
ANEXO I 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O CADASTRAMENTO 
 
 
1 - Todas as entidades: 
 
 
a) cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
consolidado com as alterações, se houver, devidamente inscrito no registro competente; 
 
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei; 
 
c) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
d) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e da Carteira de Identidade 
(RG) dos representantes legais, conforme estabelecido no ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social, que irão assinar o convênio; 
 
e) cópia autenticada de conta de energia elétrica, água ou telefone fixo, em nome da 
entidade, para comprovação de endereço; 
 
f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, fornecida pela Receita Federal do Brasil; 
 
g) Certidão Negativa de Débitos, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social;  
 
h) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) - 
CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
 
i) compact disc (CD) ou pen drive com todos os documentos obrigatórios, 
digitalizados e identificados individualmente, no formato PDF (um arquivo para cada 
documento). 
 
 
2 - Operadoras de plano de saúde e entidades de autogestão: 
 
 
a) cópia autenticada da ata de constituição da atual diretoria, devidamente averbada no 
registro competente; 
 
b) comprovante atual de autorização de funcionamento e classificação da modalidade de 
atuação, emitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); e 
 
3. cópias autenticadas dos convênios ou contratos firmados com órgãos e entidades da 
Administração Publica federal direta ou indireta, exceto para a GEAP Fundação de 
Seguridade Social . 
 



3 - Entidades seguradoras 
 
 
a) cópia autenticada da ata de constituição da atual diretoria, devidamente averbada no 
registro competente; 
 
b) comprovante de autorização para funcionamento concedida pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP);  
 
c) Certidão de Regularidade emitida pela SUSEP; e 
 
d) certidão de administradores emitida pela SUSEP. 
 
 
4 - Fundações ou associações 
 
 
a) cópia autenticada da ata de posse dos membros da atual diretoria, devidamente 
averbada no registro competente, acompanhada de relação indicando o nome, número 
de inscrição no CPF e órgão de lotação dos membros; 
 
b) edital de convocação da assembleia ou equivalente em que foi deliberado o valor da 
mensalidade; 
 
c) cópia autenticada da ata da assembleia ou equivalente em que foi deliberado o valor 
da mensalidade, devidamente averbada registro competente; 
 
d) cópia da ata de eleição dos membros da atual diretoria devidamente averbada no 
registro competente; 
 
e) para a comprovação do número de membros: 
 
1. relatório devidamente assinado pelo representante legal da fundação ou associação e 
datado, com discriminação do nome completo, número de inscrição no CPF e órgão de 
lotação de todos os associados; e 
 
2. se for o caso, documento assinado pelo responsável da unidade de recursos humanos 
dos órgãos e entidades da administração pública federal e datado que contenha o 
número de servidores da categoria, da carreira, do quadro de pessoal ou da base 
territorial ou geográfica da fundação ou associação. 
 
 
5 - Entidade fechada de previdência privada: 
 
 
a) cópia autenticada da ata de constituição da atual diretoria, devidamente averbada no 
registro competente; e 
 



b) comprovante de autorização para constituição e funcionamento concedida pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). 
 
 
6 - Entidade aberta de previdência privada: 
 
 
a) cópia autenticada da ata de constituição da atual diretoria, devidamente averbada no 
registro competente; e 
 
b) comprovante da autorização de funcionamento concedida pela SUSEP; e 
 
c) Certidão de Regularidade emitida pela SUSEP. 
 
 
7 - Cooperativas de crédito: 
 
 
a) cópia autenticada da ata de composição da atual Diretoria Administrativa ou do 
Conselho Deliberativo, acompanhada de relação com o nome completo, número de 
inscrição no CPF e órgão de lotação dos membros servidores;  
 
b) cópia autenticada da ata da última assembleia ou documento equivalente, em que foi 
deliberado o valor da mensalidade, devidamente averbada no registro competente; 
 
c) comprovante de autorização para funcionamento concedida pelo Banco Central do 
Brasil; e 
 
d) cópia autenticada do registro na Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) ou 
na respectiva Organização de Cooperativas Estadual ou Distrital. 
 
 
8 - Instituições financeiras, inclusive as integrantes do Sistema Financeiro de 
Habitação ou do Sistema de Financiamento Imobiliário: 
 
 
a) cópia autenticada da ata de constituição da atual diretoria, devidamente averbada no 
registro competente; e 
 
b) comprovante de autorização para funcionamento concedida pelo Banco Central do 
Brasil. 
 
 
9 - Companhias imobiliárias integrantes da administração pública indireta da 
União, Estados e Distrito Federal: 
 
 
a) cópia autenticada da ata de constituição da atual diretoria, devidamente averbada no 
registro competente. 



10 - Sindicatos ou associações de caráter sindical 
 
 
a) cópia autenticada da ata de posse dos membros da atual diretoria, devidamente 
averbada registro competente; 
  
b) cópia autenticada da ata da última assembleia ou documento equivalente em que foi 
deliberado o valor da mensalidade; 
 
c) cópia autenticada da ata do sindicato que autorizou a associação a atuar como seção 
sindical;  
 
d) Registro Sindical ou protocolo de registro emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. 
 
 
 
 
 


