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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 

 

 

 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS 

INTERESSADAS NA CONCESSÃO DE DESCONTOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS 

OU NO FORNECIMENTO DE BENS PARA O CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE. 

 

 

 

A Presidência do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, no uso de 

suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

respectivas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará 

Credenciamento de prestadores de serviços e fornecimento de bens através de celebração de 

TERMO DE CREDENCIAMENTO, mediante as condições estabelecidas neste Edital com 

apresentação de propostas a partir desta data. 

 

O presente Edital poderá ser obtido no site www.coren.rn.gov.br, ou ainda, junto à sede 

do Coren-RN, localizada na Av. dos Gerânios, 1805 – Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59078-

040. 
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1. DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem como objetivo o credenciamento de pessoas jurídicas de 

direito privado e pessoas físicas interessadas na concessão de descontos aos serviços 

prestados ou fornecimento de bens, beneficiando com descontos reais à classe de 

enfermagem e aos empregados do Coren RN e seus familiares, visando exclusivamente 

o interesse público na concessão de benefícios. 

 

2. DOS BENEFICIÁRIOS 

2.1. Os beneficiários são os profissionais de enfermagem inscritos no Conselho Regional 

de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Norte e regulares com o Sistema, 

identificados através da apresentação da carteira de identidade profissional do titular 

deste Conselho com prazo de validade vigente e, também, os empregados do Coren-

RN e seus familiares, identificados através do cartão de identificação funcional (crachá) 

ou carteira de trabalho. Dos familiares dos empregados será exigida Declaração de 

Autorização nominal a ser expedida pelo Setor Recursos Humanos do Coren RN. 

 

2.2. Cessará o direito aos benefícios, objeto deste edital, ao profissional que cancelar sua 

inscrição, a partir do cancelamento, e ao empregado que deixar de fazer parte do quadro 

funcional da autarquia, a partir da data de seu desligamento. 

 

3. DOS DESCONTOS E DO PAGAMENTO 

3.1. O desconto incidirá sobre o pagamento a ser realizado diretamente pelo profissional 

de enfermagem ou pelo empregado do Coren-RN e seus familiares, no ato da 

aquisição dos bens ou contratação dos serviços, nos estabelecimentos autorizados pelo 

credenciado. 

 

3.2. Para a concessão do desconto, deverá ser exigida a apresentação da carteira de 

identificação profissional do Coren-RN para a categoria da enfermagem, documento de 

identificação funcional do empregado do Coren-RN e Declaração do Recursos Humanos 

do Coren RN para os familiares dos empregados. 
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3.3. O desconto mínimo admitido para o setor a que se refere este Edital será de 10% (dez 

por cento) sobre o preço da tabela praticada pela Credenciada, independentemente do 

número de interessados nas aquisições. 

 

3.4. O Coren-RN não será responsável por nenhum pagamento, tampouco por nenhuma 

insolvência de crédito de seus registrados. No caso de devolução de cheques ou qualquer 

outra forma de não pagamento por parte dos beneficiários pelo presente instrumento, a 

Credenciada deverá utilizar-se dos meios legais disponíveis para a recuperação de seu 

crédito, com tratamento individual do inadimplente, sem que isso implique em quaisquer 

ônus ao Coren-RN. 

 

 

4. DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

4.1. As pessoas físicas e jurídicas que se interessarem em participar do presente 

credenciamento deverão apresentar ao COREN-RN os seguintes documentos: 

 

4.1.1. Habilitação jurídica: 

4.1.1.1. Registro Comercial no caso de empresa individual; 

 

4.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

 

4.1.1.3. Documentos pessoais (RG e CPF ou outro que contenha os referidos dados) do 

representante legal responsável pela assinatura da Proposta de Credenciamento e 

do Termo de Credenciamento; 

 

4.1.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

4.1.1.5. Prova de inscrição Estadual, se houver; 

 

4.1.1.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte do Município, relativo ao 

domicílio ou sede da Credenciada, pertinente ao seu ramo de atividade, se 

houver; 

 

4.1.1.7. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

 

4.1.1.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS);  

 

4.1.1.9. Prova de regularidade perante a Receita Federal. 

 

4.1.2. Habilitação Pessoa Física 

4.1.2.1. Prova de regularidade perante a Receita Federal. 

 

4.1.2.2. Prova de regularidade perante a Justiça Eleitoral. 
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4.1.2.3. Comprovante de residência com data, no máximo, a dois meses. 

 

4.1.2.4. RG e CPF. 

 

4.1.2.5. Apresentar Reservista, exceto aos homens que possuem mais de 45 anos de 

idade. 

 

4.1.2.6. Certidão de Regularidade Profissional, quando houver. 

 

4.1.2.7. Currículo atualizado. 

   

4.2. Qualificação técnica: 

4.2.1. Registro no Cadastur/Ministério do Turismo, nos termos do art. 22 da Lei nº 
11.771/2008, em se tratando de empresa de turismo. 

 

4.2.2. Para outras empresas de ramo diverso do turismo, registro na entidade 

profissional competente, quando houver. 

 

4.2.3. Todos os documentos listados acima deverão estar dentro da validade. 
 

 

5. DO PROCEDIMENTO 

5.1.  A proposta, contendo os descontos assumidos pela Credenciada, nos moldes 
apresentados no Anexo I, e os documentos em original ou por cópia autenticada, e o 

Termo de Credenciamento (Anexo II) assinado e com firma reconhecida deverão ser 

encaminhados a partir desta data e recebidos pela Comissão de Credenciamento, 

na sede do Conselho ou através do e-mail sec.executiva@coren.rn.gov.br 

 

5.2. Os documentos serão analisados pela Comissão de Credenciamento em até 15 dias após 
a data limite de recebimento das propostas, considerando: 

 

5.2.1. Os melhores percentuais de descontos. 

 

5.3. A Comissão de Credenciamento remeterá as propostas mais preponderantes para 

aprovação do Plenário do Coren-RN. 

 

5.4. A aprovação ou não da Proposta de Credenciamento será comunicada ao credenciado 

por correio eletrônico, no endereço informando no ato do requerimento de 

credenciamento. 

 

5.5. O Plenário do Coren-RN poderá indeferir o pedido de credenciamento justificadamente, 

se entender que tal adesão não se coaduna com a Missão, Visão e Valores da Autarquia, 

ou fere algum princípio ético ou moral. 

 

5.6. Aprovado, o Termo de Credenciamento será encaminhado pela Comissão de 

Credenciamento ao credenciado para assinatura, juntamente com o Selo de 

estabelecimento credenciado. 
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6. DA RESPONSABILIDADE DO COREN-RN 

6.1. Responsabilizar-se em divulgar as empresas Credenciadas e o respectivo desconto aos 

beneficiados através de seus meios de comunicação. 

 

6.2. Encaminhar ao Credenciado, o Selo de Parceria para divulgação no estabelecimento. 

 

6.3. Ficará a cargo da Autarquia a apuração de informações que vierem ao conhecimento do 

Coren-RN sobre eventual descumprimento do objeto contratado. 

 

 

7. DA RESPONSABILIDADE DOS CREDENCIADOS 

7.1. A Credenciada responsabiliza-se em cumprir os termos do presente convênio, 

especialmente a concessão do desconto ora consignado. 

 

7.2. A Credenciada encaminhará arquivo com logomarca para a divulgação do 

credenciamento no site e utilização nas divulgações dos benefícios aos beneficiados por 

outros meios de comunicação a serem utilizados. 

 

7.3. A Credenciada deverá enviar anualmente, nos meses de junho e dezembro, ao Coren-RN 

a relação das aquisições realizadas pelos beneficiários. 

 

   

8. DOS RECURSOS HUMANOS 

8.1. Os recursos humanos utilizados por quaisquer dos partícipes nas atividades inerentes ao 

presente instrumento não sofrerão alterações na sua vinculação funcional com as 

instituições de origem, às quais cabe responsabilizar-se por todos os encargos de 

natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes. 

 

 

9. DA VIGÊNCIA 

9.1. O presente credenciamento possui vigência de cinco anos, sendo permitida sua 

atualização, a qualquer momento a bem dos beneficiados e de comum acordo entre as 

partes. 

 

9.2. Será impositiva a revalidação anual dos documentos de habilitação sob pena de rescisão 
do credenciamento. 

 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. O presente instrumento não acarretará ônus financeiros ao Coren-RN, motivo pelo qual 

não se consigna dotação orçamentária. 

 

 

11. DA RESCISÃO 

11.1. As partes poderão rescindir o presente credenciamento, a qualquer tempo, desde que 

notifiquem a outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
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11.2. Também poderá ser rescindido o credenciamento, por exclusivo critério do Coren-RN, 
caso se verifique qualquer das ocorrências relacionadas a seguir: 

 
11.2.1. Falência ou insolvência do credenciado; 

 

11.2.2. Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações da Credenciada; 

 

11.2.3. Denegação ou supressão das vantagens outorgadas aos beneficiários do 

credenciamento sem justa causa; 

 

11.2.4. Alteração da razão social ou modificação da finalidade ou de estrutura da 

Credenciada, que prejudique ou impossibilite o oferecimento das vantagens ora 

estabelecidas; 

 

11.2.5. Descumprimento de qualquer cláusula contida no presente edital. 

 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Este procedimento observará os termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações naquilo que 

for pertinente. 

 

12.2. Todas as informações e comunicações entre as Credenciadas e o Coren-RN deverão ser 

realizadas por escrito e protocoladas com os gestores do credenciamento, a ser 

designado oportunamente. 

 

12.3. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/93, o presente 

Edital e a proposta da Credenciada serão partes integrantes da Proposta de 

Credenciamento e do Termo de Credenciamento. 

 

12.4. Não haverá restrição quantitativa de convênios por seguimento de atuação. 

 

12.5. O Coren-RN não firmará convênio com pessoa física ou jurídica, com sócio majoritário, 

que tenha cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau de conselheiros e de empregados públicos, sendo de total 

responsabilidade do interessado em se credenciar a observância e apresentação de 

documentação necessária que garanta o atendimento a este item. 

 

12.6. O Coren-RN poderá prospectar novos convênios, após o período de recebimento de 

propostas estabelecido por este instrumento, na ausência de interessados ou quando lhe 

for conveniente. 

 

12.7. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 
8.666/93, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis 

que se prestem a suprir eventuais lacunas. 

 

12.8. Não se estabelece, por força deste Edital, nenhum tipo de sociedade, associação, 
consórcio, agenciamento, responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes. 

 

12.9. Todas as comunicações entre as partes sejam de modificação, alteração ou aditamento 



 

                                                                                                                                    

7 

 

ao presente instrumento, somente terão validade se feitas por escrito e desde que se 

comprove o recebimento pela parte contrária e, quando for o caso, assinado pelas partes. 

 

12.10. A critério do Coren-RN o presente regulamento poderá ser alterado e/ou complementado 

a qualquer tempo. 

 

12.11. Fica eleito o Foro da Justiça Federal desta Capital, como competente para solucionar 

eventuais pendências decorrentes do presente credenciamento, com renúncia a qualquer 

outro por mais privilegiados que seja ou venha a ser. 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN, 27 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Manoel Egídio da Silva Júnior 

Presidente do Coren-RN 

 

 

 

 

Rui Alvares de Faria Júnior 

Secretário do Coren-RN 
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ANEXO I 

 

 

PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

 
Ao  

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Norte – Coren-RN 

 

 

A   empresa _________________________________________ inscrita no CNPJ sob    o   nº 

____________________ , doravante representada por _______________________. 

 

Credencia a presente proposta, concedendo, para tanto, os descontos de ________________ 
aos seguintes itens: 

 

-    

-    

-    

 

 

Os descontos acima estabelecidos serão concedidos aos profissionais de enfermagem regulares 

com o Sistema e aos empregados do Coren-RN, mediante a apresentação da certidão 

correspondente, bem como de documento que os identifique como tal. 

 

 

Para maior clareza, firmo o presente. 

 

 

 

___________________ ,  _____ de ______ de ______ 

 

 

 

 

Assinatura do responsável 
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ANEXO II 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO VINCULADO AO EDITAL Nº 001/2020 

Pelo presente termo de credenciamento, feito em três vias de igual teor e para um único efeito, 
de um lado o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN, 

Autarquia Federal, com sede na Av. dos Gerânios, 1805, Lagoa Nova, CEP: 59077-030, 

Natal/RN, neste ato representado por sua Presidência, doravante denominada simplesmente 

Coren-RN e, de outro, a empresa ________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ___________________________, com sede à 

__________________________________________________________, neste ato 

representada por ____________________________________________________________, 

portador do RG nº _____________________________ e inscrito no CPF sob o nº 

_____________________________, doravante denominada simplesmente Credenciada, 

legalmente representadas e ao final assinadas, ajustam e convencionam determinar as 

obrigações e compromissos recíprocos que assumem nos termos e condições que seguem: 

 

A Credenciada concorda incondicionalmente com todas as condições estabelecidas no Edital 

de Credenciamento, cujos termos e condições fazem parte deste instrumento. 

 

A Credenciada concederá aos profissionais de enfermagem regularmente inscritos e aos 
empregados do Coren-RN as seguintes vantagens: 

 

-    

-    

-    

 

Dados para contato: 

Responsável:   Cargo/função:  

Telefones:  E-mail:     

A Credenciada informa, no presente, os seguintes dados para a divulgação por parte do Coren-

RN: 

Nome fantasia (se houver):   Telefones:  

Site:  E-mail:     

 

 

 

___________________ ,  _____ de ______ de ______ 
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              Coren-RN                                                                 Credenciada 


