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ERRATA 
 

O Instituto Gnosis informa que, com referência ao Processo de contratação cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Radiologia Médica, 
mediante fornecimento de mão de obra especializada (médico radiologista especialista em 
ultrassonografia), para realização de exames de ultrassonografia geral com emissão de laudo, 
com o fornecimento de material e insumos, visando atender às necessidades da Clínica da 
Familia Odalea Firmo Dutra, situada à Rua Botucatu n° 633, Grajaú – Rio de Janeiro – RJ, em 
razão da necessidade de esclarecimentos adicionais e com vistas a dar efeito a eficácia do 
processo concorrencial, promove a seguinte ERRATA: 
 

Cláusula 8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A Cláusula passará a ter a seguinte redação: 
 
a) Certidão de Regularidade da empresa e do responsável técnico, perante o Conselho 

Regional de Medicina - CRM;  

b) Mínimo de 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços e está apta para o 

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características e quantitativos com o 

objeto desse TR.  

c) O profissional executor do serviço, no caso o médico radiologista especialista em 

ultrassonografia, deverá estar devidamente habilitado pelo CRM. 

d) Somente serão consideradas as propostas das proponentes cujas atividades estejam 

contidas no Alvará de Licença e no documento de licenciamento sanitário. 

e) Designação de Responsável Técnico, registrado no CRM, vinculado comprovadamente a 

empresa. 

f) Plano de Segurança do Trabalho dos empregados, equipamentos e instalações, relativo às 

atividades a serem desenvolvidas. 

g)  Declaração formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, 

de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaria 

para quaisquer questionamentos futuros que ensejassem avenças técnicas ou financeiras. 
 

h) Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. 

 

 

 TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO TR PERMANECEM VIGORANDO. 


