
MARINHA DO BRASIL 
COMANDO DO 9° DISTRITO NAVAL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS
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CHECK-LIST DO CREDENCIAMENTO 

                    APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA A HABILITAÇÃO 

EDITAL:_______________________________________

NOME DA ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE: 
 

____________________________________________________________________________
 

I) Qualificação Técnica

• 1.  Título  de  especialista  registrado na entidade profissional  competente  ou no Conselho
Regional de Medicina, relativo ao objeto deste Edital;

2.  Atestado  de  Capacidade  Técnico-Operacional  relacionando  de  forma  a  comprovar,
mediante declaração, que a Organização de Saúde dispõe de instalações, equipamentos e
pessoal técnico qualificado para realizar o serviço, objeto deste Edital. Esta declaração deve
comprovar  também  o  exercício  por  um  período  mínimo  de  cinco  anos da  atividade
pertinente e compatível em características, quantidades, qualidades e prazos com o objeto
deste Edital;

3. Atestado de Capacidade Técnico-Profissional comprovando que a Organização de Saúde
possui em seu quadro permanente, ou com contrato de prestação de serviço, profissional
com qualificação técnica na execução do objeto deste Edital; e

4.  Habilitação  profissional  do  responsável  técnico  pela  execução  do  objeto  (Diploma
registrado no MEC, Carteira do Conselho Regional da Profissão com prova de quitação
2018 e resumo do Curriculum Vitae);

II) Pessoa Física:
 

• 1. Declaração de Aceitação das Tabelas de Preços adotadas no Credenciamento da PNMa;
 2. Relação de Serviços a que se candidata;
 3. Cópia do  Alvará de Funcionamento do Local da prestação dos serviços, emitidos pela  

prefeitura; e 
4. Cópia autenticada do Alvará Sanitário do Local da prestação dos serviços, emitido pela
autoridade estadual da área.



III) Pessoa Jurídica:
 

1.  Cópia  autenticada  do  Alvará  de  Funcionamento do  local  da  prestação  dos  serviços,
emitido pela Prefeitura local;

2. Cópia autenticada do Alvará Sanitário, emitido pela Autoridade Estadual na área; 

3. Cópia autenticada do Certificado de Responsabilidade emitido pelo Conselho Regional
competente; 

4. Relação de serviços a que se candidata;

5.  Cópia  autenticada  do  Diploma  e  do  Título  de  Especialista  expedido  pela  Sociedade
Brasileira/Autarquia competente do seu Responsável Técnico (RT);

6.  Cópia  autenticada  do  comprovante  de  inscrição  do  RT  no  Conselho  Regional  –
www.portalmedico.org.br

7. Cópia autenticada do CPF e RG do RT; 

8. Declaração de Aceitação das Tabelas de Preços adotadas no Credenciamento da PNMa; 

9.  Relação  dos  médicos  especialistas  encarregados  dos  setores  específicos  de  Unidades
Hospitalares, com n.º de inscrição no Conselho competente;

10. Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição
Federal;

11. Declaração de superveniência de fato impeditivo à habilitação;

12. Declaração de Dotação Orçamentária;

13. Declaração de Interesse em Credenciamento;
 
14. Declaração de Sustentabilidade Ambiental;

15. Contrato Social e suas alterações;

16. Balanço Patrimonial referente ao ano anterior ao de exercício; e

17. Atestado de visita técnica “in loco” nos locais da prestação de serviços aprovado pela
Comissão de Credenciamento designada pela PNMa.

OBS:   Os documentos supracitados devem vir em ordem crescente do item I ao III. 

http://www.portalmedico.org.br/

