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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de serviços médicos de 
medicina do trabalho, nas dependências da UPA COPACABANA de maneira ininterrupta, 
visando cumprir as metas de qualidade e de quantidade previstas no contrato de gestão 
celebrado.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 

• Clínica São José Ltda - ME 

3 – PARECER TÉCNICO 

 
Dispensa de cotações de acordo com a Seção V, Art. 11, inciso III do Regulamento de 
Contratações de obras, serviços e compras do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – 
HMTJ/OSS. 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: Clinica São José Ltda - ME 

4.2 - Nome fantasia:  

4.3 - Endereço: Rua Padre João Macário de Castro, nº 48 

4.4 - Bairro: Centro 

4.5 - Cidade: Tocantins  

4.6 - Est.: Minas Gerais 

4.7- CEP: 36.512-000 

4.8 - Fone / Fax:  

4.9 - E-mail:  

4.10 - CNPJ: 26.135.186/0001-80                                                           

4.11 - CPF:                                                      
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4.12 - RG: 

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                      

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Serviços médicos de medicina do trabalho, nas dependências do 
Hospital Estadual da Mãe de maneira ininterrupta. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 01/02/2013 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: R$5.500,00 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: R$66.000,00 
 
5.5 - Prazo de contratação: 1 ano 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Fica convencionado que os preços contidos no 
contrato poderão ser renegociados, anualmente em seu aniversário. 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: UPA Copacabana  
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: De Segunda a Sexta-Feira no horário comercial 
de 08 as 18 horas. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): A 
contratada utilizará os sistemas cedidos pela SES/RJ atendendo as áreas assistenciais, de 
apoio e administrativas. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Sócios e Funcionários da 
contratada devidamente habilitados. 

5.11 - Condições/Prazo de pagamento: Pagamento pelo serviço prestado todo dia 10 do mês 

subsequente aos serviços prestados, mediante apresentação da nota fiscal emitida no final do 

mês trabalhado. 

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco:  

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                      
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5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
Especificações técnicas:  
A CONTRATADA deverá elaborar relatórios decorrentes da implantação do P.C.M.S.O, afim de que 
eles possam apresentar à C.I.P.A da CONTRATANTE; 
Os atestados de saúde ocupacional deverão ser elaborados pela CONTRATADA após a realização dos 
exames de admissão, periódico, mudança de setor, retorno ao trabalho e de demissão; 
A CONTRATADA deve disponibilizar sua equipe médica para a realização dos serviços contratados; 
Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA, as fichas clinicas dos funcionários da CONTRATANTE 
enquanto valer o presente instrumento; 
A CONTRATADA também se responsabilizará sempre que necessário, por realizar palestras para os 
funcionários da CONTRATANTE, envolvendo os temas de Segurança e Medicina do trabalho, a 
médicos e enfermeiros. 
Os exames previstos deverão ser realizados na sede da CONTRATANTE ou local definido pela mesma. 
 

Referências e Hospitais em que atua: 

Outras informações: 

Documentos: 
 

• Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais; 

• Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / 
entre outros; 

• Contrato social e última alteração; 

• Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata; 

• Inscrição no CNPJ; 

• Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

• Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 

• Certidão Negativa do INSS (CND); 

• Licença de Funcionamento; 

• Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável); 

• Autorização ANVISA (quando aplicável); 

• Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais). 
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6 - QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES 

 

  LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA  

1 

Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes 
Legais 

2 

Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / 
CRA / Entre outros 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

5 Inscrição no CNPJ  

6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

11 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

12 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 

13 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

 
 

7 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

 

 

Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) 

explicitando:  

 
� Nome da empresa e CNPJ;  

� Data de inicio da alteração;  

� Valor mensal do contrato;  

� Índice de reajuste utilizado;  

� Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada 

 

� Motivo da alteração:  

a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, 

dissídio ou negociação entre as partes); 

b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações).        
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