Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

Lista de verificação da documentação necessária para recebimento de
propostas de credenciamento - Edital nº 01/2018
Razão Social :____________________________________________________
CNPJ:____________________________
CARTA PROPOSTA (Impressa em papel timbrado Item 2. a)

Item do Edital

•

Declarando total concordância com as condições
estabelecidas no edital (inclusive valores das tabelas);

b

•

Dias e horários de atendimento, escalas de plantão

c

•

Relação das Especialidades;

d

•

Indicação e comprovação de nome do banco, número da
agência e conta-corrente para crédito dos pagamentos

e

•

Datada e assinada pelo representante legal do prestador.

f

•

Informação do telefone e email para contato com o TRT5- Saúde

g

•

Declaração que não emprega menor (Anexo II)

h

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Item ..3.1
“a”, “b” , “c” e “d”

•

Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores; ou
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou decreto
de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA Item 3.2 ou
comprovante de Regularidade no SICAF item 10.1
• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, dentro do prazo de
validade;

•

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, dentro do prazo
de validade;

a

b
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•

•

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, nos termos do inciso V do art. 29 da Lei
8.666/93, mediante a apresentação da CNDT - Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certidão positiva com
efeito de negativa, demonstrando situação regular no
cumprimento das obrigações trabalhistas instituídas por lei;
inscrição no CNPJ; documentos do responsável legal: cópia do
RG, CPF.

c

d
f

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
•
•

Item ..3.3

registro ou inscrição da entidade ou prestador de serviço no
Conselho de Classe respectivo;
Relação do corpo Clínico com as respectivas especialidades,
acompanhados de cópia dos respectivos registros e certificados; e
relação dos profissionais com números de registros em seus
respectivos conselhos de classe que realizam o transporte

•
•

c

de solicitação de renovação de alvará.

d

Item ..3.4

Comprovação de responsabilidade técnica emitido pelo Conselho
de Classe respectivo;

Recebido: ____________________________
Data:

/

b

Alvará e licença de funcionamento válidos;
Alvará emitido pela Vigilância Sanitária válido ou o protocolo

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
•

a

/2018

SAPS

Segue para Coordenadoria de Saúde

Data:

/

/2018

Item 3.4

