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CHECKLIST 
 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 
 
 
 

6. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO: 
 
6.1 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em cópia 
simples com apresentação do original para certificação pelo Con8, ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. 
 
6.2 Os profissionais poderão inscrever-se em mais de uma área, desde que 
preenchidos os requisitos da (s) respectiva (s) especialidade (s). 
 
6.3 Da Habilitação Simplificada:  

 
6.3.1 – Visando manter a continuidade dos atendimentos de saúde pública dos serviços 
já credenciados, as pessoas jurídicas com contrato de credenciamento vigentes poderão 
realizar a Habilitação Simplificada até o dia 15 de março de 2022, apresentando os 
seguintes documentos:  
 
a) Requerimento de Credenciamento Simplificado, a ser preenchido 
preferencialmente de forma digital visando facilitar o entendimento dos dados, conforme 
modelo contido no Anexo I, impresso em papel timbrado da empresa; 
b) Cópia do cartão do CNPJ da empresa, somente em caso de alteração; 
c) Alterações do contrato social, devidamente registradas na Junta Comercial, ou 
sua última alteração consolidada; 
d) Cópia do Alvará de Licença de Funcionamento; 
e) Cópia do Alvará da Vigilância Sanitária – excepcionalmente, mediante Declaração 
de Dispensa, poderá ser dispensada a apresentação do Alvará se a prestação do serviço 
acontecer exclusivamente em estabelecimento (s) de saúde do (s) próprio (s) Município 
(s) consorciado (s), visto que algumas Empresas não realizam nenhum tipo de 
atendimento/procedimento médico em local próprio, apenas em locais indicados pelos 
Municípios consorciados (Anexo IV); 
f) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (INSS); 
g) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 
h) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa; 
i) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 
j) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
k) Declaração de idoneidade, conforme modelo contido no Anexo III; 
l) Declaração do empregador pessoa jurídica (Anexo V); 
m) Declaração de não ocupação de cargo de Direção, Chefia ou Assessoramento 
(Anexo VI); 
 
6.3.2 – No caso de perda do prazo ou indeferimento da documentação da Habilitação 
Simplificada, caberá novo requerimento de credenciamento mediante apresentação dos 
documentos de novos Credenciamentos, conforme item 6.4. 


