
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - 
RIOSAÚDE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 09/200.743/2020 

Pregão Eletrônico: nº 0495/2020 
Data: 21/12/2020 – 10:00hs 
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos do 
Grupo I, listados no item 1 do Termo de Referência, com fulcro 
nas Leis sob o nº 13.303/2016 e 10.520/2002 e nos Decretos 
Municipais nº 44.698/2018, 30.538/2009 e 23.957/2004, 
devidamente descritos, caracterizados e especificados neste 
Edital e/ou Termo de Referência, na forma da lei. Valor Total: 
Sigiloso em atendimento ao que dispõe o art. 45 do Decreto 
Municipal 44.698/2018. Local da licitação: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Local para a retirada do 
Edital: Rua Gago Coutinho nº 52 – 5º andar, no horário de: 09:30 
às 16:30 horas, disponível na Internet nos endereços 
www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.rio.rj.gov.br/web/riosaude. Os esclarecimentos devem ser 
solicitados através do e-mail pregoeiro.riosaude@gmail.com, com 
antecedência de 5 (cinco) dias úteis da data de abertura da 
sessão, conforme subitem 1.7 do Edital. As impugnações devem 
ser interpostas através do e-mail pregoeiro.riosaude@gmail.com, 
com antecedência de 5 (cinco) dias úteis da data de abertura da 
sessão, de acordo com o subitem 1.8 do Edital. OBS.: É 
indispensável a apresentação do carimbo com a razão social da 
empresa para a retirada do Edital no endereço físico informado. 
Maiores esclarecimentos, entrar em contato através do tel. 2088-
0624. 
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8.6 Em caso de empate serão considerados os seguintes critérios de desempate:
8.6.1 O candidato que tiver maior idade.

RIOSAÚDE, e será disponibilizada através do Diário 

8.8 A escala de serviço do contratado será estabelecida pela RIOSAÚDE
no item I;

-
tivas do presente edital, sendo convocado o candidato subsequente;
8.10 É de inteira responsabilidade do candidato a atualização cadastral para o caso de convocação;
8.11 Em caso de Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas, a contratação está condicionada à 
formal comprovação legal de Acumulação, bem como a compatibilidade da carga horária de trabalho;
8.11.1 A comprovação de Acumulação legal de cargos, empregos ou funções públicas é de inteira responsabilida-
de do candidato, não se responsabilizando a RIOSAÚDE por qualquer conduta ilegal por parte dos candidatos;
8.12 Os candidatos aprovados neste processo seletivo que no momento da convocação para contratação não 
apresentarem o documento original referente à habilitação exigida no item 1 deste Edital, para ingresso no 
cargo de acordo com a área de atuação pretendida, estará automaticamente eliminado, permitindo ao Núcleo de 

estabelecidas no item 1 deste Edital, sendo que o não comparecimento no dia e hora marcados pelo Núcleo de 

poderão ser convocados, de acordo com as necessidades da Administração Pública Municipal, observado o 
prazo limite estabelecido no item 6 deste Edital;
8.15 Além da documentação exigida no item 2, os candidatos aprovados deverão apresentar os documentos 
complementares à formalização dos respectivos contratos de trabalho por tempo determinado, de acordo com o 
Edital de Convocação expedido pelo Núcleo de Gestão de Pessoas da RIOSAÚDE.
8.16 Os contratos de trabalho por tempo determinado serão regidos de acordo com os dispositivos da Lei 
Municipal nº 1.978 de 26 de maio de 1993, regulamentada pelo Decreto Nº 12.577 de 20 de dezembro de 1993, 
e alterações promovidas pelas Leis Municipais nº 3.365/2002, nº 6.146/2017 e nº 6.265/2017, a teor do comando 
inserto no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988.
8.17 Os casos omissos ou não expressamente previstos neste Edital serão resolvidos pelo Núcleo de Gestão de 
Pessoas da RIOSAÚDE, aplicando-se a estas situações as normas legais cabíveis.

Rio de Janeiro, 07 de Dezembro de 2020.

ANEXO I

DATA EVENTO

07/12/2020 PUBLICAÇÃO NO SITE

08/12/2020 PUBLICAÇÃO D.O EDITAL

07/12/2020 a 13/12/2020 REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ON LINE

14/11/2020 ANÁLISE DA PONTUAÇÃO DOS INSCRITOS

15/12/2020 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PARA RECURSO

15/12/2020
PRAZO PARA RECURSO
LOCAL: nos termos do estabelecido no item 5 a.5 deste Edital
HORÁRIO: de 09 às 12h00

16/12/2020
RESULTADO DO RECURSO
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO

Obs.: As publicações referentes a este processo seletivo serão disponibilizadas no 
do Rio de Janeiro.

ANEXO II
I - MÉDICO
ÁREA DE ATUAÇÃO CLÍNICA MÉDICA

DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO Pontos Máximo

Comprovação de experiência na área de Clínica Médica. 10 pontos por ano 100

TOTAL  100

ÁREA DE ATUAÇÃO PEDIATRIA

DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO Pontos Máximo

Comprovação de conclusão de Especialização ou Residência 
na área de atuação de interesse.

15 30

Comprovação de experiência na área de Pediatria. 10 pontos por ano 70

TOTAL  100

de Instituição Pública ou Privada (conforme modelo ANEXO IV).

ANEXO III
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA CONTRATO POR
TEMPO DETERMINADO / INSCRIÇÃO Nº _____________

DATA DE INSCRIÇÃO _____/_____/2020  
EDITAL 206/2020

VAGA QUE CONCORRE: (APENAS UMA OPÇÃO) ____________________________________

Nome Completo Nascimento

                       /                   /20__

Sexo

(   ) Masculino  (   ) Feminino

Trabalha atualmente?

(   ) Não (   ) Sim

Onde trabalha? / último emprego

CPF
                   -

Identidade Orgão Expedidor

Nº Complemento

Bairro: CEP:                    - Telefone

E-mail:

Conheço, atendo e aceito todas as regras do Edital nº 206/2020

_________________________________________________________________________
Assinatura

Inscrição nº   _____________
Edital 206/2020
Data: _____   / _____  /2020

________________________________________________/________________________________________
NOME COMPLETO                                                                 INSCRIÇÃO FEITA POR:

Vaga que concorre: (apenas uma opção):  ____________________________________

(   ) Currículo  (   ) RG  (   ) CPF (   ) Comprovante de votação (   )

Comprovante de Ensino:
(   )Fundamental (   )Médio (   )Técnico (   )Superior (   )Pós Graduação (   )Residência (   )Especialização 
(   )Registro em Conselho

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

nº___________________, exerce/exerceu atividade como ____________________ (registrar a função) na área 
de atuação __________________ de __/__/__ até __/__/__.

Observação:

assinatura e carimbo iden-
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REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos do Grupo I, listados no item 1 do Termo de Referência, 
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na forma da lei. Valor Total: Sigiloso em atendimento ao que dispõe o art. 45 do Decreto Municipal 44.698/2018. 
Local da licitação: www.comprasgovernamentais.gov.br. Local para a retirada do Edital: Rua Gago Coutinho nº 
52 - 5º andar, no horário de: 09:30 às 16:30 horas, disponível na Internet nos endereços www.comprasgover-
namentais.gov.br e www.rio.rj.gov.br/web/riosaude. Os esclarecimentos devem ser solicitados através do e-mail 
pregoeiro.riosaude@gmail.com, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis da data de abertura da sessão, conforme 
subitem 1.7 do Edital. As impugnações devem ser interpostas através do e-mail pregoeiro.riosaude@gmail.com, 
com antecedência de 5 (cinco) dias úteis da data de abertura da sessão, de acordo com o subitem 1.8 do Edital.  
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EMPRESA PUBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSÁUDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

COORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
CONVOCAÇÃO PÚBLICA

A Empresa Publica de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE, através da Coordenação de Aquisições, Contratos 
e Convênios - S/PRE/DAF/CAC com Sede à Rua Gago Coutinho, 52, 5º andar, Laranjeiras - Rio de Janeiro, 
RJ, torna público que realizará procedimento de cotação, destinado à contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, para atender a UPA Madureira e  APS 2.1; 

09/202.470/2020.
As empresas interessadas em participar da cotação deverão efetuar a retirada de cópia do Termo de Referência 
e anexos correspondentes ou solicitar os mesmos via e-mail através dos correios eletrônicos: cotacaoservico04.
riosaude@gmail.com, de modo a possibilitar a elaboração de proposta de preços.
A solicitação do Termo de Referência e seus anexos para proposta feita pessoalmente ocorrerá na sede desta 
Coordenação de Aquisições, Contratos e Convênios no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 10h 
às 17h.
A entrega da proposta de preços e documentações deverá ser realizada até as 11:00 horas do dia 10/12/2020, 
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