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PROPOSTA ALUGUEL CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 

 

        CLÍNICA  DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETÃ LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

91.095.877/0001-69, com sede na Avenida Carlos Gomes de Abreu, 147, Sala 101, Térreo, 

Bairro Centro, Tupanciretã, RS, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES – 

2241714; Código da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente – Divisão de Vigilância 

Sanitária 538504/1.  

       A Clínica de Fisioterapia tem uma sala de espera, dois banheiros adaptados para 

cadeirante, 4 salas de atendimentos individuais (cada uma com uma maca, uma escada, 

cadeira, porta toalhas, suporte de álcool, armário com aparelhos de eletroterapia), um ginásio 

terapêutico, uma sala para atendimento de crianças, uma sala de avaliação, lavanderia, sala 

de depósito de materiais e entrada para carros coberta por toldo. Toda a estrutura está 

mobiliada e equipada em concordância com as Normas Técnicas e Operacionais 

determinadas pela ANVISA e Vigilância Sanitária vigente necessárias para o trabalho. Para as 

macas tem travesseiros, cunhas, rolos e roupa de cama (lençóis, fronhas, cobertores, toalhas 

de banho e de rosto) necessários para o atendimento. 

     É equipada com aparelhos de eletroterapia e termoterapia (TENS, FES, Ondas Curtas, 

Micro-ondas, Ultra som, Laser, Corrente Russa, Infravermelho, massageadores elétricos, 

Parafina), ginásio terapêutico com Barras Paralelas, Barra de Ling, bicicleta estacionária 

vertical, bicicleta estacionária horizontal, bicicleta de mesa para membros superiores,  

aparelho de Bonett, simulador de caminhada, roldanas, escada de dedos, bolas, alteres, 

pesos, anilhas, tornozeleiras/caneleiras, exercitadores de mãos, dedos e punhos, balanço de 

propriocepção, cama elástica profissional, tatame, macas, bancos de variadas alturas, rolos, 

cunhas, espelho postural e cadeira de rodas para o transporte de pacientes neurológicos e/ou 

incapacitados da marcha. Tem também no setor de atendimento infantil tatame, mesa 

ortostática e incentivadores respiratórios infantil e adulto.  

 

     Valor do aluguel do prédio R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); valor do aluguel dos 

aparelhos e acessórios de Fisioterapia R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) mensais, 

reajustados anualmente pelo índice determinado pelo locatário ( IGP-M, IPCA ou INPC).  

 

Tupanciretã, 02 de outubro de 2018. 

 

 

__________________________________ 

Themis Goretti Moreira Leal de Carvalho 

Proprietária da Clínica de Fisioterapia Tupanciretã Ltda. 


