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Prestação de serviço de: Psicologia Área: TÉCNICA 
  
Descrição Sumária do Serviço a Ser Prestado:  

Prestação de serviços de PSICOLOGIA, 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no Município de 
São José do Rio Claro 

  

Requisitos exigidos:   
• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 

prestar serviços de PSICOLOGIA, 30 horas (trinta horas) semanais, para atender toda demanda de 
pacientes das Unidades de Saúde geridas pelo ISSRV. 

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
possuir conhecimento/expertise na prestação de serviços voltados a PSICOLOGIA 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 à 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 conhecimento/expertise na prestação de serviços voltados a PSICOLOGIA em unidades hospitalares 
de médio e grande porte e de média e alta complexidade, unidades básicas e até na residência de 
pacientes, caso não tenham condições de se locomover até o consultório. 

• As empresas interessadas em participar do cadastro/inscrição para prestar serviços na unidade devem 
possuir conhecimento das terminologias médicas e dos setores hospitalares. 

•  
  

  

Observações: 
 
Período de Vigência do cadastro e envio de Propostas: de 08:00h de 19/08/2021 até às 18:00h de 23/08/2021 
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