
 

 

 

ATA DE CANCELAMENTO DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE CREDENCIAMENTO 

CHAMADO DE CONTRATAÇÃO 053/2022 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE 

DE ANESTESIOLOGIA ELETIVOS E URGÊNCIA EM HEMODINÂMICA) - EDITAL Nº 070/2021 

 

considerando que o chamado de contratação de anestesiologia eletivos e urgência em 

hemodinâmica, para o atendimento do Hospital Guilherme Álvaro de Santos foi publicado em 

06/09/2022, tendo como prazo de manifestação das empresas credenciadas e interessadas, a 

prorrogação até o dia 16/09/2022; 

 

Por solicitação da unidade e cconsiderando a identificação do erro material onde houve falha do 

conteúdo informado, o evidente desacordo no dimensionamento e seus respectivos valores, e que 

de fato foi expressado em documento interno; 

 

Considerando o exposto anteriormente, informamos que o presente chamado encontra-se 

CANCELADO, para adequações de cunho técnico, e que em breve será publicado novo chamado de 

contratação. 

 

Desta feita, declaro encerrada a sessão. Foi a presente Ata lavrada e assinada por mim, Renata 

Galdino Peralta, em uma única via. 

 

São Paulo, 29 de dezembro de 2022. 

 

 

RENATA GALDINO PERALTA 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM 
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