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DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 
 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 030/2021-ITAITUBA/PA 
 
O INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE, na gestão do HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO 
TAPAJÓS, torna público, para conhecimento dos interessados, o RESULTADO do 
Credenciamento Público nº 030/2021-Itaituba/PA, cujo objetivo é a contratação de 
empresas especializadas em prestação de serviços médicos. 
 
Devido ao atual perfil do Hospital alhures mencionado, que não se encontra em sua 
integralidade, selecionamos a empresa que apresentou a proposta e documentos para 
início imediato. 
 
E com base no que estabelece a Clausula Sétima do Edital que vincula este certame 
verificou-se que, após comparação dos preços apresentados e análise de documentos, a 
empresa selecionada é: 
 

 
 
 
A empresa acima, também se encontra REGULARMENTE HABILITADA no que tange aos 
critérios jurídicos, fiscais e técnicos. Somado a isto, a área técnica informa que a empresa 
está em conformidade ao Termo de Referência quanto aos quantitativos solicitados, tipos 
de serviços a serem executados, e sobre os valores, estão dentro da realidade deste 
Instituto e dos preços praticados pelo mercado, opinando favoravelmente pela contratação 
da empresa supramencionada. 
 

EMPRESA ESPECIALIDADE

AMBULATÓRIO (CONSULTAS)

            PROCEDIMENTO 

GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Nefrologia
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Portanto consagram-se como vencedoras do presente Credenciamento, para as 
especialidades e modalidades acima descritas, as proponentes constantes da lista 
apresentada, visto que se encontram devidamente habilitadas quanto ao critério 
documental, atende aos requisitos técnicos e dentre as empresas participantes foi a que 
apresentou proposta orçamentária de menor valor. 
 

Itaituba/PA, 26 de agosto de 2021. 
 
 

Atenciosamente, 
 

Comissão de Credenciamento 
 
 
 

 
Karla Adriane Figueiredo Cajaiba  Fabiane Thomé Cotovia Pimentel 

 
 
 

___________________________________ 
Carla Soares Alves 


