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Contato:

Telefone Nº Contrato

6.1.1 Anexo I - Requerimento para Credenciamento e Dados da Conta Bancária - Papel Timbrado

6.1.2 Anexo I-A - Dados para o Agendamento e Relação de Procedimentos - Papel Timbrado

6.1.3
Anexo II - Dados do(s) responsável (eis) legal (is) pela empresa, responsável técnico, responsável pela recepção dos 

pacientes e responsável pelo faturamento;  - Papel Timbrado

6.1.4 Anexo III - Declaração de Idoneidade  - Papel Timbrado

6.1.5 Anexo IV - Declaração Empregados Menores (Art. 7º CF) - Papel Timbrado

6.1.6 Anexo V - Declaração Conhecimento Edital - Papel Timbrado

6.1.7 Anexo VI - Relação dos Profissionais Credenciados - Papel Timbrado

7.1 Para comprovação de Regularidade Fiscal: (Original ou Cópias Autenticadas)

7.1.1
Certidão de Regularidade - Fazenda Federal abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas, conforme Portaria 

do Ministério da Fazenda nº 358 de 5 de setembro de 2014. - Original ou Cópias Autenticadas

7.1.2 Certidão de Regularidade - Fazenda Estadual - Original ou Cópias Autenticadas

7.1.3 Certidão de Regularidade - Fazenda Municipal - Original ou Cópias Autenticadas

7.1.4 Certidão de Regularidade - FGTS - Original ou Cópias Autenticadas

7.1.5 Certidão de Regularidade - Relativa à débitos Trabalhistas (CNDT) - Original ou Cópias Autenticadas

7.1.6
Em caso de enquadramento, apresentar declaração de suspensão de encargo fiscal (IRRF), assinada pelo responsável

pela empresa e pelo contador responsável;

7.1.7 Cópia do CNPJ - Original ou Cópias Autenticadas

7.2 Para comprovação de Qualificação Técnica

7.2.1 Alvará de Localização - Cópias Autenticadas

7.2.2 Licença Sanitária - Cópias Autenticadas

7.2.3

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes ou última alteração consolidada,

devidamente registrada, em se tratando de sociedade comercial, e ata registrada da assembleia de eleição da diretoria,

quando houver

7.2.4 Registro comercial (no caso de empresa individual) - Cópias Autenticadas

7.2.5 Certificado de controle de qualidade emitido por órgão habilitado para laboratorios de patologia clínica

7.2.7
Cópia do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) atualizado, disponível no endereço eletrônico 

http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Es_Nome.asp?VTipo=0

7.2.8

Descrição da capacidade instalada (Área física e Recursos humanos), acompanhado da cópia da ficha técnica dos 

equipamentos, a fim de demonstrar que a empresa possui os equipamentos necessários para a realização dos 

procedimentos credenciados, disponível no endereço eletrônico  http://cnes.datasus.gov.br/
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7.3 Representante Legal da Empresa - Cópias Autenticadas :

7.3.1 Cédula de Identidade e CPF ou outra equivalente, na forma da Lei;

7.4 Responsável Técnico - Cópias Autenticadas :

7.4.1 Cédula de Identidade e CPF ou outra equivalente, na forma da Lei;

7.4.2 Diploma Curso Superior;

7.4.3 Cópia da carteira do registro profissional expedida pelo Conselho Regional da Classe do Paraná;

7.4.4
Cópia do Certificado de Responsabilidade Técnica expedido pelo respectivo Conselho de Classe, dentro do prazo de

validade; 

7.5 Documentos dos Sócios - Cópias Autenticadas:

7.5.1 Cópia do RG de todos os sócios 

7.6 Corpo Clínico - Cópias Autenticadas (de cada profissional):

7.6.1 Diploma Curso Superior na área indicada

7.6.2 Certificados de especialização na área indicada expedido pelo Conselho Regional da Classe

7.6.3 Carteira do registro profissional expedida pelo Conselho Regional do Paraná

7.6.4

Comprovação do vínculo de todos os profissionais com a empresa, em uma das seguintes formas:                                                                         

a) Profissional médico, sócio proprietário ou cotista, em caso de exercer direção técnica da empresa informar: cópia 

autenticada do contrato social e suas modificações em vigor ou da última Ata de eleição da diretoria, devidamente 

registrada no órgão competente;

b) Profissional médico, com vínculo empregatício com a empresa: cópia autenticada do registro em carteira de trabalho 

ou da ficha de registro de empregados autenticada junto à Delegacia Regional do Trabalho;

c) Profissional médico, credenciado ou prestador de serviço autônomo, com vínculo contratual com a empresa: cópia 

autenticada do contrato de prestação de serviços ou termo de credenciamento em vigor.


