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ROTEIRO DE CREDENCIAMENTO 

 

IMPORTANTE: SE ATENTAR AOS ITENS QUE NECESSITAM DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE 

ASSINATURA OU ASSINATURA DIGITAL. 

OBS: Para os prestadores que não possuem assinatura digital devem providenciar para credenciamento e 

futuros termos aditivos. 

Posteriormente, quando o prestador estiver com todos os documentos, deverá informar ao CISAMARP, 

para que seja repassado como anexar no sistema CISON WEB, a explicação de como anexar também está 

no arquivo “LEIA-ME Informações para credenciamento” enviado por email juntamente com este 

documento. 

 

 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma das seguintes formas:  

a) Via original juntamente com as cópias, as quais serão autenticadas por servidor do CISAMARP (Entregar 

pessoalmente). 

b) Cópia autenticada por cartório competente.  

c) Publicação dos documentos em órgão da imprensa oficial. 

d) Gerados automaticamente por sistemas disponíveis na internet. 

 

 

DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA (em PDF) 

 

Pessoa Jurídica:  
 
 
6.1.1 Solicitação de Credenciamento firmado pelo administrador da empresa constante no Contrato Social 
(ANEXO II); 
 
6.1.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); (imprimir da página da Receita 
Federal na internet); 
 
6.1.3 Certidão Simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial em caso de Sociedade Empresária; em 
caso de Sociedade Simples ou Associação, Estatuto autenticado pelo Cartório de Títulos e Documentos, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 
devidamente autenticado. (imprimir em 
http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/servicos/certidoes/solicitar-certidao-simplificada); 
 

http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/servicos/certidoes/solicitar-certidao-simplificada


CISAMARP 
                          Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe 

                                  
 http://www.cisamarp.sc.gov.br         cisamarp@cisamarp.sc.gov.br 

Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.  
Fone: (49) 3531-1653  

 

6.1.4 Certidão Negativa de Débitos: FGTS (imprimir em https://consulta- 
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf); 
 
6.1.5 Certidão Negativa de Débitos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. (imprimir em 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidao/cndconjuntainter/ informanicertidao.asp?tipo=1); 
 
6.1.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; (imprimir em http://www.tst.jus.br/certidao); 
 
6.1.7 Certidão Negativa de Débitos com a Receita Estadual. (imprimir em https:// 
tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.CtaCte.Web/SolicitacaoCnd.aspx); 
 
6.1.8 Certidão Negativa de Débitos Receita Municipal do municípios sede da pessoa jurídica; (imprimir da 
página do órgão na internet);  
 
6.1.9 Certidão de Falência e Concordata emitida pelo Poder Judiciário (imprimir em 
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.doouhttps://certeproc1g.tjsc.jus.br/);  
 
6.1.10 Comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Medicina da Pessoa Jurídica solicitante, no caso 
de serviços médicos; 
 
6.1.11 Comprovante de Inscrição no Conselho Profissional correspondente a categoria profissional, da (s) 
profissional(is) que executará(ão) os serviços e/ou Carteira de Identidade Profissional. (documento digital 
OU autenticar cópia); 
 
6.1.12 Cópia da Carteira de Identidade e CPF, caso não constem os números na Carteira de Identidade 
Profissional;  
 
6.1.13 Cópia do Comprovante de especialização na área pretendida, do(s) profissional(is) que executará(ão) 
os serviços. (documento digital OU autenticar cópia); 
  
6.1.14 Dados do CNES (Cadastro Nacional Estabelecimento de Saúde); (imprimir em 
http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp);  
 
6.1.15 Declaração do interessado de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99) (ANEXO III) (assinado digitalmente);  
 
6.1.16 Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos (ANEXO III). (assinado digitalmente); 
 
6.1.17 Declaração firmada pelo representante legal da instituição de que seus sócios e/ou diretores não 
ocupam cargo, emprego ou função pública / Declaração de inexistência de nepotismo CREDENCIANTE 
(ANEXO III). (assinado digitalmente);  
 
6.1.18 Formulário de Cadastro de usuário do sistema (ANEXO IV), acompanhado de cópia simples de 
documento com foto, de todas as pessoas listadas no documento.  
 

https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.doouhttps:/certeproc1g.tjsc.jus.br/
http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp

