
Unidade Belém do Pará - Sede 
Av. Serzedelo Corrêa, 805 sala 1102 
CEP: 66033-718 Batista Campos – Belém/PA 
Fones: (91) 2121-7480 / (91) 98514-6181 
licitacao@gme.med.br 

Unidade Ipixuna do Pará - Filial 
Rua Padre José de Anchieta,431/102 
CEP: 68637-000 Ipixuna do Pará/PA 
Telefone: (91) 98520-5215 
licitacao@gme.med.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao@gme.med.br
mailto:licitacao@gme.med.br
mailto:licitacao@gme.med.br


Unidade Belém do Pará - Sede 
Av. Serzedelo Corrêa, 805 sala 1102 
CEP: 66033-718 Batista Campos – Belém/PA 
Fones: (91) 2121-7480 / (91) 98514-6181 
licitacao@gme.med.br 

Unidade Ipixuna do Pará - Filial 
Rua Padre José de Anchieta,431/102 
CEP: 68637-000 Ipixuna do Pará/PA 
Telefone: (91) 98520-5215 
licitacao@gme.med.br 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

A EMPRESA 

 

O Sócio Administrador da GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA 

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - GME, em busca de novos desafios, em sua 

carreira de médico, idealizou a criação de uma empresa que juntasse 

competência, profissionalismo, gestão de tempo e otimização dos serviços por 

profissionais competentes. 

Neste ínterim, em análise ao mercado paraense, bem como, frente as 

opções existentes, analisou de forma cuidadosa, os caminhos a serem tomados, 

buscou primeiramente criar e formar um perfil profissional captando 

profissionais, e ofertando serviços para entidades que têm interesses. Em seu 

primeiro desafio como empresário foi cumprir com as metas contratualizadas 

pelo parceiro comercial.  

Assim, frente a crescente demanda de serviços médicos, e na 

proposta de otimização de tempo e recursos humanos, o mercado de saúde 

torna-se exigente em captar profissionais qualificados e aptos ao atendimento 

imediato. 

Diante destas situações, em Novembro de 2016, nasceu a empresa 

GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 

Importante elencar, que as atividades na empresa GESTÃO MÉDICA 

ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, tendo como seu primeiro 

parceiro e desafio as demandas de médicos experientes para atuação na UTI 

adulto do Hospital Maternidade Saúde da Criança (Belém/PA). 

Gestão Médica Especializada é uma empresa planejada para atuar na 

Gestão de projetos e prestação de serviços em saúde, oferecendo resolutividade 

e excelência em gestão, buscando melhorias nos processos de trabalho e 

fornecendo assistência multidisciplinar qualificada com Médicos (todas as 

especialidades), Enfermeiros, Dentistas, Fisioterapeutas, Farmacêuticos, 

Fonoaudiólogos, Psicólogos, Nutricionistas, Assistente Social, Terapeuta 

Ocupacional, Tecnólogos. 

A GME atua em serviços de saúde privados e públicos em harmonia 
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com as políticas de saúde vigentes nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, 

tendo como direcionamento a prevenção de doenças, promoção em saúde, 

diagnósticos e tratamentos, por meio de convênios e contratos de parceria 

empresarial. 

A empresa tem como diretriz contribuir de forma efetiva para a 

melhoria contínua dos serviços prestados pelo sistema único de saúde e políticas 

de Saúde recomendadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos 

níveis da atenção primária, média e alta complexidade, visando garantir aos 

usuários do SUS e clientes de nossos parceiros comerciais o acesso à saúde, 

respeitando assim o princípio da universalidade. 

 

DIFERENCIAIS 

 

A GME tem como diferencial no mercado de saúde, não só as 

atividades supracitadas que a habilitam a GME a prestar serviços com 

excelência, mas também, a atuação de sua equipe técnica multiprofissional que 

incansavelmente busca com o incentivo da empresa se aprimorar, para ter mais 

conhecimentos sobre gestão e qualidade de serviços. 

Destaca-se que a GME diante dos serviços diferenciados e 

adequados para cada tipo de cliente, conta com uma equipe de logística, que 

pensa a locomoção de seus sócios seja pelo ar, terra ou rios. Isso nos faz chegar 

mais perto dos clientes e levar os serviços que as grandes capitais tem para a 

capital do Estado do Pará e seu interior. 

A GME trata os seus clientes e parceiros comerciais com o mais alto 

profissionalismo que existe no mercado, oferecendo soluções estratégicas de 

recursos humanos, mobilidade profissional e atendimento, além das 

expectativas dos clientes e parceiros comerciais. 

Portanto a GME além de estar preparada para os desafios do dia-a-

dia, ela está inovando no mercado de saúde, bem como, sendo pioneira em levar 

profissionais nos mais longínquos rincões deste país em especial ao Estado do 

Pará. 

Além da GME ser uma empresa genuinamente paraense com 

prospecto nacional. Ela tem como ponto forte a valorização do fator humano. 
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MISSÃO, VISÃO e VALORES 

 

A GME diante de todos os desafios enfrentados, bem como, na 

constante busca de melhoria de serviços e não esquecendo do fator humano, 

que impulsiona a Pessoa Jurídica da GME, ela tem como Missão, visão, valores 

e filosofia, o seguinte: 

 

MISSÃO 

 

Oferecer soluções e serviços em saúde, para Instituições Públicas e 

Privadas com foco na qualidade e efetividade de resultados. 

 

VISÃO 

 

Ter reconhecida na excelência da gestão em saúde por nossos 

clientes. 

 

VALORES ORGANIZACIONAIS 

 

Qualidade, Efetividade, Confiança, Profissionalismo, Intercooperação 

e Trabalho em equipe. 

 

FILOSOFIA 

 

Trabalhar com seriedade, ofertando qualidade nos serviços e 

enfrentando os desafios de construir uma empresa melhor a cada dia. 
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OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

Esta proposta visa atender aos critérios do  

Tem como escopo ainda ofertar os serviços descritos no anexo I, item 

3.3, o qual descreve os serviços e especialidades a serem realizados, quais 

sejam: nefrologia e médico especialista cabeça e pescoço. 

Portanto, a GME, por intermédio desta, vem apresentar propostas de 

valores, para os serviços supracitados, bem com, a descrição das atividades a 

serem realizadas. 

 

REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Nos termos do Contrato que será firmado. Os serviços devem ser 

executados em regime de plantões 24h presenciais e consultas especialziada, 

conforme já descrito no objeto da proposta de serviços. Logo, entende que o 

regime de execução dos serviços será por trabalho, plantões e realização de 

produções de serviços. 

 

METODOLOGIA 

 

A GME atua com profissionais especializados, dentro do perfil exigido 

(Competências essenciais e específicas); que busca através da capacitação da 

equipe médica, focar na gestão clínica voltada a qualidade dos serviços, 

segurança do paciente e liderança de equipe), buscando através da educação 

continuada melhoria contínua dos processos médicos-assistenciais. Temos 

como premissa a valorização dos Sócios Cotistas, estes em sua maioria 

profissionais médicos com o conceito de Equipe. 

Nossa atuação na Instituição contratante tem como foco os relatos em 

prontuários para que as atividades dos serviços prestados, possam ser 

comprovados, atuando assim com o princípio da segurança do paciente.  

Quando necessário disponibilizamos relatórios gerenciais com 

comprovação da prestação dos serviços, atuando assim com Compliance e 

possibilitando a contratante a verificação periódica das atividades desenvolvidas 

pela equipe, possibilitando a avaliação de desempenho de nossos profissionais. 
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Através de nosso escritório temos a comprovação periódica do cumprimento das 

obrigações societárias, fiscais, trabalhistas e outros como as Certidões 

Negativas Federal, Estadual e Municipal, alvará de funcionamento, Registro do 

CRM da PJ e atuamos com a entrega antecipada da escala médica para 

validação da Diretoria Técnica do nosso parceiro contratante.  

A GME responsabiliza-se a realizar os alinhamentos junto nossa 

equipe em relação as diretrizes e políticas da Instituição, sejam elas Política da 

Qualidade, de Segurança do Paciente, de Comunicação, de Humanização, de 

Custos, de gestão do Corpo Clínico. 

Caso nossa proposta seja aceita, nos colocamos na responsabilidade 

de montar a escala mensal conforme a disponibilidade dos respectivos 

profissionais descritos acima.  

 

INVESTIMENTO 

 

Os serviços ofertados pela GME, estão descritos no ANEXO I, nestes 

já estão inclusos os impostos, taxas, emolumentos, despesas diretas e indiretas 

que incidem sobre atividade empresarial e prestação de serviços. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O pagamento deverá ser realizado mediante a apresentação da nota 

fiscal, os valores a serem pagos, devem ser depositados no seguinte Banco: 

  

BANCO DA AMAZONIA – BASA  
Número do banco: 003 
Agência: 0070 
Conta Corrente: 073.814-2 
Favorecido: Gestão Médica Especializada Serviços Médicos LTDA 
CNPJ: 26.634.582/0001-51 
PIX: 26.634.582/0001-51 
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VALIDADE DA PROPOSTA 

 

A proposta tem validade de 120 (cento e vinte) dias. 

 

DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

Os trabalhos propostos serão coordenados por Roberto Yan Aires 

Possas, médico e Diretor Técnico, responsável pela GME, o qual atuará 

diretamente ou em parceria com outros profissionais especializados, conforme 

as necessidades e as particularidades da execução dos serviços propostos. 

 

 

Belém/PA, 29 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – GME 
ROBERTO YAN AIRES POSSAS 

Sócio Administrador 
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ANEXO I 

Limoeiro do Ajuru - Pa 

 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO UNIDADE TOTAL MENSAL VALOR MENSAL 

1 

Prestação de serviço médico na Atenção Básica, 
realizando suas atribuições de acordo com a Portaria 
nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 em consolidação 
no comparativo com a portaria nº 2/2017 anexo XXII 

da Política Nacional de Atenção Básica. 

HORA 

  
 

Estratégias Saúde da Família (ESF) atuais: ESFs Atuais: 
440h 

ESF Cuba – R$ 17.500,00 

1. ESF Cuba – 160h 

 

ESF Matinha – R$ 17.500,00 

2. ESF Matinha – 160h ESFs Previstas: 
560h 

ESF Japiim Grande – R$ 25.000,00 

3. ESF Japiim Grande – 120h   
 

  UBS Rural: 80 
 

ESF Portelinha - R$ 17.500,00 

Estratégias Saúde da Família previstas:   ESF Prainha - R$ 17.500,00 

1. ESF Portelinha – 160h USB Fluvial: 120  

2. ESF Prainha – 160h   ESF Rio Limoeiro - R$ 17.500,00 

3. ESF Rio Limoeiro – 120h    

4. ESF Terê – 120h   ESF Terê - R$ 25.000,00 

Unidades Básicas de Saúde:    

1. UBS Rural (ativa)   UBS Rural – R$ 17.500,00 

2. UBS Fluvial (previsão de ativação segundo 
semestre) 

   

   UBS Fluvial – R$ 36.000,00 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO UNIDADE TOTAL MENSAL VALOR PLANTÃO 

2 

Prestação de serviço médico plantonista na área de 
saúde para procedimentos hospitalares de urgência e 

emergência, consultas ambulatoriais e demais 
atividades correlatadas ao pronto atendimento, 

dividido em plantões de 24 h e escala de trabalho 
previamente definida. 

HORA 744,00 2650,00 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO UNIDADE TOTAL MENSAL VALOR HORA 

3 
Prestação de serviço médico como Diretor Clínico do 

Hospital Dr. Cruz Moreira 
HORA 40 R$ 75,00 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO UNIDADE TOTAL MENSAL VALOR POR EXAME 

4 Prestação de serviço médico de ultrassonografia exame 230         R$ 75,00 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO UNIDADE TOTAL MENSAL VALOR HORA 

5 Prestação de serviço médico em ginecologia HORA 40 R$ 275,00 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO UNIDADE TOTAL MENSAL VALOR HORA 

6 Prestação de serviço médico em psiquiatria HORA 20 R$ 300,00 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO UNIDADE TOTAL MENSAL VALOR HORA 

7 Prestação de serviço médico em pediatria HORA 40 R$ 200,00 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO UNIDADE TOTAL MENSAL VALOR HORA 

8 
Prestação de serviço médico em regulação, auditoria 

e telemedicina 
HORA 40 R$ 75,00 

  

  Condições de pagamento: 30 DIAS 

Previsão de início das atividades: Imediato 

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias  

 

 

 

GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – GME 
Roberto Yan Aires Possas 

Sócio Administrador 
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