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Prestação de serviço de: Fisioterapia Área: TÉCNICA 
  

Descrição Sumária do Serviço a Ser Prestado:  

Prestação de serviços de FISIOTERAPIA, de forma ininterrupta, todos os dias da semana, na UPA 
Macarenko – SUMARÉ - SP 

  

Principais Atividades: 

 

• Fornecer serviços de FISIOTERAPIA, 24h (vinte e quatro horas) por dia, todos os dias da semana, 
incluindo finais de semana e feriados, para atender toda a demanda de pacientes da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA MACARENKO); 

• Gerir e disponibilizar RH especializado e habilitado para aplicar técnicas fisioterápicas para 
prevenção, readaptação e recuperação de pacientes.  

• Atender e avaliar as condições funcionais de pacientes utilizando protocolos e procedimentos 
específicos da fisioterapia.  
 

  

Requisitos exigidos:   

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
possuir conhecimento/expertise na prestação de serviços voltados a FISIOTERAPIA na área hospitalar; 

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
estar inscritas e com CNPJ ativo antes do início das atividades; 

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
apresentar todas as certidões necessárias que comprovem a sua idoneidade antes do início das atividades; 

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
possuir em seu quadro de funcionários profissionais capacitados/qualificados para atuar na área 
contratada;  

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
obedecer às normas técnicas relativas a execução dos serviços, bem como a legislação pertinente, 
satisfazendo as suas expensas, quaisquer multas ou exigências legais decorrentes do descumprimento da 
atividade; 

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
possuir capacidade para atender legislação e gerir o processo que envolva atendimento a pacientes e 
analisar os aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e socioculturais;  

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
possuir capacidade para traçar planos e preparar ambiente terapêutico, indicar conduta terapêutica, 
prescrever e adaptar atividades. Avaliar funções percepto-cognitivas, neuropsicomotor, neuro-músculo-
esqueléticas, sensibilidade, condições dolorosas, motricidade geral (postura, marcha, equilíbrio), 
habilidades motoras, alterações posturais, manuais, órteses, próteses e adaptações, cardiopulmonares e 
urológicas e estimular os desenvolvimentos dos mesmos. 
 

  
  

  

Observações: 
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