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TABELA nº 003/CISAMREC/2018 - PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PRÓTESE 

DENTÁRIA (Consulta, exame de imagem, confecção e outros)  
EDITAL Nº.003/CISAMREC/2018 - RESOLUÇÃO nº 007/CISAMREC/2018 

 

CHECK LIST DOS ANEXOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA NO CISAMREC 

(Documentos obrigatório apresentar após o credenciamento, para a emissão do contrato) 
Check List atualizado em 27 de dezembro de 2021. 

 
5. OUTROS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DA EMPRESA* 
    *(Anexos exigidos na contratação) 

São declarações exigidas para habilitar o credenciado no edital, assinadas pelo representante 
legal da empresa, conforme modelos disponíveis: 
 

029 - Declaração do representante legal da empresa, designando/autorizando o seu Operador 
do sistema (Pessoa habilitada e autorizada a operacionalizar o sistema digital) no Sistema 
digital computadorizado e informatizado, disponibilizado pelo órgão gerenciador aos municípios 
e prestadores de serviços, através da Rede Mundial de Computadores (Internet), com 
atribuições em assinar, baixar e outros procedimentos na Guia de Procedimentos 
Especializados (documento eletrônico gerado em PDF pelo Sistema digital) - RESOLUÇÃO Nº. 
015/CISAMREC/2021; 
 

030 - Declaração de que o credenciado tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do edital de credenciamento; 
035 - Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivos; 
036 - Declaração de inidoneidade; 
037 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal 
         de 1988 (Declaração não emprega menores); 
038 - Declaração pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
039 - Declaração de utilização de endereço eletrônico; 
040 - Declaração de não parentesco; 
041 - Declaração de responsabilidade técnica; 
042 - Declaração de inexistência de vínculo; 
043 - Declaração de dados da conta bancária do credenciado para depósito. 
 

ESTES MODELOS (em .doc) ESTÃO DISPONÍVEIS no link ou QR: 
OUTROS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DA EMPRESA* 
    *(Anexos exigidos na contratação) 

 
 

Criciúma, 27 de dezembro de 2021. 
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