SELEÇÃO DE EMPRESAS DE SAÚDE OCUPACIONAL

Global Communities Brasil (GCB) é uma organização internacional de assistência
humanitária e de desenvolvimento. Global Communities tem o conhecimento e a
expertise em desenvolver projetos de investimento comunitário trabalhando com as
comunidades para criar mudanças positivas e duradouras.
GCB abriu portas no segundo semestre de 2014 na cidade de Horizontina, RS.
Estabelecemos uma associação civil brasileira para efetuar um programa de
desenvolvimento comunitário em parceria com a Fundação John Deere. Atualmente o
escritório da matriz está localizado na cidade de Campinas, SP e tem uma equipe de 7
pessoas. O escritório da filial está localizada na cidade de Horizontina, RS onde temos 2
funcionários e temos operação nas cidades de Montenegro, RS e Catalão, GO onde
contamos com mais 1 funcionário em cada localidade.
Atualmente a GCB está executando o Programa Semeando o Futuro, onde busca através
desta publicação contratar uma empresa de Saúde Ocupacional.

INFORMAÇÕES DO EDITAL
1. Produto Requerido
Elaboração dos Programas de Segurança e Saúde no Trabalho para o escritório de
Campinas.
2. Lugar e Início dos Serviços
Nosso escritório está localizado na Avenida Antonio Artioli, 570, Swiss Park Office, Bloco
Locarno, Sala 102. Município de Campinas/SP e atualmente trabalhamos com uma
equipe de 7 funcionários.
O contrato de prestação de serviço iniciará em 02 de junho de 2019 sem data
determinada para encerramento.
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5. Pré-requisitos
1) É necessário ter no mínimo 05 anos de experiência em prestação de serviço desta
natureza;
2) Apresentação de número de CNPJ e certidões negativas antes da assinatura do
contrato;
6. Instruções para Entrega de Proposta
A. A proposta técnica deverá conter, no mínimo:
- Descrição dos serviços prestados
- Descrição de equipe de trabalho e qualificações
- Evidência de que a empresa tem prestado serviço desta natureza com sucesso
para outras empresa
B. A proposta econômica deverá descrever os todos os custos para referida prestação
de serviço.
C. As propostas técnicas e econômicas deverão ser entregues até as 17h do dia
31/05/2019, no seguinte endereço eletrônico infobrasil@globalcommunities.org
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