




















































































































































 
 
 

Apêndice VIII ao Anexo A do Edital de Credenciamento nº 001/2018, do SASM 

LOGO DA EMPRESA 
 

 
Ao Serviço de Assistência Social da Marinha, 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

Declaro para os devidos fins que a (pessoa jurídica credenciada), CNPJ nº 

xxxxxxxxxxxxx, situada na XXXXXX, representado pelo Senhor(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

inscrito no CPF/MF nºxxxxx, portador da carteira de identidade nº xxxxxxxxxxx, expedida pelo 

xxxxx, prestadora de serviços assistenciais interdisciplinares  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

encontra-se habilitada e em plenas condições de prover as atividades terapêuticas por 

intermédio da Teleatendimento, dotados de recursos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), conectados à rede mundial de computadores, por profissional 

regularmente qualificado e registrado no Conselho Regional respectivo, em atendimento ao 

disposto para os Regimes de Atendimento Ambulatorial, Externato e Integral, de forma 

individualizada, constantes do Apenso II do Anexo A do Edital de Credenciamento nº 

001/2018, Termo de Credenciamento nº xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Rio de Janeiro        de                  de 2021. 
 
Atenciosamente, 

 
 

_________________________________________ 

Responsável pela Credenciada 
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MARINHA DO BRASIL 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE ABASTECIMENTO 
        

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO                                                                                               
 

CLÍNICA: 
Atualizado em:____/____/_____. 

I - CARTA-PROPOSTA 

A Carta-Proposta deverá ser elaborada de forma independente e preenchida pelo representante 
legal da empresa que está requerendo o credenciamento ou a renovação de credenciamento, e 
deverá atender as seguintes exigências: 
ITEM PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

1 
Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no 
Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação definidos no Edital; 

 

2 
Especificação de equipe técnica (relação do corpo clínico, com nº e 
registro do profissional no respectivo conselho). 

 

3 Relação de equipamentos.  
4 Estar assinada e datada pelo Representante Legal.  

5 

Declarar não possuir em seus quadros profissionais menores de 18 anos 
desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, ou ainda 
realizar quaisquer trabalhos executados por menores de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz, acima de 14 anos, na forma do art. 27, inciso V, da 
Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.854/99. 

 

6 
Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação para o 
credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

 

7 
Nome do Banco, N.º da Agência e Conta Corrente onde deverão ser 
creditados os pagamentos. 

 

II - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

ITEM PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 
1 Registro comercial, no caso de Empresa Individual;  

2 

Ato Constitutivo, Estatuto Jurídico ou Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado, juntamente com as últimas alterações, em se 
tratando de Sociedade Empresarial e, no caso de Sociedade por Ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores. 
A incidência de alterações posteriores devem ser encaminhadas para 
SASM; 

 

3 
Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada 
de prova da Diretoria em exercício; A incidência de alterações posteriores 
devem ser encaminhadas para SASM; 

 

4 
Declaração designando responsável técnico emitida pelo dirigente da 
instituição legalmente constituído; A incidência de alterações posteriores 
devem ser encaminhadas para SASM; 

 

5 

Procuração com firma reconhecida em cartório para designação de 
preposto autorizado para assinar/representar a instituição solicitante do 
credenciamento, se for o caso; A incidência de alterações posteriores 
devem ser encaminhadas para SASM; 
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6 
Alvará de Localização e Funcionamento; A incidência de alterações 
posteriores devem ser encaminhadas para SASM; 

 

7 
Laudo de Exigências e Certificado de Aprovação expedidos pelo Corpo 
de Bombeiros; Verificar validade do documento; 

 

8 
Alvará de Vigilância Sanitária de acordo com as exigências da legislação 
municipal do domicílio ou sede de cada clínica; 

 

9 

Caso ofereça escolaridade especial - Autorização de Funcionamento do 
MEC, Calendário Escolar, Proposta Pedagógica e Regimento interno. 
Verificar os dados do calendário escolar e proposta pedagógica 
atualizados conforme planejamento para o ano seguinte. A incidência de 
alterações no Regimento Interno devem ser encaminhadas para SASM; 

 

III - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

ITEM PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 
1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

2 
Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita 
Federal); 

 

3 
Prova de Regularidade com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional- 
Dívida Ativa; 

 

4 Comprovante de recolhimento de FGTS na Caixa Econômica Federal;  

5 
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 

6 
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante à Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos 
trabalhistas (CNDT); 

 

7 
Prova de inexistência de inclusão no Conselho Nacional da Justiça – 
CNJ; 

 

8 
Prova de inexistência de inclusão no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas – CEIS; 

 

9 
Prova de inexistência de inclusão no Cadastro Integrado de Condenações 
por Ilícitos Administrativos – CADICON; 

 

10 
Comprovante de Inscrição no Município ou no Estado relativo ao 
domicílio da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

 

11 
Apresentação de Certificado de Fins Filantrópicos ou Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social, se for o caso; 

 

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

ITEM PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

1 
Certificado de registro nos respectivos conselhos regionais tanto dos 
profissionais quanto da instituição a ser credenciada 

 

2 

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste 
Edital, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 

 

3 
Identidade e diploma dos profissionais de educação e professores que 
atuam nas instituições que oferecem serviços educacionais especiais 

 

Nome do responsável Técnico pela instituição (Clínica, Hospital, etc.) que presta serviço , com os 
seguintes documentos: 

4 a) Diploma;  
5 b) Curriculum Vitae  
6 c) Carteira de inscrição no Conselho Regional da modalidade técnica do  
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serviço prestado; 
7 d) CPF; e  
8 e) Título de Eleitor.  

V - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Os licitantes que NÃO estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 
ITEM PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

1 
Certidões Negativas de Falência expedida pelos distribuidores da sede da 
pessoa jurídica; 

 

2 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua situação substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

 

3 
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
referentes ao período de existência da sociedade; 

 

4 
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC); 

 

5 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 
inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar que possuem patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais; 

 

 
OBS. Esta lista deverá ser apresentada à Divisão de Abastecimento para fins de controle e comunicação com a Clínica. 

 
 

__________________________________________ 
Membro da Comissão Especial de Credenciamento e 

Descredenciamento 


