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ANEXO V 
ETAPAS PARA CREDENCIAMENTO 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2022 
 
O CREDENCIAMENTO SERÁ REALIZADO EM 3 ETAPAS: 
 

PRIMEIRA ETAPA: 
 
O prestador deverá enviar por e-mail (municipios@cisamarp.sc.gov.br) o cartão de 
CNPJ com endereço atualizado, o formulário de cadastro de usuário (anexo IV) 
preenchido e assinado pelo responsável legal e pelo(s) novo(s) usuário(s), com cópia 
legível do RG ou CNH do(s) novo(s) usuário(s). 
 

 
 
 

SEGUNDA ETAPA: 
 
Após recebimento por e-mail com o formulário de cadastro de usuário e o cartão do 
CNPJ, faremos um pré-cadastro da Clínica/Hospital etc., e do(s) novo(s) usuário(s) em 
nosso sistema, e enviaremos login e senha no e-mail informado pelo novo usuário no 
formulário.  
 
Ao receber a senha, um dos novos usuários será responsável por anexar os 
documentos de credenciamento no sistema CISON WEB.(Rol de documentos ITEM 6.1, 
juntamente com a solicitação de credenciamento ANEXO II e declaração de emprego 
de menor ANEXO III). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quando o prestador estiver de posse de todos os documentos necessários para o 
credenciamento, deve colher as assinaturas do responsável legal digitalmente (o 
responsável legal que consta no contrato social como administrador), e anexar no 
sistema CISON WEB. 
 
Além dos documentos de credenciamento, o prestador deverá anexar as Certidões 
Negativas de Débitos em PDF, na aba abaixo, colocando a validade de cada uma, sendo 
que a validade deverá ser monitorada todos os meses, devendo ainda estar “negativa” 
ou “positiva com efeito de negativa”. 
 
Para anexar os documentos acima descritos, o prestador utilizará o login e senha 
enviados anteriormente para acessar o CISON WEB, indo na aba: documentos  
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Acompanhamento de Contratos e Aditivos, como demonstram as imagens a seguir 
(imagens 1 e 2):  (link CISON:  
http://cisamarp.brdrive.net/CisON/Operador/Login?ReturnUrl=%2fCisON%2f ) 
 
 
 
 
 
 
IMAGEM 1-  
 

 
 
IMAGEM 2- 
 

 
 
 
OBS: Os documentos que necessitam de autenticação, além de serem digitalizados e 
anexados no sistema, devem ser enviados por correio ou entregues pessoalmente na 
sede do CISAMARP. 
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TERCEIRA ETAPA: 
 
Após recebimento e conferência da documentação de credenciamento, o pré-cadastro 
será finalizado pelo CISAMARP e o CONTRATO DE CREDENCIAMENTO será 
disponibilizado no CISON WEB para download, devendo ser baixado e assinado 
digitalmente. 
 
Para realizar o download o prestador deverá ir em documentos Contrato de 
Credenciamento,  como demonstra a imagem a seguir: 

 
 

 
 

Após a assinatura digital do representante legal, o prestador deverá anexar em PDF 
(com a validade de 31/12 do corrente ano), no sistema na aba documentos 
Acompanhamento de Contratos e AditivosCONTRATO PREST. SERV. P. JURÍDICA 
CLÍNICAS 2022, como demonstram as imagens a seguir (imagens 1 e 2):   
 
IMAGEM 1: 

 
 
IMAGEM 2: 
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Com o recebimento do contrato assinado digitalmente, avisaremos os 

municípios e o prestador de que está credenciado e apto a iniciar os atendimentos. 

 


