse-
lho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP).

b.3)  Documentação  específica  que  comprove  a  habilitação  do(s)  profissional(is)
para exercício da especialidade objeto do contrato.

1.2. O subitem 1.3 do item XI, passa a vigorar com a seguinte redação:
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1.3  -  Constituem  também  condições  para  a  celebração  da  contratação  a
apresentação de:

a)  Garantia de execução contratual, em conformidade com o estabelecido no item XIII
deste Edital;

b)  Relação  de  pessoal  técnico  disponível  que  se  responsabilizará  pela  execução  dos
serviços objeto da licitação, acompanhada da comprovação de vínculo com a empresa
que poderá se dar através de uma das formas abaixo:

✔ Profissional empregado da empresa – cópia autenticada da Carteira de
Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados autenticada junto à DRT
– Delegacia Regional do Trabalho;

✔ Profissional sócio, diretor ou proprietário – cópia autenticada do contrato
social  e  suas  modificações  em vigor  ou da  última  ata  de  eleição  da
diretoria devidamente registrada no órgão competente;

✔ Profissional  autônomo,  que  presta  serviços  à  empresa,  mediante
contrato de prestação de serviços – cópia do contrato em vigor.

c) Diploma de ensino superior dos profissionais médicos incumbidos pela prestação dos
serviços  pela  empresa e  comprovante  de registro  no Conselho  Regional  de Medicina
(CRM), e, se o caso, providenciar no prazo legal, registro junto ao Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP).

d) Documentação específica que comprove a habilitação do(s) profissional(is) para exer-
cício da especialidade objeto do contrato.

e) Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de
cópia  do  ato  de  nomeação  do  administrador  judicial  da  adjudicatária,  ou,  se  o
administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do
processo e,  ainda,  declaração recente,  último relatório  ou documento  equivalente  do
juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido; 

f)  Somente  no  caso  de  empresa  em  situação  de  recuperação  extrajudicial:
apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação
extrajudicial estão sendo cumpridas; 

2. Em cumprimento ao disposto no § 4º do art.  21 da Lei Federal nº 8.666/93, fica
remarcada a data da sessão pública de abertura do pregão para o dia 17/09/2021 às 9
horas. Permanecem inalteradas as demais condições do edital. Este Termo fica fazendo
parte integrante do Edital.

Pariquera-Açu, 02 de setembro de 2021. 

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE
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MODELO DA DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 1.4, ALÍNEA B DESTE
TERMO

Eu,  (nome  completo),  representante  legal  da  Empresa  (nome  da  pessoa
jurídica),  interessada  em  participar  no  Processo  Licitatório  n.º  001/2021,  Pregão
Presencial nº ___/2021, do CONSAÚDE, DECLARO sob as penas da lei,  que  caso seja
vencedor da licitação, reúno condições de apresentar até a data da contratação:

a)  Relação  de  pessoal  técnico  disponível  que  se  responsabilizará  pela  execução  dos
serviços objeto da licitação, acompanhada da comprovação de vínculo com a empresa
que poderá se dar através de uma das formas abaixo:

✔ Profissional  empregado  da  empresa  –  cópia  autenticada  da  Carteira  de
Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados autenticada junto à DRT –
Delegacia Regional do Trabalho;

✔ Profissional  sócio,  diretor  ou  proprietário  –  cópia  autenticada  do  contrato
social e suas modificações em vigor ou da última ata de eleição da diretoria
devidamente registrada no órgão competente;

✔ Profissional autônomo, que presta serviços à empresa, mediante contrato de
prestação de serviços – cópia do contrato em vigor.

b) Diploma de ensino superior dos profissionais médicos incumbidos pela prestação dos
serviços e comprovante de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), e, se o
caso, providenciar no prazo legal, registro junto ao Conselho Regional de Medicina do Es-
tado de São Paulo (CREMESP).

c) Documentação específica que comprove a habilitação do(s) profissional(is) para exer-
cício da especialidade objeto do contrato.

LOCAL E DATA.

____________________________________________
Nome e Assinatura do Representante legal da Empresa
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