
 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DE SERVIÇOS 

MODALIDADE: EDITAL DE CHAMAMENTO 001/2017 

 

LEGISLAÇÃO: Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993, atualizada pela Lei nº 8.883 de 08/06/94 e suas 
posteriores alterações e na Instrução Normativa nº 0007/2016 do Tribunal de Contas dos Municípios.  
 
NORMAS:  O MUNICÍPIO de São Simão - GO, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
nomeados pelo Decreto n° 057/2017 de 02 de janeiro de 2.017 está procedendo o presente 
CHAMAMENTO PÚBLICO, de conformidade com o que dispõe o caput do artigo n. 38 da Lei n.8.666/93 
de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, objetivando a fixação de normas e regras prévias para 
credenciamento e posterior contratação para prestação de serviço por pessoas físicas e jurídicas 
conforme especialidades/serviços, escala de trabalho e remunerações descritas neste termo:  
 
1 - DO OBJETO: Contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços profissionais na 
área da saúde, conforme as quantidades no quadro abaixo todo em observância as quantidades 
apresentadas e aos valores fixados e aprovados pelo Conselho municipal de Saúde, para atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no ano de 2017.  
 

1.1- LOCAL DE APRESENTAÇÃO DOS INTERESSADOS: Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
na sede da Prefeitura Municipal, na Praça Cívica, nº 01 Centro, São Simão, Goiás.  

1.2- As alterações eventualmente necessárias poderão ser realizadas mediante errata a ser divulgada pela 
mesma forma como se deu o texto original do presente Edital.  
 
1.3- DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
Administração Secretaria de Saúde, consultas especializadas, urgências e emergências no Hospital 
Municipal, UBS – Unidade Básica de Saúde da ESF – Estratégia saúde da Família, SAMU – Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, CEO – Centro Especializado de Odontologia, CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial, Vigilância Epidemiológica, Farmácia Municipal, SAD – Serviço de Atendimento Domiciliar, 
NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e Vigilância Sanitária.  
 
1.4- DAS ESPECIALIDADES, MODALIDADE, LOCAL DE TRABALHO, PLANTÃO E VALOR:  
A prestação dos serviços será de acordo com as necessidades do FMS, e se dará de acordo com as 
especialidades, cuja Modalidade, Local de Trabalho, período do plantão e valor estão descritos neste 
Edital e seus Anexos. 

Quadro de serviços a serem prestados à secretaria Municipal de saúde: Pessoa Física/ Jurídica 

SETOR 
SERVIÇO/ 
PROGRAM
A  

FUNÇÃO CONTRATA
ÇÃO 

REQUISITOS  ATRIBUIÇÕES GENERICAS  CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

REMUNE-RAÇÃO BRUTA 
(R$)  

 
Estratégia 
de Saúde 
da 
Família* 
 

 
Médico da 
Estratégia 

de Saúde da 
Família 

 
08 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás. 

Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob 
sua responsabilidade; Realizar consultas 
clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, 
atividades em grupo na UBS e, quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários; realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda 
espontânea; encaminhar, quando necessário, 
usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sua 
responsabilidade  pelo  acompanhamento  do  
plano  terapêutico  do  usuário;  indicar,  de 
forma  compartilhada  com  outros  pontos  de  
atenção,  a  necessidade  de  internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do 

40 horas R$11.000,00 (Zona 
-urbana) 

40 horas R$12.500,00 (Zona 
Rural-Distrito) 
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usuário; contribuir, realizar e participar das 
atividades de Educação Permanente de todos 
os membros  da  equipe;  participar  do  
gerenciamento  dos  insumos  necessários  para  
o adequado funcionamento da UBS, bem como 
outras definidas pelo Gestor Municipal. 

 
Enfermeiro 

da 
Estratégia 

de Saúde da 
Família 

 
08 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Planejar,  organizar,  supervisionar,  coordenar  
e  executar  os  serviços  de  enfermagem, 
prestar atendimentos ambulatoriais em 
enfermagem nos programas de saúde 
preconizados pela Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) na forma da Portaria Nº 2.488, de 
21 de Outubro de 2011 (Política Nacional de 
Atenção Básica) e outras ações e atividades de 
prevenção, promoção e recuperação da saúde 
individual e coletiva previstas no SUS, e outras 
inerentes ao cargo de Enfermeiro Coordenador / 
Supervisor de Equipe de Saúde da Família. 

40 horas R$2.500,00 

 
Auxiliar/ 

Técnico de 
Enfermagem 

 
15 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso   de   Auxiliar   ou   Técnico   
em   Enfermagem fornecida por 
instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
registro no Conselho Regional de 
Enfermagem do estado de Goiás. 

Executar ações relacionadas às atividades de 
enfermagem de nível técnico ou auxiliar 
previstos na Estratégia de Saúde da Família e 
Portaria Nº Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro 
de 2011 (Política Nacional de Atenção Básica), 
sob a supervisão de Enfermeiro Coordenador / 
Supervisor. 

40 horas Auxiliar de 
Enfermagem R$ 1.100 
 
Técnico de 
Enfermagem R$ 1.200 

 
Central de 
Regulação
** 
 

 
Enfermeiro 
da Central 
Regulação 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Planejar, organizar, supervisionar, coordenar e 
executar os serviços de agendamentos, realizar 
ações definidas nas Políticas Nacionais de 
Regulação ou de acordo com normatizavas do 
SUS, e outras inerentes ao cargo de Enfermeiro, 
sob a supervisão do Coordenador / Supervisor 
da Regulação. 

40 horas R$2.500,00 

 
Auxiliar/ 

Técnico de 
Enfermagem 

 

 
03 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso   de   Auxiliar   ou   Técnico   
em   Enfermagem fornecido por 
instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
registro no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Executar ações relacionadas às atividades de 
enfermagem de nível técnico e outras e demais 
atividade inerentes às atividades profissionais 
no âmbito da Central de Regulação, sob a 
supervisão de Coordenador da Central de 
Regulação. 

40 horas Auxiliar de 
Enfermagem R$ 1.100 

 
SAMU 
SAMU 

 
Enfermeiro 
(Responsáv
el Técnico) 
USA/USB 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Planejar, dirigir, organizar, supervisionar e 
coordenar a equipe de enfermagem do hospital 
municipal; Organizar treinamentos e 
capacitações e outras atividades sob orientação 
do Secretário Municipal de Saúde.  

40 horas R$ 3.500,00 

 
Técnico em 

Enfermagem 

 
08 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  Técnico  em  Enfermagem  
fornecido  por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás. 

Realizar atividades, em regime de plantão, de 
acordo com o previsto nos protocolos do 
Ministério da Saúde relativo ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgências – SAMU, e 
código e / ou regulamentação da profissão de 
técnico de enfermagem, certificado do Curso de 
Capacitação do SAMU de acordo com a Portaria 
GM/MS 2048 de 05 de novembro de 2002. 

Teto máximo 
de 24 

plantões de 
12 horas 
por mês. 

R$80,00 por plantão. 

 
Socorrista/ 
condutor do 

SAMU 

 
04 

Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria D ou E. Profissional de 
nível básico, maior de vinte e um 
anos, habilitado (de acordo com o 
código brasileiro de trânsito) a 
conduzir veículos de urgência 
padronizados pelo  código  
sanitário  e  pelo  presente  
Regulamento como veículos 
terrestres, obedecendo aos 
padrões de capacitação e atuação 
previstos no Regulamento 
(Portaria  GM/MS  nº  2048,  de  
05  de  novembro  de2002); 
capacidade de trabalhar em 
equipe. Certificado de capacitação 
técnica de acordo com o capítulo 
VII da Portaria GM/MS nº 2048, de 

Conduzir veículo terrestre de urgência, em 
regime de plantão, destinado ao atendimento e 
transporte de pacientes; conhecer integralmente 
o veículo e realizar manutenção básica do 
mesmo;  estabelecer  contato  radiofônico  (ou  
telefônico)  com  a  central  de  regulação 
médica e seguir suas orientações; conhecer a 
malha viária local; conhecer a localização de 
todos os estabelecimentos de saúde integrados 
ao sistema assistencial local, auxiliar a equipe 
de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; 
auxiliar a equipe nas imobilizações e  suporte  
de  vítimas;  realizar  medidas  de  reanimação  
cardiorrespiratória  básica; identificar todos os 
tipos de materiais existentes nos veículos de 
socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a 
equipe de saúde. 

Teto máximo 
de 24 

plantões de 
12 horas 
por mês. 

R$ 70,00 por plantão. 
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05 de novembro de 2002. 
 
Núcleo de 
Vigilância 
Epidemioló
gica 

 
Técnico de 

Enfermagem 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  Técnico  em  Enfermagem  
fornecido  por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás. 

Executar   ações   e   atividades   inerentes   ao   
Núcleo   de   Vigilância   Epidemiológica 
compatíveis com a atividade profissional do
Técnico/Auxiliar de Enfermagem e outras 
atividades a critério da chefia imediata e da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

40 horas R$ 1.200,00 

 
Enfermeiro 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 
Experiência mínima de um ano na 
área de Vigilância em Saúde. 

Executar ações de vigilância em saúde, 
atendimento próprio da atividade profissional do 
Enfermeiro previstas no código e / ou 
regulamentação da profissão de enfermagem; e 
outras atividades a critério da chefia imediata e 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$ 2.500,00 

 
NASF I 

 
 

 
Psicólogo 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Psicologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Realizar avaliação psicológica, psicoterapia 
individual e em grupo, atendimento psicológico 
individualizado ao paciente e ao familiar, 
orientação e acompanhamento psicológico  ao  
paciente  e  familiar  no  consultório;  orientar  e  
encaminhar  pacientes externo; atuar em 
parceria com os profissionais das Equipes 
Saúde da Família – ESF, atuando diretamente 
no apoio às equipes e na unidade na qual o 
NASF está cadastrado e outras atividades a 
critério da chefia imediata e da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$ 2.500,00 

 
Fisioterapeut

a 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Fisioterapia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Executar ações especializadas em fisioterapia 
referente aos trabalhos relativos à utilização de 
métodos e técnicas fisioterápicos, terapêuticos e 
recreacionais, para a reabilitação física e 
mental, visando à recuperação do paciente; 
atuar em parceria com os profissionais das 
Equipes Saúde da Família – ESF, atuando 
diretamente no apoio às equipes e na unidade 
na qual o NASF está. cadastrado. 

40 horas R$2.500,00 
 

 
Assistente 

Social 

 
01 

 
Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Assistência Social 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás. 

 
Identificar e conhecer a realidade em que vai 
atuar; organizar a comunidade visando 
assegurar a sua participação; orientar trabalhos 
relacionados a seus aspectos sociais; atuar em 
parceria com os profissionais das Equipes 
Saúde da Família – ESF, atuando diretamente 
no apoio às equipes e na unidade na qual o 
NASF está cadastrado e outras atividades a 
critério da chefia imediata e da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
40 Horas 

 
R$ 2.500,00 

 
Educador 

Físico 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Assistência Social 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás. 

Executar ações próprias da atividade 
profissional do Educador Físico na qual 
previstas nos regulamentos e diretrizes do 
NASF; atuar em parceria com os profissionais 
das Equipes Saúde da Família – ESF, atuando 
diretamente no apoio às equipes e na unidade 
na qual o NASF está cadastrado; bem como 
outras atividades inerentes à especialidade e 
outras sob orientação da Chefia imediata ou 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
40 Horas 

 
R$ 2.500,00 

 
NASF I 

 
Nutricionista 

 
01 

 
Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Nutrição fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

 
Desenvolver ações de nutrição e dietética junto 
a pacientes submetido a tratamento de 
patologias, acolhidos pelo Centro de 
Reabilitação e outras; atuar em parceria com os 
profissionais das Equipes Saúde da Família –
ESF, atuando diretamente no apoio às equipes 
e na unidade na qual o NASF está cadastrado; e 
demais atividades previstas para a atividade 
profissional de Nutricionista. 

 
40 Horas 

 
R$ 2.500,00 

 
Terapeuta 

Ocupacional 

 
01 

 
Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Terapia Ocupacional   
fornecido   por   instituição   de   

 
Executar ações próprias da atividade 
profissional do Terapeuta Ocupacional previstas 
nos regulamentos e diretrizes do NASF; atuar 
em parceria com os profissionais das Equipes 
Saúde da Família – ESF, atuando diretamente 

 
40 Horas 

 
R$ 2.500,00 
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ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás. 

no apoio às equipes e na unidade na qual o 
NASF está cadastrado; bem como outras 
atividades inerentes à especialidade e outras 
sob orientação da Chefia imediata ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
Especialid

ades 
Especialid

ades 
 

 
Médico 

Ginecologist
a/ Obstetra 

 
04 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Ginecologista/Obstetra   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

12 horas R$9.000,00 

 
Técnico de 

Enfermagem 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  Técnico  em  Enfermagem  
fornecido  por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Enfermagem. 

Executar  ações  e  atividades  inerentes  
compatíveis  com  a  atividade  profissional  do 
Técnico de Enfermagem. 

40 horas R$ 1.200,00 

 
Médico 

Ortopedista 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como 
médico na especialidade de Ortopedista no 
ambulatório de especialidades da secretaria 
municipal de saúde e participar de comissões e 
grupos de trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

16 horas R$ 12.000,00 

 
Médico 

Psiquiatra 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como 
médico na especialidade de Psiquiatria no 
ambulatório de especialidades da secretaria 
municipal de saúde e participar de comissões e 
grupos de trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

08 horas R$ 6.000,00 

 
Médico 
Clínico 
Geral 

 
03 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como 
clínico Geral no ambulatório de especialidades 
da secretaria municipal de saúde e participar de 
comissões e grupos de trabalhos destinados à 
elaboração de protocolos ou procedimentos 
padrão da assistência multiprofissional. 

08 horas R$ 9.500,00 

 
Médico 

Otorrionolari
ng ologista 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

16 horas R$ 12.000,00 

  Diploma,  devidamente  Prestar atendimento de acordo com os preceitos   
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Médico 
Cardiologista 

03 registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

de sua formação e do seu código de ética 
como   médico   na   especialidade   de
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

16 horas R$ 12.000,00 

 
Médico 

Gastroentero
logista 

 

 
01 
 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 

 
Médico 

Neurologista 
 

 
01 
 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 

 
Médico 

Endocrinolog
ista 

 

 
01 
 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 

 
Especialid

ades 

 
Médico 

Urologista 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 

 
Médico 
Pediatra 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 
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respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

 
Médico 

Oftalmologist
a 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 

 
Vigilância 
Sanitária/ 
Ambiental 

 
Médico 

Veterinário 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina Veterinária 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Veterinária do Estado de Goiás. 

Coordenar, supervisionar e executar atividades
e ações de fiscalização em Vigilância Sanitária; 
emitir Alvarás, Termos de Intimação, notificação, 
imposição de penalidades e outros atos públicos 
pertinentes ás atividades de coordenação 
superior dos serviços de Vigilância Sanitária. 

40 horas R$2.500,00 

 
CAPS I 
CAPS I 

 

 
Enfermeiro 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Coordenar, supervisionar e prestar atendimento 
de Enfermagem no âmbito do CAPS, previstos 
em normatização própria do programa e no 
código de ética e /ou outra regulamentação 
pertinente à atividade do Enfermeiro, e outras 
definidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$2.500,00 

 
Assistente 

Social 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Assistência Social 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás. 

Identificar e conhecer a realidade em que vai 
atuar; organizar a comunidade visando 
assegurar a sua participação; orientar trabalhos 
relacionados a seus aspectos sociais, no âmbito 
das atividades previstas no CAPS e outras 
atividades a critério da chefia imediata e da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$2.500,00 

 
Psicólogo 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Psicologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
conselho do Estado de Goiás. 

Realizar avaliação psicológica, psicoterapia 
individual e em grupo, atendimento psicológico 
individualizado ao paciente e ao familiar, 
orientação e acompanhamento psicológico ao 
paciente e familiar no consultório; orientar e 
encaminhar pacientes para atendimento  
externo  e  outras  atividades  do  âmbito  do  
CAPS  e  a  critério  da  chefia imediata e da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$2.500,00 

 
Auxiliar/ 

Técnico de 
Enfermagem 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso   de   Técnico   ou   Auxiliar   
de   Enfermagem fornecido por 
instituição de reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho do Estado 
de Goiás. 

Realizar atividades de enfermagem prevista 
para as atividades do profissional Auxiliar ou 
Técnico de Enfermagem bem como as inerentes 
às atividades e rotina do CAPS. 

40 horas Técnico de 
Enfermagem 
 R$ 1.200,00 

 
Terapeuta 

Ocupacional 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Terapia Ocupacional   
fornecido   por   instituição   de   
ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás. 

Executar ações próprias da atividade 
profissional do Terapeuta Ocupacional previstas 
nos regulamentos e diretrizes do Centro de 
Atenção Psicossocial CAPS, bem como outras 
atividades inerentes à especialidade e outras 
sob orientação da Chefia imediata ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$2.500,00 

 
Médico 
Psiquiatra 

 
1 

Diploma,  devidamente 
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível
superior em Medicina fornecido 
por  instituição  de  ensino
superior reconhecida pelo

Prestar  atendimento  médico  na 
especialidade  de  Psiquiatria  no âmbito do
programa CAPS I (Centro de Atenção
Psicossocial) e todas e  demais  atividades
individuais  e  coletivas  previstos  na 
normatização própria da Unidade de Saúde, 

 
30 horas 

 
R$ 15.000,00 
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Ministério da Educação, registro
no Conselho Regional de
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência Médica
ou Título de Especialista ou de
Pós- Graduação, reconhecido
pelo Ministério da Educação. 

inclusive participar de comissões e grupos de
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da
assistência multiprofissional, bem como outras
definidas pelo Gestor Municipal. 

 
Médico 
Clínico 
Geral 

 
1 

Diploma,  devidamente  registrado,  
de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás. 

Prestar atendimento médico na em Clínica 
Médica / Clínico Geral no âmbito do programa 
CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial) e 
todas e  demais  atividades individuais  e  
coletivas  previstos  na normatização própria da 
Unidade de Saúde, inclusive participar de 
comissões e grupos de trabalhos destinados à 
elaboração de protocolos ou procedimentos 
padrão da assistência multiprofissional, bem 
como outras definidas pelo Gestor Municipal. 

 
40 horas 

 
R$ 9.500,00 

 
Centro de 
Especialid

ades 
Odontológi

cas- 
CEO*** 

 
Cirurgião – 

Dentista 
Endodontista 

 
03 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Odontologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Odontologia do 
Estado de Goiás e possuir 
certificados na respectiva 
especialidade; Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Realizar atividades odontológicas de acordo 
com a sua especialidade previstas para o Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO), 
Programa Federal Brasil Sorridente, e outras 
definidas pela Chefia Imediata e/ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

40 horas R$ 3.000,00 

 
Cirurgião – 

Dentista 
Odontopedia

tra 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Odontologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Odontologia do 
Estado de Goiás e possuir 
certificados na respectiva 
especialidade; Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Realizar atividades odontológicas de acordo 
com a sua especialidade previstas para o Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO), 
Programa Federal Brasil Sorridente, e outras 
definidas pela Chefia Imediata e/ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

40 horas R$ 3.000,00 

 
Especialid

ades 
Odontológi

cas- 
CEO*** 

 

 
Cirurgião – 

Dentista 
Especialista 
em Prótese 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Odontologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Odontologia do 
Estado de Goiás e possuir 
certificados na respectiva 
especialidade; Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Realizar atividades odontológicas de acordo 
com a sua especialidade previstas para o Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO), 
Programa Federal Brasil Sorridente, e outras 
definidas pela Chefia Imediata e/ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

20 horas R$ 1.500,00 

 
Periodontista 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Odontologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Odontologia do 
Estado de Goiás e possuir 
certificados na respectiva 
especialidade; Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Realizar atividades odontológicas de acordo 
com a sua especialidade previstas para o Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO), 
Programa Federal Brasil Sorridente, e outras 
definidas pela Chefia Imediata e/ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

20 horas R$ 1.500,00 

 
Cirurgião 
Dentista 

 
02 

 
Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 

 
Realizar atividades odontológicas de acordo 
com a sua especialidade previstas para o Centro 

 
40 horas 

 
R$ 3.000,00 
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Curso de graduação de nível 
superior em Odontologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Odontologia do 
Estado de Goiás. 

de Especialidades Odontológicas (CEO), 
Programa Federal Brasil Sorridente, e outras 
definidas pela Chefia Imediata e/ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

20 horas R$1.500,00 

 
Auxiliar de 

Saúde Bucal 
– ASB 

 
09 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de Auxiliar de Saúde Bucal 
(ASB) fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Executar atividades auxiliares em saúde bucal 
sob orientação e supervisão do Cirurgião 
Dentista integrante da Equipe de Saúde Bucal. 

40 horas R$ 1.000,00 

 
Técnico de 

Saúde Bucal 
–TSB 

 
03 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de Técnico de Saúde Bucal 
(TSB) fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Executar atividades auxiliares em saúde bucal 
sob orientação e supervisão do Cirurgião 
Dentista integrante da Equipe de Saúde Bucal. 

40 horas R$ 1.200,00 

 
Saúde 
Bucal 

(Estratégia 
de Saúde 

da 
Família.) 

 

 
Cirurgião – 

Dentista 
(Saúde da 
Família). 

 
04 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Odontologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Odontologia do 
Estado de Goiás. 

Realizar atividades de promoção, prevenção e 
recuperação em saúde bucal no âmbito da 
Estratégia de Saúde da Família, conforme 
diretrizes do Programa Saúde da Família e 
Programa Brasil Sorridente. 

40 horas R$ 3.000,00 

 
Auxiliar de 

Saúde Bucal 
– ASB 

 
04 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de Auxiliar de Saúde Bucal 
(ASB) fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Executar atividades auxiliares em saúde bucal 
sob orientação e supervisão do Cirurgião 
Dentista integrante da Equipe de Saúde Bucal. 

40 horas R$ 1.000,00 

 
Técnico de 

Saúde Bucal 
–TSB 

 
04 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de Técnico de Saúde Bucal 
(TSB) fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Executar atividades auxiliares em saúde bucal 
sob orientação e supervisão do Cirurgião 
Dentista integrante da Equipe de Saúde Bucal. 

40 horas R$1.200,00 

 
Hospital 

Municipal 
de São 
Simão 

Hospital 
Municipal 

de 
São Simão 

Hospital 
Municipal 

de 
São Simão 

Hospital 
Municipal 

de 
São Simão 

 

 
Enfermeiro 

 
10 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Coordenar,  supervisionar  e  prestar  
atendimento  de  Enfermagem,  nível  superior,  
em regime de plantão na Urgência/Emergência, 
ambulatório ou internação, e inclusive, 
supervisionar trabalho do corpo de enfermagem 
de nível médio e elementar (técnicos e auxiliares 
de enfermagem), de acordo com o código de 
ética e regimento interno da Instituição. 

Teto máximo 
de 24 

plantões de 
12 horas 
por mês. 

R$150,00 por 
Plantão 

 
Técnico de 

Enfermagem 

 
20 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de Técnico de Enfermagem 
fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Realizar atividades de enfermagem próprias da 
atividade profissional do Técnico de 
Enfermagem, em regime de plantão e outras 
definidas pela chefia imediata e /ou pela 
Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com 
o código de ética e regimento interno da 
Instituição. 

Teto máximo 
de 24 

plantões de 
12 horas, por 

mês. 

R$80,00 por plantão. 

 
Farmacêutic

o 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Farmácia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Exercer  atividades  de  chefia,  supervisão,  
coordenação  da  Farmácia  do  Hospital 
Municipal; preparar relatórios de estoques, 
armazenagem, relação de compras, participar 
de comissões e grupos de trabalho visando à 
elaboração de protocolos terapêuticos; e outras 
e demais atividades pertinentes ao cargo. 

40 horas R$ 2.500,00 

 
Farmacêutic

o 
Responsável 

Técnico 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Farmácia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Exercer atividades de chefia, supervisão, 
coordenação, sendo responsável técnico da 
Farmácia do Hospital Municipal. Preparar 
relatórios de estoques, armazenagem, relação 
de compras, participar de comissões e grupos 
de trabalho visando à elaboração de protocolos 
terapêuticos; e outras e demais atividades 
pertinentes ao cargo ou outras definidas pelo 
gestor municipal. 

40 Horas 
semanais 

R$ 3.000,00. 
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Enfermeiro 

Responsável 
Técnico 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior na área de saúde 
fornecida por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás, e 
preferencialmente, que possua 
título de Pós-graduação Lato 
Sensu ou Stricto Sensu em Saúde 
Pública, Saúde Coletiva, Gestão 
Hospitalar, bem como experiência 
profissional em cargos de chefia, 
gerencia, coordenação em saúde 
pública. 

Planejar, dirigir, organizar, supervisionar e 
coordenar a equipe de enfermagem do hospital 
municipal; Organizar treinamentos e 
capacitações e outras atividades sob orientação 
do Secretário Municipal de Saúde. 

40 horas R$ 3.500,00 

 
Nutricionista 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Nutrição fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Desenvolver ações de nutrição e dietética junto 
a pacientes submetido a tratamento de 
patologias, acolhidos pelo Centro de 
Reabilitação e outras; atuar em parceria com os 
profissionais das Equipes Saúde da Família –
ESF, atuando diretamente no apoio às equipes 
e na unidade na qual o NASF está cadastrado; e 
demais atividades previstas para a atividade 
profissional de Nutricionista. 

40 Horas R$ 2.500,00 

 
Fisioterapeut

a 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Nutrição fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Executar ações especializadas em fisioterapia 
referente aos trabalhos relativos à utilização de 
métodos e técnicas fisioterápicos, terapêuticos e 
recreacionais, para a reabilitação física e 
mental, visando à recuperação do paciente bem
como outras atividades inerentes à 
especialidade e outras sob orientação da Chefia 
imediata ou Secretaria Municipal de Saúde em 
regime de plantão. 

Teto máximo 
de 05 

plantões de 
12 horas. 

R$ 150,00 por plantão. 

 
Técnico de 
Radiologia 

 
06 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de Técnico de Radiologia 
fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Realizar atividades de nível médio, em regime 
de plantão envolvendo as atividades de 
conduzir, posicionar e aplicar os fatores 
radiográficos para a realização de exames 
radiológicos simples e contrastados; realizar 
exames de tomografia computadorizada; operar 
a câmera escura para revelação de filmes, 
carregamento de chassis e reposição de 
material para as atividades diárias, bem como 
outras atividades inerentes à especialidade e 
outras sob orientação da Chefia imediata ou 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Teto Máximo 
de 26 

plantões de 4 
horas 

R$ 85,00 por plantão. 

 
Coordenador 
da Comissão 
Controle de 

Infecção 
Hospitalar 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior na área de saúde 
fornecida por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás, e 
preferencialmente, que possua 
título de Pós-graduação Lato 
Sensu ou Stricto Sensu em 
Infecção Hospitalar e outras afins 
ao cargo que vai ocupar, bem 
como experiência profissional em 
cargos de chefia ou coordenação 
de CCIH. 

Planejar, dirigir, organizar, supervisionar e 
coordenar a CCIH e interagir com equipes 
multiprofissionais de saúde do Hospital 
Municipal de Formosa; assessorar e subsidiar 
de informações pertinentes do cargo para o 
Secretario Municipal de Saúde. 

30 horas R$3.000,00 

 
Diretor 
Técnico 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de Medicina 
fornecida por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional Medicina 
do Estado de Goiás, e 
preferencialmente, experiência 
profissional comprovada a mais de 
03 anos. 

Ser responsável técnico da Instituição de acordo 
com o Código De Ética vigente, perante o CRM 
e CFM, ou ainda em qualquer órgão ou instância 
que fizer necessário.   Ser responsável pela 
realização da Escala de Plantão dos Médicos e 
fazer a substituição imediata quando necessário, 
garantindo assim o pleno funcionamento do 
serviço da instituição. 

20 horas R$ 3.500,00 

 
Médico 
Clínico 

 
09 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como 
médico em Clínica Geral, em regime de plantão, 

Teto máximo 
de 15 

plantões de 

R$ 2.000,00 por 
plantão de 
24 horas (Plantões de 



 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

 

Geral superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás. 

médico na Urgência/Emergência, ambulatório e 
internação. Realizar a evolução medica dos 
pacientes internados e a prescrição em regime 
de plantão. 

24h, por 
mês. 

Segunda-feira a   partir   
das 
07:00 horas e sábado  
até  às 
07:00 horas). 

     R$    2.200,00 por 
plantão de 
24 horas final de 
semana. (Plantões de 
sábado   a partir         
das 
07:00 horas e segunda-
feira até   às   07:00 
horas). 

Auxiliar/ 
Técnico de 

Enfermagem 

04 Diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de Curso de Técnico 
ou Auxiliar de Enfermagem 
fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Realizar atividades de enfermagem prevista 
para as atividades do profissional Auxiliar ou 
Técnico de Enfermagem bem como as inerentes 
às atividades e rotina da Secretaria Mun. de 
Saude. 

Teto máximo 
de 24 

Plantões de 
12 horas 

Técnico de 
Enfermagem R$ 80,00 
reais por plantão 

 
Fonoaudiólo

go 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Executar ações próprias da atividade 
profissional do Fonoaudiólogo, bem como outras 
atividades inerentes à especialidade e outras 
sob orientação da Chefia imediata ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

40 horas R$2.500,00 

 
Enfermeiro 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Coordenar,  supervisionar  e  prestar  
atendimento  de  Enfermagem,  nível  superior,  
em regime de plantão na Urgência/Emergência, 
ambulatório ou internação, e inclusive, 
supervisionar trabalho do corpo de enfermagem 
de nível médio e elementar (técnicos e auxiliares 
de enfermagem), de acordo com o código de 
ética e regimento interno da Instituição, e outras 
definidas pela chefia imediata e /ou pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Teto máximo 
de 24 

plantões de 
12 horas 
por mês. 

R$150,00 por 
Plantão 

 
Coordenador 

em 
Saúde 

 
06 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior na área de saúde 
fornecida por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás, e 
preferencialmente, que possua 
título de Pós-graduação Lato 
Sensu ou Stricto Sensu em Saúde 
Pública, Saúde Coletiva, Saúde da 
Família ou outras afins ao cargo 
que vai ocupar, bem como 
experiência profissional em cargos 
de chefia, assessoria, gerencia e 
coordenação em saúde pública. 

Supervisionar e coordenar equipes 
multiprofissionais de saúde dos programas e 
serviços de saúde existentes ou que venham ser 
implantados pela Secretaria Municipal de 
Saúde; e outras atividades sob orientação do 
Secretário Municipal de Saúde. 

40 horas R$ 3.500,00 

 
Coordenador 

de Gestão 
de Saúde 
Publica 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior na área de saúde 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás, e que possua 
preferencialmente título de Pós-
graduação Lato Sensu ou Stricto 
Sensu em Saúde Pública, Saúde 
Coletiva, Saúde da Família ou 
outras afins ao cargo que vai 
ocupar, bem como experiência 
profissional em Gestão de Saúde 
Pública, cargos de chefia, 

Planejar, dirigir, organizar, supervisionar e 
coordenar todas as equipes multiprofissionais de 
saúde dos programas e serviços de saúde 
existentes ou que venham a ser implantados 
pela Secretaria Municipal de Saúde; assessorar 
e subsidiar o Gestor Municipal de Saúde nas 
decisões de gestão e planejamento do sistema 
de saúde, e outras sob orientação do Gestor 
Municipal de Saúde. 

40 horas R$ 5.000,00 
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gerencia, assessoria e 
coordenação em saúde pública. 
Experiência profissional mínima 
02 anos. 

 
Fisioterapeut

a 

 
03 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Fisioterapia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Executar ações especializadas em fisioterapia 
referente aos trabalhos relativos à utilização de 
métodos e técnicas fisioterápicos, terapêuticos e 
recreacionais, para a reabilitação física e 
mental, visando à recuperação do paciente bem 
como outras atividades inerentes à 
especialidade e outras sob orientação da Chefia 
imediata ou Secretaria Municipal de Saúde. 

40 horas R$2.500,00 

Auxiliar/ 
Técnico de 

Enfermagem 

04 Diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de Curso de Técnico 
ou Auxiliar de Enfermagem 
fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Realizar atividades de enfermagem prevista 
para as atividades do profissional Auxiliar ou 
Técnico de Enfermagem bem como as inerentes 
às atividades e rotina da Secretaria Mun. de 
Saúde. 

40 horas Técnico de 
Enfermagem Auxiliar/ 
R$ 1.200,00 

Auxiliar de
Enfermagem 
R$1.100,00 

 
Psicólogo 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Psicologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
conselho do Estado de Goiás. 

Realizar avaliação psicológica, psicoterapia 
individual e em grupo, atendimento psicológico 
individualizado ao paciente e ao familiar, 
orientação e acompanhamento psicológico ao 
paciente e familiar no consultório; orientar e 
encaminhar pacientes para atendimento  
externo  e  outras  atividades  do  âmbito  do  
CAPS  e  a  critério  da  chefia imediata e da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$2.500,00 

 
 
 

Estratégi
a de 

Saúde 
da 

Família* 

Médico 
da 
Família 
/ 
Médico 
General
ista 

 
 
     09 

Diploma, devidamente 
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás. 

Prestar atendimento médico ambulatorial   
em   clínica    geral (generalistas) nos 
programas de saúde preconizados pela 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) na 
forma da Portaria Nº 2.488, de 21 de 
Outubro de  2011  (Política Nacional  de  
Atenção Básica) e  outras ações e 
atividades médicas de prevenção, 
promoção e recuperação da saúde 
individual e coletiva previstas no SUS, bem 
como outras definidas pelo Gestor 
Municipal. 

 
 

40 horas 

 
 

R$ 11.000,00 
(Zona Urbana) 

 
Médico 

da 
Família 

/ 
Médico 
General

ista 

 
 

0
3 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás. 

Prestar atendimento médico   ambulatorial  
em   clínica    geral (generalistas) nos 
programas de saúde preconizados pela 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) na 
forma da Portaria Nº 2.488, de 21 de 
Outubro de  2011  (Política Nacional  de  
Atenção Básica) e  outras ações e 
atividades médicas de prevenção, promoção 
e recuperação da saúde individual e coletiva 
previstas no SUS, bem como outras 
definidas pelo Gestor Municipal. 

 
     40 horas 

 
R$  12.500,00  (Zona 

Rural-Distrito) 

 
 
 
 
 
 

SAMU 
192*** 

 
Plantões 
Médicos 
/Socorrista 

 
2
6
0 

Plant
ões 

Médicos 
de 
24 

horas 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás. 

Prestar  atendimento  médico  de  
urgência/emergência  do  SAMU; 
supervisionar e regular atendimento e 
deslocamentos de Unidades Móveis, 
estabilizar e acompanhar pacientes; fazer 
buscas de vagas e outras atividades 
inerentes e previstas nos protocolos do 
Ministério da Saúde relativo ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgências – SAMU, 
bem como outras definidas pelo Gestor 
Municipal. 

 
 

_ 

R$      2.000,00    
por 
plantão de 24 horas 
(Plantões de 
Segunda-feira  a 
partir  das 07:00 
horas  e  sábado  até 
às 07:00 horas). 
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Plantões 
Médicos 
/Socorrista 

 
 

1
3
0 

Plantõ
es 

Médicos 
de 
24 

horas 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  de  graduação  de  nível  
superior  em  Medicina 
fornecido  por  instituição  de  
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
registro no Conselho Regional 
de Medicina do Estado de Goiás. 

Prestar  atendimento  médico  de  
urgência/emergência  do  SAMU; 
supervisionar e regular atendimento e 
deslocamentos de Unidades Móveis, 
estabilizar e acompanhar pacientes; fazer 
buscas de vagas e outras atividades 
inerentes e previstas nos protocolos do 
Ministério da Saúde relativo ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgências – SAMU, 
bem como outras definidas pelo Gestor 
Municipal. 

 
 

_ 

R$      2.200,00    
por 
plantão de 24 
horas 
final de semana. 
(Plantões  de  
sábado a partir das 
07:00 horas e  
segunda- feira até às 
07:00 horas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPS I 

 
 
 
Médico 
Psiquiatra 

 
 
 

1 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós- 
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar  atendimento  médico  na  
especialidade  de  Psiquiatria  no âmbito do 
programa CAPS I (Centro de Atenção 
Psicossocial) e todas e  demais  atividades 
individuais  e  coletivas  previstos  na 
normatização própria da Unidade de Saúde, 
inclusive participar de comissões e grupos 
de trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional, bem como 
outras definidas pelo Gestor Municipal. 

 
 
 

30 horas 

 
 
 

R$ 15.000,00 

 
 
Médico 
Clínico 
Geral 

 
 
 

1 

Diploma,  devidamente  registrado,  
de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível superior 
em Medicina fornecido  por  instituição  
de  ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no 
Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Goiás. 

Prestar atendimento médico na em Clínica Médica 
/ Clínico Geral no âmbito do programa CAPS I 
(Centro de Atenção Psicossocial) e todas e  
demais  atividades individuais  e  coletivas  
previstos  na normatização própria da Unidade de 
Saúde, inclusive participar de comissões e grupos 
de trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional, bem como outras definidas pelo 
Gestor Municipal. 

 
 
 

40 horas 

 
 
 
R$ 9.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospital 
Municipal 
de São 
Simão 
 
 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Clinica 
Geral 

 
 
 
900 
Plantões 
de 
24 horas 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do  seu  código  
de  ética  como  médico  ambulatorial, 
hospitalar  e Pronto - Socorro na 
Especialidade de sua habilitação; atuar 
como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos; e outras atividades afins ao cargo 
de médico especialista. Realizar a evolução 
medica dos pacientes internados e a 
prescrição em regime de plantão, bem como 
outras atividades definidas pelo Gestor 
Municipal. 

 
 
_    _ 

R$      2.000,00     por 
plantão de 24 horas 
(Plantões de Segunda-
feira  a partir  das 07:00 
horas  e  sábado  até 
às 07:00 horas). 

 
 
Plantões 
Médicos de 
Clinica 
Geral 

 
 
450 
Plantões 
de 
24 horas 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  de  graduação  de  nível  
superior  em  Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do  seu  código  
de  ética  como  médico  ambulatorial, 
hospitalar  e Pronto - Socorro na 
Especialidade de sua habilitação; atuar 
como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos; e outras atividades afins ao cargo 
de médico especialista, bem como outras 
definidas pelo Gestor Municipal. 

 
 
_   

R$      2.200,00     por 
plantão de 24 horas 
final de semana. 
(Plantões  de  sábado a 
partir das 07:00 horas e  
segunda- feira até às 
07:00 horas). 
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Hospital 
Municipal 
de São 
Simão 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Cardiologia 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de acordo 
com ESCALA MENSAL, estando acessível e a 
disposição da equipe de Plantão do Hospital 
Municipal quando solicitado seja presencial ou por 
telefone. Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código de  
ética  como médico especialista, hospitalar e 
Pronto  – atendimento na Especialidade de sua 
habilitação; atuar como médico especialista em 
equipe multiprofissional, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos; e outras atividades afins ao cargo de 
médico especialista, bem como outras definidas 
pelo Gestor Municipal. 

 
 
_    _. 

 
 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 

 
 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Anestesia 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de 
acordo com ESCALA MENSAL, estando 
acessível e a disposição da equipe de 
Plantão do Hospital Municipal quando 
solicitado seja presencial ou por telefone. 
Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de  ética  como médico especialista, 
hospitalar  e Pronto – atendimento na 
Especialidade de sua habilitação; atuar 
como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos; e outras atividades afins ao cargo 
de médico especialista, bem como outras 
definidas pelo Gestor Municipal. 

 
 
 
_    _. 

 
 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Ortopedia 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  de  graduação  de  nível  
superior  em  Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de 
acordo com ESCALA MENSAL, 
estando acessível e a disposição da equipe 
de Plantão do Hospital 
Municipal quando solicitado seja presencial 
ou por telefone. Prestar atendimento de 
acordo com os preceitos de sua formação e 
do seu código de  ética  como médico 
especialista, hospitalar e Pronto  – 
atendimento na Especialidade de sua 
habilitação; atuar como médico especialista 
em equipe multiprofissional, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos; e outras 
atividades afins ao cargo de médico 
especialista, bem como outras definidas pelo 
Gestor Municipal. 

 
 
_    _. 

 
 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Obstetrícia 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  de  graduação  de  nível  
superior  em  Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de 
acordo com ESCALA MENSAL, 
estando acessível e a disposição da equipe 
de Plantão do Hospital 
Municipal quando solicitado seja presencial 
ou por telefone. Prestar atendimento de 
acordo com os preceitos de sua formação e 
do seu código de  ética  como médico 
especialista, hospitalar e Pronto  – 
atendimento na Especialidade de sua 
habilitação; atuar como médico especialista 
em equipe multiprofissional, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos; e outras 
atividades afins ao cargo de médico 
especialista, bem como outras definidas pelo 
Gestor Municipal. 

 
 
_    _. 

 
 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 



 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Pediatria 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  de  graduação  de  nível  
superior  em  Medicina 
fornecido  por  instituição  de  
ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de 
acordo com ESCALA MENSAL, 
estando acessível e a disposição da equipe 
de Plantão do Hospital 
Municipal quando solicitado seja presencial 
ou por telefone. Prestar atendimento de 
acordo com os preceitos de sua formação e 
do seu código de  ética  como médico 
especialista, hospitalar e Pronto  – 
atendimento na Especialidade de sua 
habilitação; atuar como médico especialista 
em equipe multiprofissional, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos; e outras 
atividades afins ao cargo de médico 
especialista, bem como outras definidas pelo 
Gestor Municipal. 

 
 
_    _. 

 
 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Cirurgião 
Geral 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de 
acordo com ESCALA MENSAL, 
estando acessível e a disposição da equipe 
de Plantão do Hospital Municipal quando 
solicitado seja presencial ou por telefone. 
Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de  ética  como médico especialista, 
hospitalar e Pronto  – atendimento na 
Especialidade de sua habilitação; atuar 
como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos; e outras atividades afins ao cargo 
de médico especialista, bem como outras 
definidas pelo Gestor Municipal. 

 
 
 
_    _. 

 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 

 
 
Plantões 
de 
Cirurgião 
Dentista 
Bucomaxilo
faci al 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência ou 
Título de Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de 
acordo com ESCALA MENSAL, 
estando acessível e a disposição da equipe 
de Plantão do Hospital Municipal quando 
solicitado seja presencial ou por telefone. 
Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como especialista, hospitalar e 
Pronto  – atendimento na Especialidade de 
sua habilitação; atuar como especialista em  
equipe  multiprofissional, no  
desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e  coletivos; e  outras 
atividades afins ao cargo de especialista, 
bem como outras definidas pelo Gestor 
Municipal. 

 
 
 
_    _. 

 
 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 

 
 
 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Ortopedia 

 
 
 
 
 
 
30 
Plantões 
de 24 
horas 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar   diagnósticos   e   tratar   afecções   
agudas,   crônicas   ou 
traumáticas dos ossos e anexos, valendo-se 
de meios clínicos; orientar o tratamento das 
alterações em ossos, músculos e 
articulações seja elas congênitas (desde o 
nascimento), desenvolvidas durante a vida 
do paciente, ou por causa de problemas de 
postura em consequência da idade, 
acidentes ou doenças; realizar 
procedimentos ambulatoriais inerentes a sua 
especialidade (aparelho gessado, tratamento 
conservador fraturas, entorses e luxações, 
etc.); avaliar as condições físico-funcionais 
do paciente; preencher e manter prontuário 
médico organizado e atualizado dos 
pacientes atendidos; garantir referência; 
participar em todas as atividades para que 
for designado pela chefia imediata, bem 
como outras definidas pelo Gestor Municipal. 

 
 
_    _ 

R$      2.200,00     por 
plantão de 24 horas. 



 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Cirurgia 
Geral 

 
 
 
1000 
Plantões 
de 
04 horas 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e 
do seu código de ética como cirurgião geral, 
realizando cirurgias de pequeno,   médio   e   
grande   porte;   pequenos   procedimentos 
cirúrgicos ou como médico auxiliar; Realizar 
atividades e procedimentos assistenciais em  
sua  área  de  atuação, de  caráter eletivo e 
de urgência e emergência, ambulatorial e 
hospitalar em regime de plantão, bem como 
outras definidas pelo Gestor Municipal. 

 
 
_    _ 

 
 
R$       800,00       por 
plantão de 04 horas. 

 
 
 
 
Plantões 
Médicos de 
anestesia 

 
 
 
 
450 
Plantões 
de 
04 horas. 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Conferir a preparação do material a ser 
utilizado na anestesia antes 
do inicio da mesma; Conferir adequado 
funcionamento de equipamentos  de  
monitorização, ventilação  mecânica  e 
desfibrilação cardíaca antes  do  início do  
procedimento cirúrgico; Auxiliar no 
transporte de pacientes graves para o 
Centro Cirúrgico, quando solicitado; Indicar  
anestesia adequadamente conforme  o 
procedimento cirúrgico e o estado físico do 
paciente; Realizar anestesia em diferentes 
especialidades cirúrgicas, conforme escala; 
Ao final do procedimento cirúrgico, transferir 
pacientes para recuperação pós-anestésica, 
Unidade de Terapia Intensiva ou outro local 
em que haja necessidade de 
acompanhamento do anestesiologista, bem 
como outras definidas pelo Gestor Municipal. 

 
_    _ 

 
R$       800,00       por 
plantão de 04 horas. 

 
 
 
 
 
 

Especialida
des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Médico 
Gastroente

rologista 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico  na  especialidade   de   
Gastroenterologia   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
 
16 horas 

 
 
R$ 12.000,00 

 
 
 

Médico 
Neurologist

a 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 
Neurologist

a 

 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico  na  especialidade   de   
Neurologia   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
 
16 horas 

 
 
R$ 12.000,00 



 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especialida
des 

 
 
 

Médico 
Endocrinol

ogista 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 
Endocrinol

ogista 

 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 

01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como   médico   na   especialidade   
de   Endocrinologia   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
 
16 horas 

 
 
R$ 12.000,00 

 
 

Médico 
Urologista 

 
 
 
 
 
 
 

Médico 
Urologista 

 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 

01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico na especialidade  de   
Urologia   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
 
16 horas 

 
 
R$ 12.000,00 

 
 
 
 
 

Médico 
Pediatra 

 
 
 
 
 

02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico  na   especialidade   
de   Pediatria   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 

 
 
 
 

Médico 
Oftalmologi

sta 

 
 
 
 
 

01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico  na   especialidade   
de   Oftalmologia   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
 
16 horas 

 
 
R$ 12.000,00 



 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
 
 
 

Especialida
des 

 
 
 

Médico 
Ortopedista 

 
 
 
 

02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico na especialidade de 
Ortopedista no ambulatório de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

16 horas R$ 12.000,00 

 
 
 

Médico 
Psiquiatra 

 
 
 
 
 
 

01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico na especialidade de 
Psiquiatria no ambulatório de especialidades 
da secretaria municipal de saúde e participar 
de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

08 horas R$ 6.000,00 

 
 
 
 

Médico 
Clínico 
Geral 

 
 
 
 

03 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como clínico Geral no ambulatório 
de especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

08 horas R$ 9.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especialida
des 

 
 
 

Médico 
Otorrionola

ring 
ologista 

 
 
 
 

01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico  na  especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

16 horas R$ 12.000,00 

 
 

Medico 
Cardiologis

ta 
 

 
 
 

03 
 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico  na  especialidade   de   
Cardiologia   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
 
 
 
 
16 horas 

 
 
 
 
 
R$ 12.000,00 



 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
 
 

Médico 
Ginecologis
ta/ Obstetra 

 
 

04 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como   médico   na   especialidade   
de   Ginecologista/Obstetra   no   ambulatório   
de especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

12 horas R$9.000,00 

TOTAL:  R$ 485.565,00  

 
 

Exames laboratoriais 
Item Código do 

Procedimento 
SUS conforme 
SIGTAP 

Tipo de Serviço Local será 
Prestado o 
serviço 

Quantidade 
Total  

Valor  SUS 
Unitário 

Valor 
Aprovado pelo 
CMS  

Valor     Mensal 

1 02.02.01.012-0 Acido Úrico Laboratório 360  R$    1,85   R$             3,70   R$          1.332,00  

2 02.02.01.018-0 Amilase Laboratório 240  R$       2,25   R$             4,50   R$          1.080,00  

3 02.02.01.020-1 Bilirrubinas total e 
frações 

Laboratório 240  R$       2,01   R$             4,02   R$             964,80  

4 02.02.01.021-0 Cálcio Laboratório 192  R$       1,85   R$             3,70   R$             710,40  

5 02.02.01.026-0 Cloreto Laboratório 120  R$       1,85   R$             3,70   R$             444,00  

6 02.02.01.027-9 Colesterol HDL Laboratório 480  R$       3,51   R$             7,02   R$          3.369,60  

7 02.02.01.029-5 Colesterol Total Laboratório 480  R$       1,85   R$             3,70   R$          1.776,00  

8 02.02.01.030-9 Colinesterase Laboratório 120  R$       3,68   R$             7,36   R$             883,20  

9 02.02.01.031-7 Creatinina Laboratório 1320  R$       1,85   R$             3,70   R$          4.884,00  

10 02.02.01.032-5 CPK Laboratório 360  R$       3,68   R$          15,00   R$          5.400,00  

11 02.02.01.033-3 CK-MB Laboratório 360  R$       4,12   R$          25,00   R$          9.000,00  

12 02.02.01.036-8 Desidrogenase 
Láctica 

Laboratório 120  R$       3,68   R$             7,36   R$             883,20  

13 02.02.01.039-2 Ferro Sérico Laboratório 192  R$       3,51   R$             7,02   R$          1.347,84  

14 02.02.01.042-2 Fosfatase Alcalina Laboratório 192  R$       2,01   R$             4,02   R$             771,84  

15 02.02.01.043-0 Fósforo Laboratório 120  R$       1,85   R$             3,70   R$             444,00  

16 02.02.01.046-5 Gama-GT Laboratório 960  R$       3,51   R$             7,02   R$          6.739,20  

17 02.02.01.047-3 Glicose Laboratório 4560  R$       1,85   R$             3,70   R$       16.872,00  

18 02.02.01.056-2 Magnésio Laboratório 120  R$       2,01   R$             4,02   R$             482,40  

19 02.02.01.057-0 Mucoproteínas-
MUCO 

Laboratório 120  R$       2,01   R$             4,02   R$             482,40  

20 02.02.01.060-0 Potássio Laboratório 960  R$       1,85   R$             3,70   R$          3.552,00  

21 02.02.01.062-7 Proteínas Totais e 
Frações 

Laboratório 480  R$       1,85   R$             7,40   R$          3.552,00  

22 02.02.01.061-9 Proteínas Totais Laboratório 240  R$       1,40   R$             3,70   R$             888,00  

23 02.02.01.063-5 Sódio Laboratório 960  R$       1,85   R$             3,70   R$          3.552,00  

24 02.02.01.064-3 Transaminase - 
TGO 

Laboratório 960  R$       2,01   R$             4,02   R$          3.859,20  

25 02.02.01.065-1 Transaminase - 
TGP 

Laboratório 960  R$       2,01   R$             4,02   R$          3.859,20  

26 02.02.01.067-8 Dosagem de 
Triglicerídeos 

Laboratório 720  R$       3,51   R$             7,02   R$          5.054,40  

27 02.02.01.069-4 Uréia Laboratório 1440  R$       1,85   R$             3,70   R$          5.328,00  

28 02.02.02.002-9 Contagem de 
Plaquetas 

Laboratório 6000  R$       2,73   R$             5,46   R$       32.760,00  

29 02.02.02.007-0 Tempo de 
Coagulação - TC 

Laboratório 360  R$       2,73   R$             5,46   R$          1.965,60  
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30 02.02.02.009-6 Tempo de Sangria - 
TS 

Laboratório 312  R$       2,73   R$             5,46   R$          1.703,52  

31 02.02.02.014-2 TAP Laboratório 600  R$       2,73   R$          10,00   R$          6.000,00  

32 02.02.02.015-0 Hemossidimentação 
- VHS 

Laboratório 192  R$       2,73   R$             5,46   R$          1.048,32  

33 02.02.02.030-4 Hemoglobina Laboratório 216  R$       1,53   R$             3,06   R$             660,96  

34 02.02.02.036-3 Eritrograma Laboratório 120  R$       2,73   R$          10,00   R$          1.200,00  

35 02.02.02.037-1 Hematócrito Laboratório 168  R$       1,53   R$             3,06   R$             514,08  

36 02.02.02.038-0 Hemograma 
Completo 

Laboratório 6000  R$       4,11   R$             8,22   R$       49.320,00  

37 02.02.02.039-8 Leucograma Laboratório 96  R$       2,73   R$          10,00   R$             960,00  

38 02.02.02.041-0 Célula LE Laboratório 96  R$       4,11   R$             8,22   R$             789,12  

39 Cód. Não 
Encontrado 

Coombs Indireto Laboratório 192    R$          10,00   R$          1.920,00  

40 02.02.02.049-5 Coagulograma Laboratório 360  R$       2,73   R$          30,00   R$       10.800,00  

41 02.02.02.054-1 Coombs Direto - 
TAD 

Laboratório 192  R$       2,73   R$             5,46   R$          1.048,32  

42 02.02.03.007-5 Fator Reumatoide - 
Látex 

Laboratório 192  R$       2,83   R$             5,66   R$          1.086,72  

43 02.02.03.008-3 Proteína C Reativa - 
PCR 

Laboratório 720  R$       9,25   R$          18,50   R$       13.320,00  

44 02.02.03.047-4 Anti-Estreptolisina 
O - ASO 

Laboratório 288  R$       2,83   R$             5,66   R$          1.630,08  

45 02.02.03.076-8 Toxoplasmose - IgG Laboratório 432  R$     16,97   R$          33,94   R$       14.662,08  

46 02.02.03.087-3 Toxoplasmose - IgM Laboratório 432  R$     18,55   R$          37,10   R$       16.027,20  

47 02.02.03.104-7 Chagas Laboratório 240  R$     10,00   R$          20,00   R$          4.800,00  

48 02.02.01.066-0 Transferrina Laboratório 168  R$       4,12   R$          15,00   R$          2.520,00  

49 02.02.03.010-5 PSA Total e Livre Laboratório 408  R$     16,42   R$          32,84   R$       13.398,72  

50 02.02.03.081-4 Rubeola - IgG Laboratório 96  R$     17,16   R$          34,32   R$          3.294,72  

51 02.02.03.092-0 Rubeola - IgM Laboratório 96  R$     17,16   R$          34,32   R$          3.294,72  

52 02.02.02.013-4 TTPA Laboratório 240  R$       5,77   R$          11,54   R$          2.769,60  

53 02.02.03.097-0 HBSAg Laboratório 264  R$     18,55   R$          37,10   R$          9.794,40  

54 02.02.06.021-7 Beta - HCG 
Quantitativo 

Laboratório 360  R$       7,85   R$          15,70   R$          5.652,00  

55 02.02.03.111-0 VDRL - Sífilis Laboratório 600  R$       2,83   R$             5,66   R$          3.396,00  

56 02.02.04.012-7 Fezes - 
Parasitológico 

Laboratório 600  R$       1,65   R$             5,66   R$          3.396,00  

57 02.02.04.014-3 Sangue oculto  Laboratório 288  R$       1,65   R$          11,54   R$          3.323,52  

58 02.02.05.001-7 Urina Laboratório 6000  R$       3,70   R$             7,40   R$       44.400,00  

59 02.02.08.001-3 Antibiograma Laboratório 168  R$       4,98   R$             9,96   R$          1.673,28  

60 02.02.08.007-2 Gram Laboratório 96  R$       2,80   R$             5,60   R$             537,60  

61 02.02.08.008-0 Cultura Laboratório 216  R$       5,62   R$          15,00   R$          3.240,00  

62 02.02.08.005-6 BAAR - Hanseníase Laboratório 96  R$       4,20   R$             8,40   R$             806,40  

63 02.02.08.006-4 BAAR - 
Tuberculose 

Laboratório 96  R$       4,20   R$             8,40   R$             806,40  

64 02.02.08.015-3 Hemocultura Laboratório 96  R$     11,49   R$          22,98   R$          2.206,08  

65 02.02.09.006-0 Rotina Líquor Laboratório 72  R$       1,89   R$          50,00   R$          3.600,00  

66 02.02.12.002-3 Tipagem Sanguínea Laboratório 600  R$       1,37   R$             3,70   R$          2.220,00  

67 02.02.03.079-2 Dengue - IgG Laboratório 360  R$     30,00   R$          60,00   R$       21.600,00  

68 02.02.03-090-3 Dengue - IgM Laboratório 360  R$     20,00   R$          40,00   R$       14.400,00  

69 02.02.06.034-9 Testoterona Laboratório 96  R$     10,43   R$          20,86   R$          2.002,56  

70 02.02.01.038-4 Ferritina Laboratório 96  R$     15,59   R$          31,18   R$          2.993,28  

71 02.02.01.050-3 Hemoglobina 
Glicosilada 

Laboratório 96  R$       7,86   R$          20,00   R$          1.920,00  

72 02.02.01.055-4 Lipase Laboratório 96  R$       2,25   R$          15,00   R$          1.440,00  

73 02.02.02.035-5 Eletroforese de 
Hemoglobina 

Laboratório 48  R$       5,41   R$          25,00   R$          1.200,00  

74 02.02.03-059-8 FAN Laboratório 72  R$     17,16   R$          34,32   R$          2.471,04  
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75 02.02.03.091-1 HAV - IGM 
(Hepatite A) 

Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

76 02.02.03.080-6 HAV - IGG 
(Hepatite A) 

Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

77 02.02.05.011-4 Proteinúria Laboratório 96  R$       2,04   R$             4,08   R$             391,68  

78 02.02.06.013-6 Cortisol Laboratório 72  R$       9,86   R$          19,72   R$          1.419,84  

79 02.02.06.016-0 Estradiol Laboratório 72  R$     10,15   R$          20,30   R$          1.461,60  

80 02.02.06.018-7 Estrona Laboratório 72  R$     11,55   R$          23,10   R$          1.663,20  

81 02.02.06.023-3 FSH Laboratório 216  R$       7,89   R$          15,78   R$          3.408,48  

82 02.02.06.024-1 LH Laboratório 216  R$       8,97   R$          17,94   R$          3.875,04  

83 02.02.06.025-0 TSH Laboratório 264  R$       8,96   R$          17,92   R$          4.730,88  

84 02.02.06.030-6 Prolactina Laboratório 96  R$     10,15   R$          20,30   R$          1.948,80  

85 02.02.06.036-5 Tireoglobulina Laboratório 96  R$     15,35   R$          30,70   R$          2.947,20  

86 02.02.06.038-1 T4 Livre Laboratório 264  R$     11,60   R$          23,60   R$          6.230,40  

87 02.02.06.039-0 T3 Laboratório 168  R$       8,71   R$          17,42   R$          2.926,56  

88 02.02.06.037-3 T4 Laboratório 168  R$       8,76   R$          15,72   R$          2.640,96  

89 02.02.07.019-0 Cobre Laboratório 72  R$       3,51   R$          15,00   R$          1.080,00  

90 02.02.07.035-2 Zinco Laboratório 72  R$     15,65   R$          31,30   R$          2.253,60  

91 02.02.09.030-2 Prova Reumática Laboratório 96  R$       1,89   R$          29,22   R$          2.805,12  

92 02.02.03.063-6 Anti-HBs Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

93 02.02.03.078-4 Anti-HBc - IgG Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

94 02.02.03.089-0 Anti-HBc - IgM Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

95 02.02.09.021-3 Espermograma Laboratório 96  R$       9,70   R$          19,40   R$          1.862,40  

96 02.02.01.072-4 Eletroforese de 
Proteínas 

Laboratório 48  R$       4,42   R$          25,00   R$          1.200,00  

97 02.02.06.029-2 Progesterona Laboratório 72  R$     10,22   R$          20,44   R$          1.471,68  

98 02.02.03.074-1 Citomegalovírus - 
IgG 

Laboratório 96  R$     11,00   R$          22,00   R$          2.112,00  

99 02.02.03.085-7 Citomegalovírus - 
IgM 

Laboratório 96  R$     11,61   R$          23,22   R$          2.229,12  

100 02.02.06.026-8 Insulina Laboratório 96  R$     10,17   R$          20,34   R$          1.952,64  

101 02.02.03.030-0 HIV Laboratório 360  R$     10,00   R$          20,00   R$          7.200,00  

102 02.02.07.017-4 Chumbo Laboratório 96  R$       8,83   R$          17,66   R$          1.695,36  

103 02.02.07.025-5 Lítio Laboratório 48  R$       2,25   R$          15,00   R$             720,00  

104 02.02.03.112-8 FTA-ABs -IgG 
(Sifilis) 

Laboratório 96  R$     10,00   R$          20,00   R$          1.920,00  

105 02.02.03.113-6 FTA-Abs - IgM 
(Sifilis) 

Laboratório 96  R$     10,00   R$          20,00   R$          1.920,00  

106 02.02.03.042-3 Clamídia Laboratório 48  R$     10,00   R$          25,00   R$          1.200,00  

107 02.02.07.015-8 Carbamazepina Laboratório 48  R$     17,53   R$          35,06   R$          1.682,88  

108 02.02.05.002-5 Clearence de 
Creatinina 

Laboratório 96  R$       3,51   R$             7,40   R$             710,40  

109 02.02.03.009-1 Alfafetoproteína Laboratório 48  R$     15,06   R$          30,12   R$             177,60  

110 02.02.03.096-2 CEA 
Carcinoembrionário 

Laboratório 96  R$     13,35   R$          26,70   R$          2.563,20  

111 02.02.04.003-8 Coprocultura Laboratório 96  R$       3,04   R$          15,00   R$          1.440,00  

112 02.02.01.040-6 Ácido Fólico Laboratório 144  R$     15,65   R$          31,30   R$          4.507,20  

113 02.02.08.014-5 Exame Fresco Laboratório 144  R$       2,80   R$             5,60   R$             806,40  

114 02.02.06.017-9 Estriol Laboratório 144  R$     11,55   R$          23,10   R$          3.326,40  

115 02.02.03.073-3 Monoteste Laboratório 120  R$       2,83   R$          10,00   R$          1.200,00  

116 02.02.12.008-2 Fator DU(ABO) Laboratório 96  R$       1,37   R$             3,70   R$             355,20  

117 02.02.03.055-5 Anti-TPO  Laboratório 96  R$     17,16   R$          34,32   R$          3.294,72  

118 02.02.06.032-2 Somatomedina C 
(IGF-1) 

Laboratório 96  R$     15,35   R$          45,00   R$          4.320,00  

119 Cód. Não 
Encontrado 

Vitamina D Laboratório 96    R$          60,00   R$          5.760,00  

120 Cód. Não 
Encontrado 

Mioglobina Laboratório 96    R$          25,00   R$          2.400,00  
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121 02.02.03.069-5 Sarampo Laboratório 144  R$       9,25   R$          18,50   R$          2.664,00  

122 02.02.03.053-9 Leptospirose Laboratório 144  R$       4,10   R$          20,00   R$          2.880,00  

123 02.02.06.039-0 T-3 Livre Laboratório 168  R$       8,71   R$          17,42   R$          2.926,56  

124 02.02.03.049-0 Anti-Gliadina 
IgG/IgM 

Laboratório 72    R$          60,00   R$          4.320,00  

125 02.02.03.034-2 Anti- Endomísio Laboratório 72  R$     17,16   R$          45,00   R$          3.240,00  

126 Cód. Não 
Encontrado 

Pesquisa de 
Fungos nas Fezes 

Laboratório 120    R$             4,00   R$             480,00  

127 02.02.04.007-0 Pesquisa de 
Gorduras Fecais 

Laboratório 144  R$       1,65   R$             3,30   R$             475,20  

128 02.02.04.009-7 Pesquisa de 
Leucócitos Fecais 

Laboratório 144  R$       1,65   R$             3,30   R$             475,20  

129 02.02.04.015-1 Substância 
Redutora-Pesquisa 

Laboratório 264  R$       1,65   R$             3,30   R$             871,20  

130 Cód. Não 
Encontrado 

Brucelose Laboratório 96    R$          15,00   R$          1.440,00  

131 02.02.03.061-0 Malária - IFI Laboratório 72  R$     10,00   R$          20,00   R$          1.440,00  

132 02.02.07..028-0 Cocaína Laboratório 48  R$     10,00   R$          50,00   R$          2.400,00  

133 Cód. Não 
Encontrado 

Vitamina A (Retinol) Laboratório 48    R$          70,00   R$          3.360,00  

134 02.02.06.027-6 Paratormônio Laboratório 96  R$     43,13   R$          86,26   R$          8.280,96  

135 Cód. Não 
Encontrado 

Selênio Laboratório 48    R$          35,00   R$          1.680,00  

136 Cód. Não 
Encontrado 

Cromo Laboratório 48    R$          30,00   R$          1.440,00  

137 02.02.03.031-8 HTLV I e II Laboratório 144  R$     18,55   R$          37,10   R$          5.342,40  

138 02.02.03.103-9 IgE Específico Laboratório 144  R$       9,25   R$          25,00   R$          3.600,00  

139 02.02.03.016-4 IgE TOTAL Laboratório 144  R$       9,25   R$          18,50   R$          2.664,00  

140 Cód. Não 
Encontrado 

Caxumba IgG/IgM Laboratório 72    R$          50,00   R$          3.600,00  

141 02.02.03.015-6 IgA Laboratório 144  R$     17,16   R$          34,32   R$          4.942,08  

142 Cód. Não 
Encontrado 

Prova Cruzada Laboratório 408    R$             5,00   R$          2.040,00  

143 02.02.06.004-7 Alfa 
Hidroxiprogesterona 

Laboratório 168  R$     10,20   R$          20,40   R$          3.427,20  

144 02l.02.03.064-4 ANTI-Hbe Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

145 02.02.03.078-4 ANTI-HBc Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

146 02.02.05.009-2 Microalbuminúria  Laboratório 96  R$       8,12   R$          20,00   R$          1.920,00  

147 Cód. Não 
Encontrado 

Albumina Laboratório 144    R$             3,70   R$             532,80  

148 02.02.06.033-0 DHEA S Laboratório 144  R$     13,11   R$          26,22   R$          3.775,68  

149 02.02.12.008-2 Fator Rh Laboratório 240  R$       1,37   R$             3,70   R$             888,00  

150 02.02.03.094-6 Epstein- BAAR/IgM Laboratório 72  R$     17,16   R$          34,32   R$          2.471,04  

151 02.02.03.083-0 Epstein- BAAR/IgG Laboratório 72  R$     17,16   R$          34,32   R$          2.471,04  

152 02.02.03.121-7 CA 125 Laboratório 96  R$     13,35   R$          26,70   R$          2.563,20  

153 02.02.02.003-7 Cont. Reticulócitos Laboratório 48  R$       2,73   R$             5,46   R$             262,08  

154 02.02.01.028-7 Colesterol LDL Laboratório 288  R$       3,51   R$             7,02   R$          2.021,76  

155 02.02.03.067-9 HCV (Hepatite C) Laboratório 192  R$     18,55   R$          37,10   R$          7.123,20  

156 02.02.03.012-1 C3 Laboratório 96  R$     17,16   R$          34,32   R$          3.294,72  

157 02.02.03.013-0 C4 Laboratório 96  R$     17,16   R$          34,32   R$          3.294,72  

158 02.02.03.075-0 Leishmaniose IgG Laboratório 96  R$       9,25   R$          18,50   R$          1.776,00  

159 02.02.03.086-5 Leishmaniose IgM Laboratório 96  R$     10,00   R$          20,00   R$          1.920,00  

160 02.02.04.010-0 Leveduras Laboratório 36  R$       1,65   R$             3,30   R$             118,80  

161 02.02.01.070-8 Vitamina B12 Laboratório 72  R$     15,24   R$          30,48   R$             237,60  

162 02.01.01.066-6 Biópsias Laboratório 120  R$     18,33   R$          60,00   R$          7.200,00  

163 02.02.03.084-9 Herpes Simples IgG Laboratório 72  R$     17,16   R$          34,32   R$          2.471,04  

164 02.02.03.095-4 Herpes Simples IgM Laboratório 72  R$     17,16   R$          34,32   R$          2.471,04  

165 02.02.03.120-9 Troponina Laboratório 180  R$       9,00   R$          25,00   R$          4.500,00  
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166 02.02.06.022-5 HGH Hormônio 
Cresc. 

Laboratório 168  R$     10,21   R$          20,42   R$          3.430,56  

167 Cód. Não 
Encontrado 

Pesquisa de H. 
Pylori 

Laboratório 60    R$          36,00   R$          2.160,00  

168 Cód. Não 
Encontrado 

Curva Glicêmica Laboratório 120    R$          25,00   R$          3.000,00  

169 Cód. Não 
Encontrado 

CA 19/9 Laboratório 96    R$          27,83   R$          2.671,68  

170 Cód. Não 
Encontrado 

Lipidograma Laboratório 480    R$          24,76   R$       11.884,80  

203 02.11.02.004-4 Holter 24 Horas Credenciada 600 R$ 30,00 R$ 100,00 R$ 60.000,00 

205 
Cód. Não 

encontrado 
Ecocardiograma Credenciada 480    R$ 160,00 R$ 76.800,00 

206 02.11.02.006-0 Teste Ergométrico Credenciada 360 R$ 30,00 R$ 100,00 R$ 36.000,00 

207 02.11.02.005-2 
Mapeamento da 

P.A 
Credenciada 360 R$ 10,07 R$ 100,00 R$ 36.000,00 

212 02.11.04.002-9 Colposcopia 
Clinica 

Credenciada 
840 R$ 3,38 R$ 100,00 R$ 84.000,00 

215 02.05.02.004-6 USG Abdome Total 
Clinica 

Credenciada 
1200 R$ 37,95 R$ 150,00 R$ 180.000,00 

216 02.05.02.003-8 
USG Abdome 

Superior 
Clinica 

Credenciada 
960 R$ 24,20 R$ 80,00 R$ 76.800,00 

217 02.05.02.018-6 USG Transvaginal 
Clinica 

Credenciada 
960 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 67.200,00 

218 02.05.02.010-0 
USG Próstata 

abdominal 
Clinica 

Credenciada 
240 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 16.800,00 

219 02.05.02.005-4 
USG Aparelho 

urinário 
Clinica 

Credenciada 
360 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 25.200,00 

220 02.05.02.014-3 USG Obstétrico 
Clinica 

Credenciada 
600 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 42.000,00 

221 02.05.02.007-0 USG Bolsa Escrotal 
Clinica 

Credenciada 
600 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 42.000,00 

222 02.05.02.016-0 USG Pelve 
Clinica 

Credenciada 
240 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 16.800,00 

223 02.05.02.006-2 USG Articulação 
Clinica 

Credenciada 
360 R$ 24,20 R$ 100,00 R$ 36.000,00 

224 02.05.02.009-7 USG Mamas 
Clinica 

Credenciada 
360 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 25.200,00 

225 02.05.02.012-7 USG Tireoide 
Clinica 

Credenciada 
360 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 25.200,00 

213 02.09.01.003-7 Endoscopia 
Clinica 

Credenciada 
480 R$ 48,16 R$ 250,00 R$ 120.000,00 

214 02.09.01.002-9 Colonoscopia 
Clinica 

Credenciada 
360 R$ 112,66 R$ 450,00 R$ 162.000,00 

Total  R$ 1.797.274,32 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO:  
 
2.1 - Poderão ser credenciados, os interessados que enquadrarem nos critérios deste Edital, e que para 
tanto deverão manifestar seu interesse no certame com a efetivação do protocolo do credenciamento com 
todas as documentações em envelopes devidamente lacrados, a partir do dia 19 de abril de 2017 às 
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09:00 horas, quando ocorrerá a realização da sessão inicial de abertura dos envelopes protocolados junto 
a Comissão Permanente de Licitação.  
 
2.2 - Os interessados também, após a data acima, poderão protocolar seus envelopes com a 
documentação e requerer seu credenciamento em qualquer dia no horário das 08:00 horas as 11:00 horas 
e das 13:00 horas as 17:00 horas até o dia 31 de dezembro de 2017, junto a Comissão Permanente de 
Licitação, com sede na Praça Cívica, nº 01, Centro nesta cidade.  
 
2.3 - A inscrição no processo de credenciamento implica na manifestação de interesse da pessoa 
física/jurídica da área de saúde em participar do processo de credenciamento junto ao Fundo Municipal de 
Saúde e na aceitação e submissão, independentemente de declaração expressa, a todas as normas e 
condições estabelecidas no Edital, bem como aos atos normativos pertinentes expedidos pela 
Administração do FMS de São Simão Goiás.  
 
2.4 - Para habilitarem-se ao credenciamento, os interessados e/ou seus procuradores deverão apresentar 
toda documentação exigida, em condições legíveis de reconhecimento e em plena validade, sendo vedada 
aceitação de documentos cujo prazo esteja expirado.  
 
2.5 - Os interessados poderão se fazer representados por procurador legalmente habilitado, e caso o 
credenciamento seja realizado por procuradores, os mesmos deverão apresentar documento de identidade 
e instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida.  
 
3 - DAS PROPOSTAS:  
 
3.1- As propostas e documentações serão apresentadas individualmente por cada participante em 
envelope devidamente lacrado, o qual deverão constar no seu anverso o Credenciamento e seu 
número - nome do interessado (a), (pessoa Física ou Jurídica) – CPF ou CNPJ – Cargo Pretendido.  
 
3.2 - As propostas deverão estar de acordo com o regulamento do edital.  
 
3.3 - Serão inabilitados aqueles que não tiverem de posse dos documentos exigidos pelo contratante, 
especialmente pela falta de registro junto ao seu respetivo Conselho, quando for o caso.  
 
3.4 – Ficarão na lista de espera os interessados que manifestarem após o preenchimento da vaga 
disponível para cada especialidade citada.  
 
3.5 – O Fundo Municipal de Saúde somente contratará de acordo com suas necessidades e 
disponibilidades administrativas, não estando, portanto, obrigado a contratar pelo simples fato do 
credenciamento.  
 
4 - DO JULGAMENTO:  
 
4.1 - O processo de credenciamento será realizado após análise dos documentos exigidos para cada 
pessoa física e ou jurídica. O processo será avaliado e julgado inicialmente, na data e horário estabelecido 
neste Edital, observados os procedimentos a seguir. 
 
4.2 - Os interessados em participar do processo de credenciamento para os serviços na área de saúde 
devem, obrigatoriamente, apresentar (em cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas de 
originais) os seguintes documentos:  
 

a) - Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos interessados, 
assim relacionados:  
 
a.1)- Habilitação pessoa física:  
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I. Documento de Identidade Profissional (carteira profissional) onde conste o número de inscrição junto à 
entidade profissional da área de atuação ou comprovante de protocolo de entrada no Registro do órgão 
correspondente à sua formação;  
 
II. Certificado de conclusão do curso ou diploma devidamente registrado no órgão ou entidade competente 
e certificado ou diploma da especialidade interessada, quando for o caso;  
 
III. Certidão negativa de processo junto a Comissão de Ética do Conselho Regional ao qual está 
submetido;  
 
IV. Certidão de quitação perante ao Conselho Regional ao qual está submetido ou comprovante de 
quitação de débito (anuidade) junto ao conselho regional;  
 
V. Comprovante de inscrição junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) ou apresentação de 
cópia do cartão de PIS/PASEP ou NIT;  
 
VI. Currículo devidamente datado e assinado;  
 
VII. Comprovante de endereço atualizado no nome do credenciante ou acompanhado de declaração do 
locador;  
 
VIII. Cópia do cartão ou número de conta/ agência e banco o qual será efetivado o pagamento.   
a.2)- Regularidade Fiscal  
I. Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal;  
II. Certidão Negativa da Fazenda Pública Estadual;  
III. Certidão Negativa da Receita Federal;  
IV. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT retirada do site (www.tst.jus.br).  
V. Apresentação dos Anexo II, Anexo III, Anexo VII e Anexo VIII se houver. 
 
 
 
b.1)- Habilitação Pessoa Jurídica:  
I. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e última alteração (caso haja), devidamente 
registrado em cartório e ou em órgão competente;  
II. Documentos pessoais do(s) representante(s) legal(is) da empresa (sócios);  
III. Comprovante de endereço atualizado no nome de sócio ou na razão social ou acompanhado de 
declaração do locador no endereço da sede;  
IV. Cópia do cartão ou número de conta/ agência e banco o qual  será efetivado o pagamento.   
 
b.2)- Regularidade fiscal:  
I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
II. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal – CND da sede da empresa;  
III. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – CND Estadual;  
IV. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal – CND Receita Federal;  
V. Prova de regularidade à Seguridade Social – CND Instituto Nacional de Seguro Social (INSS);  
VI. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – CND - FGTS.  
VII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT retirada do site (www.tst.jus.br)  
 
b.3) - Qualificação Técnica  
I. Registro e ou certidão de quitação da entidade de saúde competente junto ao Conselho Regional ao qual 
está submetido, bem como certidão de ética e quitação do responsável técnico, ou Protocolo de solicitação 
do registro e ou comprovante de quitação de débito (anuidade) junto ao conselho regional;  
II. Documento de Identidade Profissional (carteira profissional) e diploma legal de graduação do 
responsável técnico devidamente registrado no órgão ou entidade competente ou comprovante de 
protocolo de entrada no Registro do órgão correspondente à sua formação;  
III. Currículo devidamente datado e assinado do responsável técnico;  
IV. Alvará de funcionamento em plena validade;  



 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

 

V. Apresentação dos Anexo II, Anexo III, Anexo VII, e Anexo VIII se houver.  
VI. apresentação do Anexo VI (Este anexo deve ser apresentado somente por pessoas jurídicas que 
prestarão serviços em suas empresas (clínicas e ou laboratórios).  
c) - Julgamento e classificação dos interessados de acordo com os critérios constantes do Edital;  
d) - Deliberação da CPL (Comissão Permanente de Licitação), quanto aos resultados aferidos e indicação 
do vencedor;  
e) - Encerrada a fase de classificação, a Comissão indicará os vencedores, encaminhando ao Prefeito 
Municipal, para sua homologação e adjudicação e posterior contratação dos mesmos;  
 
4.3 - Os interessados as vagas que não possuem regulamentação técnica, por se tratarem de funções 
específica, deverão apresentar certificado de conclusão de curso de capacitação na área correspondente;  
 
4.4 - Os documentos que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á como sendo de 60 
(sessenta) dias a sua validade, contados da data de sua emissão;  
 
4.5 - Caso o interessado seja isento de algum documento exigido no presente edital, deverá o mesmo 
fazer prova, através de declaração do órgão expedidor do aludido documento;  
 
4.6 - No ato de assinatura do contrato a regularidade fiscal (certidões) deverá estar com vigência válida;  
 
4.7 - Os interessados ficam responsáveis por manter atualizados todos os documentos entregues no 
credenciamento e apresentá-los ao Fundo Municipal de Saúde, sempre que solicitados, sob pena de 
anulação do credenciamento e, consequentemente, a contratação do próximo credenciado da mesma 
especialidade/serviços.  
 
4.8 - No ato do credenciamento serão emitidos protocolos registrados em livro de ata constando: data e 
número do credenciamento, nome do interessado e profissão;  
 
4.9 - Para a efetiva contratação, mesmo tendo apresentado a documentação exigida na ocasião do 
credenciamento, tal documentação deverá estar válida para a data de assinatura do referido contrato.  
 
5 - DOS CRITÉRIOS: 
 
5.1 - O julgamento das propostas será realizado em igualdade de condições, considerando, e será 
processado pela Comissão Permanente de Licitação em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de 
São Simão-GO:  
 
a) - Aptidões e especializações Profissionais;  
b) - Melhor Currículo; 
c) - Em caso de empate, os profissionais que apresentarem documentação primeiro, a ser comprovado 
através do protocolo emitido pela comissão de licitação; 
  
6 – DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO:  
 
6.1 - Os serviços convocados serão executados para o FMS de São Simão pelos credenciados e 
vencedores do certame, conforme tabela de valores fixados e aprovados pelo Conselho Municipal de 
Saúde, para atender as necessidades do citado Fundo no ano de 2017.  
 
6.2 - A convocação dos profissionais credenciados para a comunicação da vaga será feita por meio de 
notificação via site governamental (www.saosimao.go.gov.br) e mural da Prefeitura Municipal de SÃO 
SIMÃO com o prazo de até 02 (dois) dias úteis para o comparecimento;  
 
a) O não comparecimento acarretará no descredenciamento e, consequentemente, a contratação do 
próximo credenciado da mesma especialidade/serviços.  
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6.3 - A convocação para assinatura do contrato será realizada por meio de notificação via telefone ou e-
mail em que os credenciados terão o prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação, permitida a 
prorrogação por igual período, na forma do § 1º, art. 64 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;  
 
a) O não comparecimento acarretará no descredenciamento e, consequentemente, a contratação do 
próximo credenciado da mesma especialidade/serviços.  
 
6.4 - As contratações se darão dentro do limite de vagas de acordo com a demanda presente e futura, na 
implantação e operacionalização dos serviços de saúde.  
 
6.5 - O contrato terá vigência limitada ao respectivo crédito orçamentário, a contar da data estabelecida no 
contrato até 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado, caso haja interesse entre as partes, na 
forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93.  
 
7 – DA REMUNERAÇÃO: PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO.  
 
7.1 - Os profissionais serão remunerados com obediência no teto mensal máximo estimado constante em 
contrato, conforme valores previstos pelas tabelas, definidos pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde e 
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde nos termos do ANEXO I deste Edital.  
 
7.2 - O Faturamento será realizado mensalmente, devendo as faturas serem encerradas até o dia 30 
(trinta) de cada mês e repassadas ao setor competente do Fundo Municipal de Saúde até o dia 05 (cinco) 
de cada mês, sob pena de serem consideradas como mês seguinte.  
 
7.3 - Os pagamentos acontecerão em até 20 (vinte) dias contados da apresentação das faturas ao setor 
competente do Fundo Municipal de Saúde;  
 
7.4 - O pagamento será feito via ordem bancária, preferencialmente creditado na instituição bancária eleita 
pelo contratado (a), que deverá indicar o número de conta e banco no setor de finanças da Secretaria 
Municipal da Saúde de SÃO SIMÃO-GO;  
 
7.5 - Sobre o valor do crédito previsto a ser pago, será observado o que estabelecem as legislações 
vigentes quanto aos procedimentos de recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários;  
 
7.6 - Nos casos em que os contratados (as) realizem o recolhimento de encargos referentes à contribuição 
previdenciária em outra instituição devem apresentar, no ato das liquidações, declaração informando o 
nome da instituição que realiza a retenção do encargo e a porcentagem retida;  
 
7.7 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do 
contratado (a) e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado;  
 
7.8 - Os credenciados contratados por produção receberão os valores referentes à prestação de serviços 
na equivalência percentual dos serviços prestados, observado o mínimo estabelecido em contrato e o teto 
mensal máximo.  
 
7.9 - Em caso de reajuste da tabela de valores de serviços e aprovada através de resolução do Conselho 
Municipal de Saúde, não haverá revisão para os serviços já realizados.  
 
8 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
As despesas decorrentes com a realização dos contratos correrão a conta das dotações orçamentárias:  
 
Médicos, enfermeiros e técnicos PSF pessoa jurídica(pagamento com verba federal) 
00039 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.39 Fonte de Recurso 01-0014-0010 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos PSF pessoa jurídica(pagamento com verba municipal) 
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00039 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.39 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos PSF pessoa física (pagamento com verba federal) 
00038 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0014-0008 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos PSF pessoa física (pagamento com verba municipal) 
00038 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 
Dentistas PSF pessoa jurídica(pagamento com verba federal) 
00039 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.39 Fonte de Recurso 01-0014-0011 
 
Dentistas PSF pessoa jurídica(pagamento com verba municipal) 
00039 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.39 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 
Dentistas PSF pessoa física (pagamento com verba federal) 
00038 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0014-0011 
 
Dentistas PSF pessoa física (pagamento com verba municipal) 
00038 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos HOSPITAL pessoa jurídica (pagamento com verba federal) 
00048 - 100100 10 302 1028 2.0049 3.3.90.39 Fonte de Recurso 01-0014-0017 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos HOSPITAL pessoa jurídica (pagamento com verba municipal) 
00048 - 100100 10 302 1028 2.0049 3.3.90.39 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos HOSPITAL pessoa física (pagamento com verba federal) 
00047 - 100100 10 302 1028 2.0049 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0014-0017 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos HOSPITAL pessoa física (pagamento com verba municipal) 
00047 - 100100 10 302 1028 2.0049 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 
Farmacêuticos - Pessoa Física 
00054 - 100100 10 303 1028 2.0050 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 
9.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de servidor especialmente designado 
(gestor de Contrato), informando ao contratado (a) as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas 
corretivas;  
 
9.2 - Efetuar pagamento ao contratado (a) de acordo com as condições de preço, prazos estabelecidos e 
serviços prestados;  
 
9.3 - Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos interessados no 
credenciamento;  
 
9.4 - Divulgar em local visível, junto as Unidades de Saúde, planilha com nome e escala de trabalho dos 
profissionais;  
 
9.5 - Analisar e auditar as contas apresentadas (faturamento);  
 
9.6 - Estabelecer as normas de atendimento, manual de orientação ao Credenciado e instruções 
normativas;  
 
9.7 - Realizar visitas técnicas periódicas às instalações da credenciada e aos órgãos do FMS, a fim de 
fiscalizar os serviços prestados;  
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9.8 - O FMS reserva-se ao direito de realizar estas auditorias, prévia ou posteriormente, ao pagamento e 
glosar a fatura apresentada ou descontar nos futuros pagamentos todos os valores que estiverem em 
desacordo com o ora pactuado, ou em desacordo com as práticas médicas, efetuando glosas 
administrativas e/ou técnicas.  
 
10. - DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS(AS)  
 
10.1 - PESSOA FÍSICA  
 
10.1.1 - Atender aos beneficiários com elevado padrão de eficiência e estrita observância ao código de 
Ética das respectivas categorias profissionais;  
 
10.1.2 - Cumprir prontamente, por ocasião da realização dos serviços, os procedimentos e orientações 
técnico-operacionais constantes das tabelas de serviços acordadas entre as partes;  
 
10.1.3 - Comunicar ao responsável técnico, de forma clara e detalhada, todas as ocorrências anormais 
verificadas na execução dos serviços;  
 
10.1.4 - Aceitar a fiscalização do Fundo Municipal de Saúde, que poderá ser realizada por intermédio de 
seus contratados ou de outros servidores qualificados e indicados;  
 
10.1.5 - Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros (subcontratação), sem prévia 
anuência do Fundo Municipal de Saúde;  
 
10.1.6 - Comparecer ao seu local de trabalho conforme escala de trabalho estabelecida em contrato e dele 
não se ausentar até a chegada do seu substituto;  
 
10.1.7 - Cumprir com pontualidade e assiduidade sua carga de trabalho obedecendo os horários de 
chegada determinados;  
 
10.1.8 - Utilizar com zelo e cuidado os aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua 
profissão, contribuindo para a preservação do patrimônio;  
 
10.1.9 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, quando 
da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento do credenciante;  
 
10.1.10 - Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejaram o credenciamento, 
particularmente no que se refere à atualização de documentos e certidões;  
 
10.1.11 - Garantir o acesso do paciente ao serviço contratado, sendo atendido com gratuidade, conforto, 
dignidade e respeito para si e seus familiares;  
 
10.1.12 - Colocar todas as consultas médicas e exames contratados a disposição do Setor de 
Agendamento do FMS.  
 
10.1.13 - Apresentar ao Fundo Municipal de Saúde, sempre que solicitado, comprovantes de regularidade 
para com as obrigações tributárias;  
 
10.1.14 - Garantir aos pacientes atendimento universal e igualitário; esclarecimento quanto aos seus 
direitos como usuário; respeito a sua decisão de consentir ou recusar a prestação de alguns serviços, 
salvo eminente risco de vida; confidencialidade dos dados e informações sobre sua assistência; 
fornecimento de relatório quanto aos dados do atendimento, especialmente procedimentos utilizados, 
medicação ministrada;  
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10.1.15 - Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e 
qualitativamente, o atendimento do objeto;  
 
10.1.16 - Manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, bem 
como as certidões de regularidade fiscal relativa aos débitos para com a Fazenda Pública Federal, 
Estadual, Municipal e, em caso de pessoa jurídica, FGTS e INSS, inclusive.  
 
10.2 PESSOA JURÍDICA  
 
10.2.1 - Atender aos beneficiários com elevado padrão de eficiência e estrita observância ao código de 
Ética das respectivas categorias profissionais;  
 
10.2.2. - Cumprir prontamente, por ocasião da realização dos serviços, os procedimentos e orientações 
técnico-operacionais constantes das tabelas de serviços acordadas entre as partes;  
 
10.2.3 - Comunicar ao responsável técnico, de forma clara e detalhada, todas as ocorrências anormais 
verificadas na execução dos serviços;  
 
10.2.4 - Aceitar a fiscalização do Fundo Municipal de Saúde, que poderá ser realizada por intermédio de 
seus contratados ou de outros servidores qualificados e indicados;  
 
10.2.5 - Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros (subcontratação), sem prévia 
anuência do Fundo Municipal de Saúde;  
10.2.6 - Comparecer ao seu local de trabalho conforme escala de trabalho estabelecida em contrato e dele 
não se ausentar até a chegada do seu substituto;  
 
10.2.7 - Utilizar com zelo e cuidado os aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua 
profissão, contribuindo para a preservação do patrimônio;  
 
10.2.8 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, quando 
da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento do credenciante;  
 
10.2.9 - Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejaram o credenciamento, 
particularmente no que se refere à atualização de documentos e certidões.  
 
10.2.10 - Atualizar, perante o Fundo Municipal de Saúde, as alterações promovidas no ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social da empresa, bem como a licença de funcionamento e termo de 
responsabilidade técnica vigente, mediante a apresentação de cópia autenticada;  
 
10.2.11 - Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
objeto deste termo serão de exclusiva responsabilidade da contratada;  
10.2.12 - Garantir o acesso do paciente ao serviço contratado, sendo atendido com gratuidade, conforto, 
dignidade e respeito para si e seus familiares;  
 
10.2.13 - Em se tratando de hospitais e clinicas que realizam internações, informar quando requisitado o 
número de leitos disponíveis, afim de que se mantenha atualizado o serviço de atendimento no Setor de 
Agendamento do FMS;  
 
10.2.14 - Colocar todas as consultas médicas e exames contratados a disposição do Setor de 
Agendamento do FMS.  
 
10.2.15 - Apresentar ao Fundo Municipal de Saúde, sempre que solicitado, comprovantes de regularidade 
para com as obrigações tributárias, trabalhistas, sociais e previdenciárias;  
 
10.2.16 - Garantir aos pacientes atendimento universal e igualitário; esclarecimento quanto aos seus 
direitos como usuário; respeito a sua decisão de consentir ou recusar a prestação de alguns serviços, 
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salvo eminente risco de vida; confidencialidade dos dados e informações sobre sua assistência; 
fornecimento de relatório quanto aos dados do atendimento, especialmente procedimentos utilizados, 
medicação ministrada e discriminação dos valores de cada despesa gerada pelo seu tratamento e, no caso 
de hospitais e clinicas que realizam internações, garantir visitação ao paciente internado (por no mínimo 02 
horas) e permissão para assistência espiritual segundo seu credo religioso;  
 
10.2.17 - Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e 
qualitativamente, o atendimento do objeto;  
 
10.2.18 - Manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, bem 
como as certidões de regularidade fiscal relativa aos débitos para com a Fazenda Pública Federal, 
Estadual, Municipal e, em caso de pessoa jurídica, FGTS e INSS, inclusive.  
 
11. DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO  
 
11.1 - O Fundo Municipal de Saúde poderá realizar o descredenciamento, caso seja constatada qualquer 
irregularidade na observância e descumprimento das normas fixadas no edital e na legislação pertinente, 
sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, e ainda:  
 
11.1.1 – Por mútuo consentimento e mediante manifestação da parte interessada e com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias;  
 
11.1.2 - Caso o contratado transfira, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento 
sem prévia anuência do FMS;  
 
11.1.3 - Se o contratado deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações de seu contrato;  
 
11.1.4 - Desatender às determinações do FMS, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e 
fiscalização da execução do contrato;  
 
11.1.5 - Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;  
 
11.1.6 - No caso de pessoa jurídica, for objeto de incorporação, fusão ou cisão que prejudique a execução 
do contrato;  
 
11.1.7 - Em caso de situações em que torne impossível a sua continuidade, tais como a insuficiência de 
recursos financeiros e/ou fim do convênio com o órgão responsável pelo repasse da verba, será 
comunicado previamente pelo CREDENCIANTE, mediante aviso ao CREDENCIADO;  
 
11.1.8 - Aplicam-se ainda os motivos de rescisão previstos nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores;  
 
11.2 - Será cancelado o credenciamento a pedido do interessado, quando comprovar que está 
impossibilitado de cumprir as exigências contratuais, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.  
 
12. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
12.1 - O não cumprimento ou cumprimento parcial, ou ainda a ocorrência de qualquer irregularidade na 
prestação dos serviços, por parte CONTRATADO, ensejará aplicação de multa correspondente a 2% (dois 
por cento) do valor mensal do contrato, para cada notificação expressamente formalizada, independente 
da possibilidade de rescisão contratual.  
 
12.1.1 - Aplicação da multa prevista no item anterior poderá ocorrer somente (três) vezes, sendo que a 
quarta notificação ensejará a obrigatória rescisão contratual e aplicação das demais sanções legais 
previstas;  
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12.2 - O CONTRATADO ficará sujeito às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, nos casos 
não previstos neste edital;  
 
12.3 - Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado o CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa do contratado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa prevista neste edital 
juntamente com as seguintes sanções:  
a) Advertência;  
b) Suspensão temporária de trabalho com desconto no pagamento dos dias suspensos;  
c) Declaração de inidoneidade para credenciar e contratar com a Administração enquanto perdurarem os 
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.  
 
12.4 - As sanções previstas neste edital poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, observando-
se a gravidade da infração, facultada o contraditório e a ampla defesa;  
 
12.5 - A responsabilidade de se aplicar as sanções previstas neste edital é do coordenador, diretor ou 
responsável pelo setor onde o contratado presta serviço.  
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
13.1 - Não havendo o comparecimento de interessados para o credenciamento na data inicial de sua 
abertura, a Comissão de Licitação fará os credenciamentos referente aos cargos e serviços deste certame 
nos termos indicado no Item 2 deste, observando seu prazo na forma da Lei em vigor;  
 
13.2 - Não serão admitidos participar do credenciamento, pessoas física/jurídica, suspensas ou impedidas 
de contratar e de efetuar credenciamento junto a repartições Públicas Federal, Estadual e Municipal;  
 
13.3 – A presente convocação poderá ser anulada por irregularidade ou revogada por razões de interesse 
público, nos termos da legislação vigente.  
 
13.4 – Em casos de dúvidas de como proceder, o credenciado deverá sempre recorrer ao Fundo Municipal 
de Saúde a fim de conseguir instruções;  
 
13.5 – Fará parte do processo de convocação, o edital, as propostas impressas com especificações e os 
serviços a serem executados, apresentados no procedimento convocatório, ata de reunião de habilitação, 
julgamento de recursos, julgamento de propostas, contrato e quaisquer outros documentos pertinentes ao 
processo.  
 
13.6 – A divulgação do resultado desta convocação será efetuada após a respectiva deliberação, mediante 
afixação da ata de reunião no "placard" da Prefeitura Municipal de São Simão, e no site da Prefeitura de 
São Simão: www.saosimao.go.gov.br sendo que os recursos interpostos tempestivamente deverão ser 
protocolados junto à Comissão de Licitação.  
 
13.7 – Homologado e adjudicado o objeto do processo de convocação pelo Prefeito Municipal, serão 
notificados os vencedores, para assinarem os respectivos contratos concedendo para tal o prazo de até 03 
(três) dias úteis, contados da data da convocação.  
 
13.8 – A critério da Administração Municipal este prazo poderá ser prorrogado por mais 03 (três) dias 
consecutivos, e a aceitação das condições constantes neste edital será formalizada com a assinatura do 
respectivo contrato;  
 
13.9 – A não assinatura no prazo acima estipulado será considerada como desistência, podendo a 
Administração Pública, indicar o segundo interessado, caso houver, para a assinatura do contrato, nas 
mesmas condições oferecidas pelo primeiro convocado, nos termos da legislação vigente.  
 
13.10 – O Convocado se obriga a apresentar a qualquer tempo, documentos julgados necessários pela 
Comissão de Licitações ou pelo Secretário da Saúde, a fim de aferir sua capacidade profissional.  
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13.11 – A não solicitação de informações complementares implicará na tácita admissão de que as 
informações contidas neste edital foram julgadas suficientes, bem como que esse credenciamento não 
gera direito a contratação, sendo tal ato a ser realizado pela conveniência e sujeita as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde.  
 
13.12 – Os serviços só serão contratados mediante as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, e só 
poderão ser prorrogados ou alterados através de termo aditivo nos limites da Lei vigente, em especial ao 
que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações.  
 
13.13 - As minutas de contrato constantes do edital serão ajustadas às peculiaridades de cada 
credenciado e necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de forma a evidenciar o tipo de cobertura dos 
serviços, procedimentos e orientações técnicas, dentre outros aspectos;  
 
13.14 – Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666/93, nos 
princípios do Direito Público e subsidiariamente em outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas;  
 
13.15 - É vedado ao contratado cobrar dos pacientes qualquer importância a título de honorários ou 
serviços prestados concernentes aos procedimentos;  
 
13.16 - A fiscalização ou acompanhamento de execução do contrato pelo Fundo Municipal de Saúde não 
exclui nem reduz a responsabilidade do contratado;  
 
13.17 - Quaisquer alterações eventualmente necessárias no Edital, somente poderão ser feitas mediante 
errata a ser divulgada pela mesma forma como de seu texto original do presente edital;  
 
13.18 – A Comissão de Licitação permanecerá a disposição dos interessados para esclarecer quaisquer 
dúvidas e prestar informações referentes ao presente edital, através do fone: 64-3553-9500 no horário das 
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.  
 
13.19 - E para adquirir o edital, deve os interessados dirigir-se ao site www.saosimao.go.gov.br. Para 
maiores informações referentes ao presente Edital, entrar em contato através do telefone (64) 3553-9500.  
 
13.20 – É PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL:  
ANEXO I – Termo de Referencia  
ANEXO II – Modelo de requerimento para credenciamento;  
ANEXO III – Declaração;  
ANEXO IV – Termo de Credenciamento  
ANEXO V – Protocolo recebimento documentação  
ANEXO VI – Declaração de disponibilidade de meios Materiais e humanos para execução do contrato.  
ANEXO VII – Declaração que não Emprega Menor  
ANEXO VIII – Modelo de declaração de comprovante de endereço (locatário).  
 
Departamento Municipal de Compras e Licitações São Simão, GO, 17 de abril de 2017.  
 

 
 

Glenea de Brito Costa 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 
 
 
 

1.- DO OBJETO  
 
1.1.- Constitui o objeto do presente as contratações de pessoas físicas e ou jurídicas para prestação de 
serviços profissionais na área da saúde, de acordo com as necessidades especificas do processo de 
credenciamento, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município.  
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 
2.1.- As contratações se faz necessária para viabilizar o atendimento da administração publica a população 
São Simãoense, bem como efetuar seus trabalhos proporcionando a melhor qualidade de vida aos 
usuários dos serviços na área de saúde.  
 
2.2.- O procedimento de credenciamento advém da necessidade do Município em credenciar profissionais 
da área médica e de serviços para atender a demanda de prestação continua, permanente e efetiva dos 
serviços da administração Municipal.  
 
2.3.- O resultado esperado é a manutenção das funções de atendimento aos serviços públicos essenciais 
do Município de São Simão – GO.  
 
3. ESPECIFICAÇÕES, QUNTITATIVOS E PREÇO ESTIMADO  
 
3.1.- Os licitantes interessados deverão prestar os serviços na área de saúde de acordo com as 
especificações abaixo relacionados, com as seguintes quantidades e características mínimas:  

 
QUADRO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

Pessoa Física/ Jurídica  
SETOR 
SERVIÇO/ 
PROGRAM
A  

FUNÇÃO CONTRATA
ÇÃO 

REQUISITOS  ATRIBUIÇÕES GENERICAS  CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

REMUNE-RAÇÃO BRUTA 
(R$)  

 
Estratégia 
de Saúde 
da 
Família* 
 

 
Médico da 
Estratégia 

de Saúde da 
Família 

 
08 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás. 

Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob 
sua responsabilidade; Realizar consultas 
clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, 
atividades em grupo na UBS e, quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários; realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda 
espontânea; encaminhar, quando necessário, 
usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sua 
responsabilidade  pelo  acompanhamento  do  
plano  terapêutico  do  usuário;  indicar,  de 
forma  compartilhada  com  outros  pontos  de  
atenção,  a  necessidade  de  internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; contribuir, realizar e participar das 
atividades de Educação Permanente de todos 
os membros  da  equipe;  participar  do  
gerenciamento  dos  insumos  necessários  para  
o adequado funcionamento da UBS, bem como 
outras definidas pelo Gestor Municipal. 

40 horas R$11.000,00 (Zona 
-urbana) 

40 horas R$12.500,00 (Zona 
Rural-Distrito) 

 
Enfermeiro 

da 
Estratégia 

de Saúde da 
Família 

 
08 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 

Planejar,  organizar,  supervisionar,  coordenar  
e  executar  os  serviços  de  enfermagem, 
prestar atendimentos ambulatoriais em 
enfermagem nos programas de saúde 
preconizados pela Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) na forma da Portaria Nº 2.488, de 
21 de Outubro de 2011 (Política Nacional de 
Atenção Básica) e outras ações e atividades de 

40 horas R$2.500,00 
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Enfermagem do Estado de Goiás. prevenção, promoção e recuperação da saúde 
individual e coletiva previstas no SUS, e outras 
inerentes ao cargo de Enfermeiro Coordenador / 
Supervisor de Equipe de Saúde da Família. 

 
Auxiliar/ 

Técnico de 
Enfermagem 

 
15 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso   de   Auxiliar   ou   Técnico   
em   Enfermagem fornecida por 
instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
registro no Conselho Regional de 
Enfermagem do estado de Goiás. 

Executar ações relacionadas às atividades de 
enfermagem de nível técnico ou auxiliar 
previstos na Estratégia de Saúde da Família e 
Portaria Nº Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro 
de 2011 (Política Nacional de Atenção Básica), 
sob a supervisão de Enfermeiro Coordenador / 
Supervisor. 

40 horas Auxiliar de 
Enfermagem R$ 1.100 
 
Técnico de 
Enfermagem R$ 1.200 

 
Central de 
Regulação
** 
 

 
Enfermeiro 
da Central 
Regulação 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Planejar, organizar, supervisionar, coordenar e 
executar os serviços de agendamentos, realizar 
ações definidas nas Políticas Nacionais de 
Regulação ou de acordo com normatizavas do 
SUS, e outras inerentes ao cargo de Enfermeiro, 
sob a supervisão do Coordenador / Supervisor 
da Regulação. 

40 horas R$2.500,00 

 
Auxiliar/ 

Técnico de 
Enfermagem 

 

 
03 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso   de   Auxiliar   ou   Técnico   
em   Enfermagem fornecido por 
instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
registro no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Executar ações relacionadas às atividades de 
enfermagem de nível técnico e outras e demais 
atividade inerentes às atividades profissionais 
no âmbito da Central de Regulação, sob a 
supervisão de Coordenador da Central de 
Regulação. 

40 horas Auxiliar de 
Enfermagem R$ 1.100 

 
SAMU 
SAMU 

 
Enfermeiro 
(Responsáv
el Técnico) 
USA/USB 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Planejar, dirigir, organizar, supervisionar e 
coordenar a equipe de enfermagem do hospital 
municipal; Organizar treinamentos e 
capacitações e outras atividades sob orientação 
do Secretário Municipal de Saúde.  

40 horas R$ 3.500,00 

 
Técnico em 

Enfermagem 

 
08 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  Técnico  em  Enfermagem  
fornecido  por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás. 

Realizar atividades, em regime de plantão, de 
acordo com o previsto nos protocolos do 
Ministério da Saúde relativo ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgências – SAMU, e 
código e / ou regulamentação da profissão de 
técnico de enfermagem, certificado do Curso de 
Capacitação do SAMU de acordo com a Portaria 
GM/MS 2048 de 05 de novembro de 2002. 

Teto máximo 
de 24 

plantões de 
12 horas 
por mês. 

R$80,00 por plantão. 

 
Socorrista/ 
condutor do 

SAMU 

 
04 

Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria D ou E. Profissional de 
nível básico, maior de vinte e um 
anos, habilitado (de acordo com o 
código brasileiro de trânsito) a 
conduzir veículos de urgência 
padronizados pelo  código  
sanitário  e  pelo  presente  
Regulamento como veículos 
terrestres, obedecendo aos 
padrões de capacitação e atuação 
previstos no Regulamento 
(Portaria  GM/MS  nº  2048,  de  
05  de  novembro  de2002); 
capacidade de trabalhar em 
equipe. Certificado de capacitação 
técnica de acordo com o capítulo 
VII da Portaria GM/MS nº 2048, de 
05 de novembro de 2002. 

Conduzir veículo terrestre de urgência, em 
regime de plantão, destinado ao atendimento e 
transporte de pacientes; conhecer integralmente 
o veículo e realizar manutenção básica do 
mesmo;  estabelecer  contato  radiofônico  (ou  
telefônico)  com  a  central  de  regulação 
médica e seguir suas orientações; conhecer a 
malha viária local; conhecer a localização de 
todos os estabelecimentos de saúde integrados 
ao sistema assistencial local, auxiliar a equipe 
de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; 
auxiliar a equipe nas imobilizações e  suporte  
de  vítimas;  realizar  medidas  de  reanimação  
cardiorrespiratória  básica; identificar todos os 
tipos de materiais existentes nos veículos de 
socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a 
equipe de saúde. 

Teto máximo 
de 24 

plantões de 
12 horas 
por mês. 

R$ 70,00 por plantão. 

 
Núcleo de 
Vigilância 
Epidemioló
gica 

 
Técnico de 

Enfermagem 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  Técnico  em  Enfermagem  
fornecido  por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Enfermagem do 
Estado de Goiás. 

Executar   ações   e   atividades   inerentes   ao   
Núcleo   de   Vigilância   Epidemiológica 
compatíveis com a atividade profissional do
Técnico/Auxiliar de Enfermagem e outras 
atividades a critério da chefia imediata e da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

40 horas R$ 1.200,00 

 
Enfermeiro 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 

Executar ações de vigilância em saúde, 
atendimento próprio da atividade profissional do 
Enfermeiro previstas no código e / ou 
regulamentação da profissão de enfermagem; e 
outras atividades a critério da chefia imediata e 

 
40 horas 

 
R$ 2.500,00 
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superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 
Experiência mínima de um ano na 
área de Vigilância em Saúde. 

da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
NASF I 

 
 

 
Psicólogo 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Psicologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Realizar avaliação psicológica, psicoterapia 
individual e em grupo, atendimento psicológico 
individualizado ao paciente e ao familiar, 
orientação e acompanhamento psicológico  ao  
paciente  e  familiar  no  consultório;  orientar  e  
encaminhar  pacientes externo; atuar em 
parceria com os profissionais das Equipes 
Saúde da Família – ESF, atuando diretamente 
no apoio às equipes e na unidade na qual o 
NASF está cadastrado e outras atividades a 
critério da chefia imediata e da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$ 2.500,00 

 
Fisioterapeut

a 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Fisioterapia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Executar ações especializadas em fisioterapia 
referente aos trabalhos relativos à utilização de 
métodos e técnicas fisioterápicos, terapêuticos e 
recreacionais, para a reabilitação física e 
mental, visando à recuperação do paciente; 
atuar em parceria com os profissionais das 
Equipes Saúde da Família – ESF, atuando 
diretamente no apoio às equipes e na unidade 
na qual o NASF está. cadastrado. 

40 horas R$2.500,00 
 

 
Assistente 

Social 

 
01 

 
Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Assistência Social 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás. 

 
Identificar e conhecer a realidade em que vai 
atuar; organizar a comunidade visando 
assegurar a sua participação; orientar trabalhos 
relacionados a seus aspectos sociais; atuar em 
parceria com os profissionais das Equipes 
Saúde da Família – ESF, atuando diretamente 
no apoio às equipes e na unidade na qual o 
NASF está cadastrado e outras atividades a 
critério da chefia imediata e da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
40 Horas 

 
R$ 2.500,00 

 
Educador 

Físico 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Assistência Social 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás. 

Executar ações próprias da atividade 
profissional do Educador Físico na qual 
previstas nos regulamentos e diretrizes do 
NASF; atuar em parceria com os profissionais 
das Equipes Saúde da Família – ESF, atuando 
diretamente no apoio às equipes e na unidade 
na qual o NASF está cadastrado; bem como 
outras atividades inerentes à especialidade e 
outras sob orientação da Chefia imediata ou 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
40 Horas 

 
R$ 2.500,00 

 
NASF I 

 
Nutricionista 

 
01 

 
Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Nutrição fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

 
Desenvolver ações de nutrição e dietética junto 
a pacientes submetido a tratamento de 
patologias, acolhidos pelo Centro de 
Reabilitação e outras; atuar em parceria com os 
profissionais das Equipes Saúde da Família –
ESF, atuando diretamente no apoio às equipes 
e na unidade na qual o NASF está cadastrado; e 
demais atividades previstas para a atividade 
profissional de Nutricionista. 

 
40 Horas 

 
R$ 2.500,00 

 
Terapeuta 

Ocupacional 

 
01 

 
Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Terapia Ocupacional   
fornecido   por   instituição   de   
ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás. 

 
Executar ações próprias da atividade 
profissional do Terapeuta Ocupacional previstas 
nos regulamentos e diretrizes do NASF; atuar 
em parceria com os profissionais das Equipes 
Saúde da Família – ESF, atuando diretamente 
no apoio às equipes e na unidade na qual o 
NASF está cadastrado; bem como outras 
atividades inerentes à especialidade e outras 
sob orientação da Chefia imediata ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
40 Horas 

 
R$ 2.500,00 

 
Especialid

ades 
Especialid

ades 
 

 
Médico 

Ginecologist
a/ Obstetra 

 
04 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Ginecologista/Obstetra   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

12 horas R$9.000,00 
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respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

 
Técnico de 

Enfermagem 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  Técnico  em  Enfermagem  
fornecido  por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Enfermagem. 

Executar  ações  e  atividades  inerentes  
compatíveis  com  a  atividade  profissional  do 
Técnico de Enfermagem. 

40 horas R$ 1.200,00 

 
Médico 

Ortopedista 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como 
médico na especialidade de Ortopedista no 
ambulatório de especialidades da secretaria 
municipal de saúde e participar de comissões e 
grupos de trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

16 horas R$ 12.000,00 

 
Médico 

Psiquiatra 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como 
médico na especialidade de Psiquiatria no 
ambulatório de especialidades da secretaria 
municipal de saúde e participar de comissões e 
grupos de trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

08 horas R$ 6.000,00 

 
Médico 
Clínico 
Geral 

 
03 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como 
clínico Geral no ambulatório de especialidades 
da secretaria municipal de saúde e participar de 
comissões e grupos de trabalhos destinados à 
elaboração de protocolos ou procedimentos 
padrão da assistência multiprofissional. 

08 horas R$ 9.500,00 

 
Médico 

Otorrionolari
ng ologista 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

16 horas R$ 12.000,00 

 
Médico 

Cardiologista 

 
03 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética 
como   médico   na   especialidade   de
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 

  Diploma,  devidamente  Prestar atendimento de acordo com os preceitos   
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Médico 
Gastroentero

logista 
 

01 
 

registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

16 horas R$ 12.000,00 

 
Médico 

Neurologista 
 

 
01 
 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 

 
Médico 

Endocrinolog
ista 

 

 
01 
 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 

 
Especialid

ades 

 
Médico 

Urologista 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 

 
Médico 
Pediatra 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 

 
Médico 

Oftalmologist
a 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados na 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como   
médico   na   especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de saúde 
e participar de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 
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respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

 
Vigilância 
Sanitária/ 
Ambiental 

 
Médico 

Veterinário 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina Veterinária 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Veterinária do Estado de Goiás. 

Coordenar, supervisionar e executar atividades
e ações de fiscalização em Vigilância Sanitária; 
emitir Alvarás, Termos de Intimação, notificação, 
imposição de penalidades e outros atos públicos 
pertinentes ás atividades de coordenação 
superior dos serviços de Vigilância Sanitária. 

40 horas R$2.500,00 

 
CAPS I 
CAPS I 

 

 
Enfermeiro 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Coordenar, supervisionar e prestar atendimento 
de Enfermagem no âmbito do CAPS, previstos 
em normatização própria do programa e no 
código de ética e /ou outra regulamentação 
pertinente à atividade do Enfermeiro, e outras 
definidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$2.500,00 

 
Assistente 

Social 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Assistência Social 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás. 

Identificar e conhecer a realidade em que vai 
atuar; organizar a comunidade visando 
assegurar a sua participação; orientar trabalhos 
relacionados a seus aspectos sociais, no âmbito 
das atividades previstas no CAPS e outras 
atividades a critério da chefia imediata e da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$2.500,00 

 
Psicólogo 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Psicologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
conselho do Estado de Goiás. 

Realizar avaliação psicológica, psicoterapia 
individual e em grupo, atendimento psicológico 
individualizado ao paciente e ao familiar, 
orientação e acompanhamento psicológico ao 
paciente e familiar no consultório; orientar e 
encaminhar pacientes para atendimento  
externo  e  outras  atividades  do  âmbito  do  
CAPS  e  a  critério  da  chefia imediata e da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$2.500,00 

 
Auxiliar/ 

Técnico de 
Enfermagem 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso   de   Técnico   ou   Auxiliar   
de   Enfermagem fornecido por 
instituição de reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho do Estado 
de Goiás. 

Realizar atividades de enfermagem prevista 
para as atividades do profissional Auxiliar ou 
Técnico de Enfermagem bem como as inerentes 
às atividades e rotina do CAPS. 

40 horas Técnico de 
Enfermagem 
 R$ 1.200,00 

 
Terapeuta 

Ocupacional 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Terapia Ocupacional   
fornecido   por   instituição   de   
ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás. 

Executar ações próprias da atividade 
profissional do Terapeuta Ocupacional previstas 
nos regulamentos e diretrizes do Centro de 
Atenção Psicossocial CAPS, bem como outras 
atividades inerentes à especialidade e outras 
sob orientação da Chefia imediata ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$2.500,00 

 
Médico 
Psiquiatra 

 
1 

Diploma,  devidamente 
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível
superior em Medicina fornecido 
por  instituição  de  ensino
superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, registro
no Conselho Regional de
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência Médica
ou Título de Especialista ou de
Pós- Graduação, reconhecido
pelo Ministério da Educação. 

Prestar  atendimento  médico  na 
especialidade  de  Psiquiatria  no âmbito do
programa CAPS I (Centro de Atenção
Psicossocial) e todas e  demais  atividades
individuais  e  coletivas  previstos  na 
normatização própria da Unidade de Saúde, 
inclusive participar de comissões e grupos de
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da
assistência multiprofissional, bem como outras
definidas pelo Gestor Municipal. 

 
30 horas 

 
R$ 15.000,00 

 
Médico 
Clínico 
Geral 

 
1 

Diploma,  devidamente  registrado,  
de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 

Prestar atendimento médico na em Clínica 
Médica / Clínico Geral no âmbito do programa 
CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial) e 
todas e  demais  atividades individuais  e  
coletivas  previstos  na normatização própria da 
Unidade de Saúde, inclusive participar de 

 
40 horas 

 
R$ 9.500,00 
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Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás. 

comissões e grupos de trabalhos destinados à 
elaboração de protocolos ou procedimentos 
padrão da assistência multiprofissional, bem 
como outras definidas pelo Gestor Municipal. 

 
Centro de 
Especialid

ades 
Odontológi

cas- 
CEO*** 

 
Cirurgião – 

Dentista 
Endodontista 

 
03 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Odontologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Odontologia do 
Estado de Goiás e possuir 
certificados na respectiva 
especialidade; Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Realizar atividades odontológicas de acordo 
com a sua especialidade previstas para o Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO), 
Programa Federal Brasil Sorridente, e outras 
definidas pela Chefia Imediata e/ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

40 horas R$ 3.000,00 

 
Cirurgião – 

Dentista 
Odontopedia

tra 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Odontologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Odontologia do 
Estado de Goiás e possuir 
certificados na respectiva 
especialidade; Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Realizar atividades odontológicas de acordo 
com a sua especialidade previstas para o Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO), 
Programa Federal Brasil Sorridente, e outras 
definidas pela Chefia Imediata e/ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

40 horas R$ 3.000,00 

 
Especialid

ades 
Odontológi

cas- 
CEO*** 

 

 
Cirurgião – 

Dentista 
Especialista 
em Prótese 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Odontologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Odontologia do 
Estado de Goiás e possuir 
certificados na respectiva 
especialidade; Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Realizar atividades odontológicas de acordo 
com a sua especialidade previstas para o Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO), 
Programa Federal Brasil Sorridente, e outras 
definidas pela Chefia Imediata e/ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

20 horas R$ 1.500,00 

 
Periodontista 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Odontologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Odontologia do 
Estado de Goiás e possuir 
certificados na respectiva 
especialidade; Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Realizar atividades odontológicas de acordo 
com a sua especialidade previstas para o Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO), 
Programa Federal Brasil Sorridente, e outras 
definidas pela Chefia Imediata e/ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

20 horas R$ 1.500,00 

 
Cirurgião 
Dentista 

 
02 

 
Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Odontologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Odontologia do 
Estado de Goiás. 

 
Realizar atividades odontológicas de acordo 
com a sua especialidade previstas para o Centro 
de Especialidades Odontológicas (CEO), 
Programa Federal Brasil Sorridente, e outras 
definidas pela Chefia Imediata e/ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$ 3.000,00 

20 horas R$1.500,00 

 
Auxiliar de 

Saúde Bucal 
– ASB 

 
09 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de Auxiliar de Saúde Bucal 
(ASB) fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Executar atividades auxiliares em saúde bucal 
sob orientação e supervisão do Cirurgião 
Dentista integrante da Equipe de Saúde Bucal. 

40 horas R$ 1.000,00 

  Diploma,  devidamente  Executar atividades auxiliares em saúde bucal 40 horas R$ 1.200,00 
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Técnico de 
Saúde Bucal 

–TSB 

03 registrado,  de  conclusão  de 
Curso de Técnico de Saúde Bucal 
(TSB) fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

sob orientação e supervisão do Cirurgião 
Dentista integrante da Equipe de Saúde Bucal. 

 
Saúde 
Bucal 

(Estratégia 
de Saúde 

da 
Família.) 

 

 
Cirurgião – 

Dentista 
(Saúde da 
Família). 

 
04 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Odontologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Odontologia do 
Estado de Goiás. 

Realizar atividades de promoção, prevenção e 
recuperação em saúde bucal no âmbito da 
Estratégia de Saúde da Família, conforme 
diretrizes do Programa Saúde da Família e 
Programa Brasil Sorridente. 

40 horas R$ 3.000,00 

 
Auxiliar de 

Saúde Bucal 
– ASB 

 
04 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de Auxiliar de Saúde Bucal 
(ASB) fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Executar atividades auxiliares em saúde bucal 
sob orientação e supervisão do Cirurgião 
Dentista integrante da Equipe de Saúde Bucal. 

40 horas R$ 1.000,00 

 
Técnico de 

Saúde Bucal 
–TSB 

 
04 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de Técnico de Saúde Bucal 
(TSB) fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Executar atividades auxiliares em saúde bucal 
sob orientação e supervisão do Cirurgião 
Dentista integrante da Equipe de Saúde Bucal. 

40 horas R$1.200,00 

 
Hospital 

Municipal 
de São 
Simão 

Hospital 
Municipal 

de 
São Simão 

Hospital 
Municipal 

de 
São Simão 

Hospital 
Municipal 

de 
São Simão 

 

 
Enfermeiro 

 
10 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Coordenar,  supervisionar  e  prestar  
atendimento  de  Enfermagem,  nível  superior,  
em regime de plantão na Urgência/Emergência, 
ambulatório ou internação, e inclusive, 
supervisionar trabalho do corpo de enfermagem 
de nível médio e elementar (técnicos e auxiliares 
de enfermagem), de acordo com o código de 
ética e regimento interno da Instituição. 

Teto máximo 
de 24 

plantões de 
12 horas 
por mês. 

R$150,00 por 
Plantão 

 
Técnico de 

Enfermagem 

 
20 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de Técnico de Enfermagem 
fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Realizar atividades de enfermagem próprias da 
atividade profissional do Técnico de 
Enfermagem, em regime de plantão e outras 
definidas pela chefia imediata e /ou pela 
Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com 
o código de ética e regimento interno da 
Instituição. 

Teto máximo 
de 24 

plantões de 
12 horas, por 

mês. 

R$80,00 por plantão. 

 
Farmacêutic

o 

 
02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Farmácia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Exercer  atividades  de  chefia,  supervisão,  
coordenação  da  Farmácia  do  Hospital 
Municipal; preparar relatórios de estoques, 
armazenagem, relação de compras, participar 
de comissões e grupos de trabalho visando à 
elaboração de protocolos terapêuticos; e outras 
e demais atividades pertinentes ao cargo. 

40 horas R$ 2.500,00 

 
Farmacêutic

o 
Responsável 

Técnico 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Farmácia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Exercer atividades de chefia, supervisão, 
coordenação, sendo responsável técnico da 
Farmácia do Hospital Municipal. Preparar 
relatórios de estoques, armazenagem, relação 
de compras, participar de comissões e grupos 
de trabalho visando à elaboração de protocolos 
terapêuticos; e outras e demais atividades 
pertinentes ao cargo ou outras definidas pelo 
gestor municipal. 

40 Horas 
semanais 

R$ 3.000,00. 

 
Enfermeiro 

Responsável 
Técnico 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior na área de saúde 
fornecida por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás, e 
preferencialmente, que possua 
título de Pós-graduação Lato 
Sensu ou Stricto Sensu em Saúde 
Pública, Saúde Coletiva, Gestão 
Hospitalar, bem como experiência 
profissional em cargos de chefia, 

Planejar, dirigir, organizar, supervisionar e 
coordenar a equipe de enfermagem do hospital 
municipal; Organizar treinamentos e 
capacitações e outras atividades sob orientação 
do Secretário Municipal de Saúde. 

40 horas R$ 3.500,00 
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gerencia, coordenação em saúde 
pública. 

 
Nutricionista 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Nutrição fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Desenvolver ações de nutrição e dietética junto 
a pacientes submetido a tratamento de 
patologias, acolhidos pelo Centro de 
Reabilitação e outras; atuar em parceria com os 
profissionais das Equipes Saúde da Família –
ESF, atuando diretamente no apoio às equipes 
e na unidade na qual o NASF está cadastrado; e 
demais atividades previstas para a atividade 
profissional de Nutricionista. 

40 Horas R$ 2.500,00 

 
Fisioterapeut

a 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Nutrição fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

Executar ações especializadas em fisioterapia 
referente aos trabalhos relativos à utilização de 
métodos e técnicas fisioterápicos, terapêuticos e 
recreacionais, para a reabilitação física e 
mental, visando à recuperação do paciente bem
como outras atividades inerentes à 
especialidade e outras sob orientação da Chefia 
imediata ou Secretaria Municipal de Saúde em 
regime de plantão. 

Teto máximo 
de 05 

plantões de 
12 horas. 

R$ 150,00 por plantão. 

 
Técnico de 
Radiologia 

 
06 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de Técnico de Radiologia 
fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Realizar atividades de nível médio, em regime 
de plantão envolvendo as atividades de 
conduzir, posicionar e aplicar os fatores 
radiográficos para a realização de exames 
radiológicos simples e contrastados; realizar 
exames de tomografia computadorizada; operar 
a câmera escura para revelação de filmes, 
carregamento de chassis e reposição de 
material para as atividades diárias, bem como 
outras atividades inerentes à especialidade e 
outras sob orientação da Chefia imediata ou 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Teto Máximo 
de 26 

plantões de 4 
horas 

R$ 85,00 por plantão. 

 
Coordenador 
da Comissão 
Controle de 

Infecção 
Hospitalar 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior na área de saúde 
fornecida por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás, e 
preferencialmente, que possua 
título de Pós-graduação Lato 
Sensu ou Stricto Sensu em 
Infecção Hospitalar e outras afins 
ao cargo que vai ocupar, bem 
como experiência profissional em 
cargos de chefia ou coordenação 
de CCIH. 

Planejar, dirigir, organizar, supervisionar e 
coordenar a CCIH e interagir com equipes 
multiprofissionais de saúde do Hospital 
Municipal de Formosa; assessorar e subsidiar 
de informações pertinentes do cargo para o 
Secretario Municipal de Saúde. 

30 horas R$3.000,00 

 
Diretor 
Técnico 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de Medicina 
fornecida por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional Medicina 
do Estado de Goiás, e 
preferencialmente, experiência 
profissional comprovada a mais de 
03 anos. 

Ser responsável técnico da Instituição de acordo 
com o Código De Ética vigente, perante o CRM 
e CFM, ou ainda em qualquer órgão ou instância 
que fizer necessário.   Ser responsável pela 
realização da Escala de Plantão dos Médicos e 
fazer a substituição imediata quando necessário, 
garantindo assim o pleno funcionamento do 
serviço da instituição. 

20 horas R$ 3.500,00 

 
Médico 
Clínico 

Geral 

 
09 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás. 

Prestar atendimento de acordo com os preceitos 
de sua formação e do seu código de ética como 
médico em Clínica Geral, em regime de plantão, 
médico na Urgência/Emergência, ambulatório e 
internação. Realizar a evolução medica dos 
pacientes internados e a prescrição em regime 
de plantão. 

Teto máximo 
de 15 

plantões de 
24h, por 

mês. 

R$ 2.000,00 por 
plantão de 
24 horas (Plantões de 
Segunda-feira a   partir   
das 
07:00 horas e sábado  
até  às 
07:00 horas). 
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     R$    2.200,00 por 
plantão de 
24 horas final de 
semana. (Plantões de 
sábado   a partir         
das 
07:00 horas e segunda-
feira até   às   07:00 
horas). 

Auxiliar/ 
Técnico de 

Enfermagem 

04 Diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de Curso de Técnico 
ou Auxiliar de Enfermagem 
fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Realizar atividades de enfermagem prevista 
para as atividades do profissional Auxiliar ou 
Técnico de Enfermagem bem como as inerentes 
às atividades e rotina da Secretaria Mun. de 
Saude. 

Teto máximo 
de 24 

Plantões de 
12 horas 

Técnico de 
Enfermagem R$ 80,00 
reais por plantão 

 
Fonoaudiólo

go 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Executar ações próprias da atividade 
profissional do Fonoaudiólogo, bem como outras 
atividades inerentes à especialidade e outras 
sob orientação da Chefia imediata ou Secretaria 
Municipal de Saúde. 

40 horas R$2.500,00 

 
Enfermeiro 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Enfermagem 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Coordenar,  supervisionar  e  prestar  
atendimento  de  Enfermagem,  nível  superior,  
em regime de plantão na Urgência/Emergência, 
ambulatório ou internação, e inclusive, 
supervisionar trabalho do corpo de enfermagem 
de nível médio e elementar (técnicos e auxiliares 
de enfermagem), de acordo com o código de 
ética e regimento interno da Instituição, e outras 
definidas pela chefia imediata e /ou pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Teto máximo 
de 24 

plantões de 
12 horas 
por mês. 

R$150,00 por 
Plantão 

 
Coordenador 

em 
Saúde 

 
06 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior na área de saúde 
fornecida por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás, e 
preferencialmente, que possua 
título de Pós-graduação Lato 
Sensu ou Stricto Sensu em Saúde 
Pública, Saúde Coletiva, Saúde da 
Família ou outras afins ao cargo 
que vai ocupar, bem como 
experiência profissional em cargos 
de chefia, assessoria, gerencia e 
coordenação em saúde pública. 

Supervisionar e coordenar equipes 
multiprofissionais de saúde dos programas e 
serviços de saúde existentes ou que venham ser 
implantados pela Secretaria Municipal de 
Saúde; e outras atividades sob orientação do 
Secretário Municipal de Saúde. 

40 horas R$ 3.500,00 

 
Coordenador 

de Gestão 
de Saúde 
Publica 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior na área de saúde 
fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no respectivo Conselho Regional 
do Estado de Goiás, e que possua 
preferencialmente título de Pós-
graduação Lato Sensu ou Stricto 
Sensu em Saúde Pública, Saúde 
Coletiva, Saúde da Família ou 
outras afins ao cargo que vai 
ocupar, bem como experiência 
profissional em Gestão de Saúde 
Pública, cargos de chefia, 
gerencia, assessoria e 
coordenação em saúde pública. 
Experiência profissional mínima 
02 anos. 

Planejar, dirigir, organizar, supervisionar e 
coordenar todas as equipes multiprofissionais de 
saúde dos programas e serviços de saúde 
existentes ou que venham a ser implantados 
pela Secretaria Municipal de Saúde; assessorar 
e subsidiar o Gestor Municipal de Saúde nas 
decisões de gestão e planejamento do sistema 
de saúde, e outras sob orientação do Gestor 
Municipal de Saúde. 

40 horas R$ 5.000,00 

 
Fisioterapeut

 
03 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 

Executar ações especializadas em fisioterapia 
referente aos trabalhos relativos à utilização de 

40 horas R$2.500,00 
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a Curso de graduação de nível 
superior em Fisioterapia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho Regional do Estado de 
Goiás. 

métodos e técnicas fisioterápicos, terapêuticos e 
recreacionais, para a reabilitação física e 
mental, visando à recuperação do paciente bem 
como outras atividades inerentes à 
especialidade e outras sob orientação da Chefia 
imediata ou Secretaria Municipal de Saúde. 

Auxiliar/ 
Técnico de 

Enfermagem 

04 Diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de Curso de Técnico 
ou Auxiliar de Enfermagem 
fornecido por instituição de 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
Conselho do Estado de Goiás. 

Realizar atividades de enfermagem prevista 
para as atividades do profissional Auxiliar ou 
Técnico de Enfermagem bem como as inerentes 
às atividades e rotina da Secretaria Mun. de 
Saúde. 

40 horas Técnico de 
Enfermagem Auxiliar/ 
R$ 1.200,00 

Auxiliar de
Enfermagem 
R$1.100,00 

 
Psicólogo 

 
01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Psicologia fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no respectivo 
conselho do Estado de Goiás. 

Realizar avaliação psicológica, psicoterapia 
individual e em grupo, atendimento psicológico 
individualizado ao paciente e ao familiar, 
orientação e acompanhamento psicológico ao 
paciente e familiar no consultório; orientar e 
encaminhar pacientes para atendimento  
externo  e  outras  atividades  do  âmbito  do  
CAPS  e  a  critério  da  chefia imediata e da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
40 horas 

 
R$2.500,00 

 
 
 

Estratégi
a de 

Saúde 
da 

Família* 

Médico 
da 
Família 
/ 
Médico 
General
ista 

 
 
     09 

Diploma, devidamente 
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás. 

Prestar atendimento médico ambulatorial   
em   clínica    geral (generalistas) nos 
programas de saúde preconizados pela 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) na 
forma da Portaria Nº 2.488, de 21 de 
Outubro de  2011  (Política Nacional  de  
Atenção Básica) e  outras ações e 
atividades médicas de prevenção, 
promoção e recuperação da saúde 
individual e coletiva previstas no SUS, bem 
como outras definidas pelo Gestor 
Municipal. 

 
 

40 horas 

 
 

R$ 11.000,00 
(Zona Urbana) 

 
Médico 

da 
Família 

/ 
Médico 
General

ista 

 
 

0
3 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás. 

Prestar atendimento médico   ambulatorial  
em   clínica    geral (generalistas) nos 
programas de saúde preconizados pela 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) na 
forma da Portaria Nº 2.488, de 21 de 
Outubro de  2011  (Política Nacional  de  
Atenção Básica) e  outras ações e 
atividades médicas de prevenção, promoção 
e recuperação da saúde individual e coletiva 
previstas no SUS, bem como outras 
definidas pelo Gestor Municipal. 

 
     40 horas 

 
R$  12.500,00  (Zona 

Rural-Distrito) 

 
 
 
 
 
 

SAMU 
192*** 

 
Plantões 
Médicos 
/Socorrista 

 
2
6
0 

Plant
ões 

Médicos 
de 
24 

horas 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás. 

Prestar  atendimento  médico  de  
urgência/emergência  do  SAMU; 
supervisionar e regular atendimento e 
deslocamentos de Unidades Móveis, 
estabilizar e acompanhar pacientes; fazer 
buscas de vagas e outras atividades 
inerentes e previstas nos protocolos do 
Ministério da Saúde relativo ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgências – SAMU, 
bem como outras definidas pelo Gestor 
Municipal. 

 
 

_ 

R$      2.000,00    
por 
plantão de 24 horas 
(Plantões de 
Segunda-feira  a 
partir  das 07:00 
horas  e  sábado  até 
às 07:00 horas). 
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Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
 
Plantões 
Médicos 
/Socorrista 

 
 

1
3
0 

Plantõ
es 

Médicos 
de 
24 

horas 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  de  graduação  de  nível  
superior  em  Medicina 
fornecido  por  instituição  de  
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, 
registro no Conselho Regional 
de Medicina do Estado de Goiás. 

Prestar  atendimento  médico  de  
urgência/emergência  do  SAMU; 
supervisionar e regular atendimento e 
deslocamentos de Unidades Móveis, 
estabilizar e acompanhar pacientes; fazer 
buscas de vagas e outras atividades 
inerentes e previstas nos protocolos do 
Ministério da Saúde relativo ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgências – SAMU, 
bem como outras definidas pelo Gestor 
Municipal. 

 
 

_ 

R$      2.200,00    
por 
plantão de 24 
horas 
final de semana. 
(Plantões  de  
sábado a partir das 
07:00 horas e  
segunda- feira até às 
07:00 horas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPS I 

 
 
 
Médico 
Psiquiatra 

 
 
 

1 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na 
respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós- 
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar  atendimento  médico  na  
especialidade  de  Psiquiatria  no âmbito do 
programa CAPS I (Centro de Atenção 
Psicossocial) e todas e  demais  atividades 
individuais  e  coletivas  previstos  na 
normatização própria da Unidade de Saúde, 
inclusive participar de comissões e grupos 
de trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional, bem como 
outras definidas pelo Gestor Municipal. 

 
 
 

30 horas 

 
 
 

R$ 15.000,00 

 
 
Médico 
Clínico 
Geral 

 
 
 

1 

Diploma,  devidamente  registrado,  
de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível superior 
em Medicina fornecido  por  instituição  
de  ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no 
Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Goiás. 

Prestar atendimento médico na em Clínica Médica 
/ Clínico Geral no âmbito do programa CAPS I 
(Centro de Atenção Psicossocial) e todas e  
demais  atividades individuais  e  coletivas  
previstos  na normatização própria da Unidade de 
Saúde, inclusive participar de comissões e grupos 
de trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional, bem como outras definidas pelo 
Gestor Municipal. 

 
 
 

40 horas 

 
 
 
R$ 9.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospital 
Municipal 
de São 
Simão 
 
 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Clinica 
Geral 

 
 
 
900 
Plantões 
de 
24 horas 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do  seu  código  
de  ética  como  médico  ambulatorial, 
hospitalar  e Pronto - Socorro na 
Especialidade de sua habilitação; atuar 
como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos; e outras atividades afins ao cargo 
de médico especialista. Realizar a evolução 
medica dos pacientes internados e a 
prescrição em regime de plantão, bem como 
outras atividades definidas pelo Gestor 
Municipal. 

 
 
_    _ 

R$      2.000,00     por 
plantão de 24 horas 
(Plantões de Segunda-
feira  a partir  das 07:00 
horas  e  sábado  até 
às 07:00 horas). 

 
 
Plantões 
Médicos de 
Clinica 
Geral 

 
 
450 
Plantões 
de 
24 horas 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  de  graduação  de  nível  
superior  em  Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do  seu  código  
de  ética  como  médico  ambulatorial, 
hospitalar  e Pronto - Socorro na 
Especialidade de sua habilitação; atuar 
como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos; e outras atividades afins ao cargo 
de médico especialista, bem como outras 
definidas pelo Gestor Municipal. 

 
 
_   

R$      2.200,00     por 
plantão de 24 horas 
final de semana. 
(Plantões  de  sábado a 
partir das 07:00 horas e  
segunda- feira até às 
07:00 horas). 



 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospital 
Municipal 
de São 
Simão 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Cardiologia 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de acordo 
com ESCALA MENSAL, estando acessível e a 
disposição da equipe de Plantão do Hospital 
Municipal quando solicitado seja presencial ou por 
telefone. Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código de  
ética  como médico especialista, hospitalar e 
Pronto  – atendimento na Especialidade de sua 
habilitação; atuar como médico especialista em 
equipe multiprofissional, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos; e outras atividades afins ao cargo de 
médico especialista, bem como outras definidas 
pelo Gestor Municipal. 

 
 
_    _. 

 
 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 

 
 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Anestesia 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de 
acordo com ESCALA MENSAL, estando 
acessível e a disposição da equipe de 
Plantão do Hospital Municipal quando 
solicitado seja presencial ou por telefone. 
Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de  ética  como médico especialista, 
hospitalar  e Pronto – atendimento na 
Especialidade de sua habilitação; atuar 
como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos; e outras atividades afins ao cargo 
de médico especialista, bem como outras 
definidas pelo Gestor Municipal. 

 
 
 
_    _. 

 
 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Ortopedia 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  de  graduação  de  nível  
superior  em  Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de 
acordo com ESCALA MENSAL, 
estando acessível e a disposição da equipe 
de Plantão do Hospital 
Municipal quando solicitado seja presencial 
ou por telefone. Prestar atendimento de 
acordo com os preceitos de sua formação e 
do seu código de  ética  como médico 
especialista, hospitalar e Pronto  – 
atendimento na Especialidade de sua 
habilitação; atuar como médico especialista 
em equipe multiprofissional, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos; e outras 
atividades afins ao cargo de médico 
especialista, bem como outras definidas pelo 
Gestor Municipal. 

 
 
_    _. 

 
 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Obstetrícia 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  de  graduação  de  nível  
superior  em  Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de 
acordo com ESCALA MENSAL, 
estando acessível e a disposição da equipe 
de Plantão do Hospital 
Municipal quando solicitado seja presencial 
ou por telefone. Prestar atendimento de 
acordo com os preceitos de sua formação e 
do seu código de  ética  como médico 
especialista, hospitalar e Pronto  – 
atendimento na Especialidade de sua 
habilitação; atuar como médico especialista 
em equipe multiprofissional, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos; e outras 
atividades afins ao cargo de médico 
especialista, bem como outras definidas pelo 
Gestor Municipal. 

 
 
_    _. 

 
 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 



 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Pediatria 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso  de  graduação  de  nível  
superior  em  Medicina 
fornecido  por  instituição  de  
ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de 
acordo com ESCALA MENSAL, 
estando acessível e a disposição da equipe 
de Plantão do Hospital 
Municipal quando solicitado seja presencial 
ou por telefone. Prestar atendimento de 
acordo com os preceitos de sua formação e 
do seu código de  ética  como médico 
especialista, hospitalar e Pronto  – 
atendimento na Especialidade de sua 
habilitação; atuar como médico especialista 
em equipe multiprofissional, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos; e outras 
atividades afins ao cargo de médico 
especialista, bem como outras definidas pelo 
Gestor Municipal. 

 
 
_    _. 

 
 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Cirurgião 
Geral 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de 
acordo com ESCALA MENSAL, 
estando acessível e a disposição da equipe 
de Plantão do Hospital Municipal quando 
solicitado seja presencial ou por telefone. 
Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de  ética  como médico especialista, 
hospitalar e Pronto  – atendimento na 
Especialidade de sua habilitação; atuar 
como médico especialista em equipe 
multiprofissional, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos; e outras atividades afins ao cargo 
de médico especialista, bem como outras 
definidas pelo Gestor Municipal. 

 
 
 
_    _. 

 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 

 
 
Plantões 
de 
Cirurgião 
Dentista 
Bucomaxilo
faci al 

 
 
 
390 
Plantões 
de 
24 horas 
de 
sobreaviso 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência ou 
Título de Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Realizar plantões de SOBREAVISO, de 
acordo com ESCALA MENSAL, 
estando acessível e a disposição da equipe 
de Plantão do Hospital Municipal quando 
solicitado seja presencial ou por telefone. 
Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como especialista, hospitalar e 
Pronto  – atendimento na Especialidade de 
sua habilitação; atuar como especialista em  
equipe  multiprofissional, no  
desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e  coletivos; e  outras 
atividades afins ao cargo de especialista, 
bem como outras definidas pelo Gestor 
Municipal. 

 
 
 
_    _. 

 
 
R$300,00 cada plantão 
de 24 horas de 
sobreaviso. 

 
 
 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Ortopedia 

 
 
 
 
 
 
30 
Plantões 
de 24 
horas 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Realizar   diagnósticos   e   tratar   afecções   
agudas,   crônicas   ou 
traumáticas dos ossos e anexos, valendo-se 
de meios clínicos; orientar o tratamento das 
alterações em ossos, músculos e 
articulações seja elas congênitas (desde o 
nascimento), desenvolvidas durante a vida 
do paciente, ou por causa de problemas de 
postura em consequência da idade, 
acidentes ou doenças; realizar 
procedimentos ambulatoriais inerentes a sua 
especialidade (aparelho gessado, tratamento 
conservador fraturas, entorses e luxações, 
etc.); avaliar as condições físico-funcionais 
do paciente; preencher e manter prontuário 
médico organizado e atualizado dos 
pacientes atendidos; garantir referência; 
participar em todas as atividades para que 
for designado pela chefia imediata, bem 
como outras definidas pelo Gestor Municipal. 

 
 
_    _ 

R$      2.200,00     por 
plantão de 24 horas. 



 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
 
 
Plantões 
Médicos de 
Cirurgia 
Geral 

 
 
 
1000 
Plantões 
de 
04 horas 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido  
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e 
do seu código de ética como cirurgião geral, 
realizando cirurgias de pequeno,   médio   e   
grande   porte;   pequenos   procedimentos 
cirúrgicos ou como médico auxiliar; Realizar 
atividades e procedimentos assistenciais em  
sua  área  de  atuação, de  caráter eletivo e 
de urgência e emergência, ambulatorial e 
hospitalar em regime de plantão, bem como 
outras definidas pelo Gestor Municipal. 

 
 
_    _ 

 
 
R$       800,00       por 
plantão de 04 horas. 

 
 
 
 
Plantões 
Médicos de 
anestesia 

 
 
 
 
450 
Plantões 
de 
04 horas. 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por  instituição  de  ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Goiás e 
possuir certificados na respectiva 
especialidade; Residência 
Médica ou Título de Especialista 
ou de Pós- Graduação, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

Conferir a preparação do material a ser 
utilizado na anestesia antes 
do inicio da mesma; Conferir adequado 
funcionamento de equipamentos  de  
monitorização, ventilação  mecânica  e 
desfibrilação cardíaca antes  do  início do  
procedimento cirúrgico; Auxiliar no 
transporte de pacientes graves para o 
Centro Cirúrgico, quando solicitado; Indicar  
anestesia adequadamente conforme  o 
procedimento cirúrgico e o estado físico do 
paciente; Realizar anestesia em diferentes 
especialidades cirúrgicas, conforme escala; 
Ao final do procedimento cirúrgico, transferir 
pacientes para recuperação pós-anestésica, 
Unidade de Terapia Intensiva ou outro local 
em que haja necessidade de 
acompanhamento do anestesiologista, bem 
como outras definidas pelo Gestor Municipal. 

 
_    _ 

 
R$       800,00       por 
plantão de 04 horas. 

 
 
 
 
 
 

Especialida
des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Médico 
Gastroente

rologista 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico  na  especialidade   de   
Gastroenterologia   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
 
16 horas 

 
 
R$ 12.000,00 

 
 
 

Médico 
Neurologist

a 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 
Neurologist

a 

 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico  na  especialidade   de   
Neurologia   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
 
16 horas 

 
 
R$ 12.000,00 



 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Especialida
des 

 
 
 

Médico 
Endocrinol

ogista 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 
Endocrinol

ogista 

 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 

01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como   médico   na   especialidade   
de   Endocrinologia   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
 
16 horas 

 
 
R$ 12.000,00 

 
 

Médico 
Urologista 

 
 
 
 
 
 
 

Médico 
Urologista 

 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 

01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico na especialidade  de   
Urologia   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
 
16 horas 

 
 
R$ 12.000,00 

 
 
 
 
 

Médico 
Pediatra 

 
 
 
 
 

02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico  na   especialidade   
de   Pediatria   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
16 horas 

 
R$ 12.000,00 

 
 
 
 

Médico 
Oftalmologi

sta 

 
 
 
 
 

01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico  na   especialidade   
de   Oftalmologia   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
 
16 horas 

 
 
R$ 12.000,00 
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Especialida
des 

 
 
 

Médico 
Ortopedista 

 
 
 
 

02 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico na especialidade de 
Ortopedista no ambulatório de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

16 horas R$ 12.000,00 

 
 
 

Médico 
Psiquiatra 

 
 
 
 
 
 

01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico na especialidade de 
Psiquiatria no ambulatório de especialidades 
da secretaria municipal de saúde e participar 
de comissões e grupos de trabalhos 
destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência 
multiprofissional. 

08 horas R$ 6.000,00 

 
 
 
 

Médico 
Clínico 
Geral 

 
 
 
 

03 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como clínico Geral no ambulatório 
de especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

08 horas R$ 9.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especialida
des 

 
 
 

Médico 
Otorrionola

ring 
ologista 

 
 
 
 

01 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico  na  especialidade   de   
Otorrinolaringologista   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

16 horas R$ 12.000,00 

 
 

Medico 
Cardiologis

ta 
 

 
 
 

03 
 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como médico  na  especialidade   de   
Cardiologia   no   ambulatório   de 
especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

 
 
 
 
 
16 horas 

 
 
 
 
 
R$ 12.000,00 
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Médico 
Ginecologis
ta/ Obstetra 

 
 

04 

Diploma,  devidamente  
registrado,  de  conclusão  de 
Curso de graduação de nível 
superior em Medicina fornecido 
por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação, registro no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás e possuir certificados 
na respectiva especialidade; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista ou de Pós-
Graduação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

Prestar atendimento de acordo com os 
preceitos de sua formação e do seu código 
de ética como   médico   na   especialidade   
de   Ginecologista/Obstetra   no   ambulatório   
de especialidades da secretaria municipal de 
saúde e participar de comissões e grupos de 
trabalhos destinados à elaboração de 
protocolos ou procedimentos padrão da 
assistência multiprofissional. 

12 horas R$9.000,00 

TOTAL:  R$ 485.565,00  

 

 
 

Exames laboratoriais 
Item Código do 

Procedimento 
SUS conforme 
SIGTAP 

Tipo de Serviço Local será 
Prestado o 
serviço 

Quantidade 
Total  

Valor  SUS 
Unitário 

Valor 
Aprovado pelo 
CMS  

Valor     Mensal 

1 02.02.01.012-0 Ácido Úrico Laboratório 360  R$    1,85   R$             3,70   R$          1.332,00  

2 02.02.01.018-0 Amilase Laboratório 240  R$       2,25   R$             4,50   R$          1.080,00  

3 02.02.01.020-1 Bilirrubinas total e 
frações 

Laboratório 240  R$       2,01   R$             4,02   R$             964,80  

4 02.02.01.021-0 Cálcio Laboratório 192  R$       1,85   R$             3,70   R$             710,40  

5 02.02.01.026-0 Cloreto Laboratório 120  R$       1,85   R$             3,70   R$             444,00  

6 02.02.01.027-9 Colesterol HDL Laboratório 480  R$       3,51   R$             7,02   R$          3.369,60  

7 02.02.01.029-5 Colesterol Total Laboratório 480  R$       1,85   R$             3,70   R$          1.776,00  

8 02.02.01.030-9 Colinesterase Laboratório 120  R$       3,68   R$             7,36   R$             883,20  

9 02.02.01.031-7 Creatinina Laboratório 1320  R$       1,85   R$             3,70   R$          4.884,00  

10 02.02.01.032-5 CPK Laboratório 360  R$       3,68   R$          15,00   R$          5.400,00  

11 02.02.01.033-3 CK-MB Laboratório 360  R$       4,12   R$          25,00   R$          9.000,00  

12 02.02.01.036-8 Desidrogenase 
Láctica 

Laboratório 120  R$       3,68   R$             7,36   R$             883,20  

13 02.02.01.039-2 Ferro Sérico Laboratório 192  R$       3,51   R$             7,02   R$          1.347,84  

14 02.02.01.042-2 Fosfatase Alcalina Laboratório 192  R$       2,01   R$             4,02   R$             771,84  

15 02.02.01.043-0 Fósforo Laboratório 120  R$       1,85   R$             3,70   R$             444,00  

16 02.02.01.046-5 Gama-GT Laboratório 960  R$       3,51   R$             7,02   R$          6.739,20  

17 02.02.01.047-3 Glicose Laboratório 4560  R$       1,85   R$             3,70   R$       16.872,00  

18 02.02.01.056-2 Magnésio Laboratório 120  R$       2,01   R$             4,02   R$             482,40  

19 02.02.01.057-0 Mucoproteínas-
MUCO 

Laboratório 120  R$       2,01   R$             4,02   R$             482,40  

20 02.02.01.060-0 Potássio Laboratório 960  R$       1,85   R$             3,70   R$          3.552,00  

21 02.02.01.062-7 Proteínas Totais e 
Frações 

Laboratório 480  R$       1,85   R$             7,40   R$          3.552,00  

22 02.02.01.061-9 Proteínas Totais Laboratório 240  R$       1,40   R$             3,70   R$             888,00  

23 02.02.01.063-5 Sódio Laboratório 960  R$       1,85   R$             3,70   R$          3.552,00  

24 02.02.01.064-3 Transaminase - 
TGO 

Laboratório 960  R$       2,01   R$             4,02   R$          3.859,20  

25 02.02.01.065-1 Transaminase - 
TGP 

Laboratório 960  R$       2,01   R$             4,02   R$          3.859,20  

26 02.02.01.067-8 Dosagem de 
Triglicerídeos 

Laboratório 720  R$       3,51   R$             7,02   R$          5.054,40  

27 02.02.01.069-4 Uréia Laboratório 1440  R$       1,85   R$             3,70   R$          5.328,00  

28 02.02.02.002-9 Contagem de 
Plaquetas 

Laboratório 6000  R$       2,73   R$             5,46   R$       32.760,00  
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29 02.02.02.007-0 Tempo de 
Coagulação - TC 

Laboratório 360  R$       2,73   R$             5,46   R$          1.965,60  

30 02.02.02.009-6 Tempo de Sangria - 
TS 

Laboratório 312  R$       2,73   R$             5,46   R$          1.703,52  

31 02.02.02.014-2 TAP Laboratório 600  R$       2,73   R$          10,00   R$          6.000,00  

32 02.02.02.015-0 Hemossidimentação 
- VHS 

Laboratório 192  R$       2,73   R$             5,46   R$          1.048,32  

33 02.02.02.030-4 Hemoglobina Laboratório 216  R$       1,53   R$             3,06   R$             660,96  

34 02.02.02.036-3 Eritrograma Laboratório 120  R$       2,73   R$          10,00   R$          1.200,00  

35 02.02.02.037-1 Hematócrito Laboratório 168  R$       1,53   R$             3,06   R$             514,08  

36 02.02.02.038-0 Hemograma 
Completo 

Laboratório 6000  R$       4,11   R$             8,22   R$       49.320,00  

37 02.02.02.039-8 Leucograma Laboratório 96  R$       2,73   R$          10,00   R$             960,00  

38 02.02.02.041-0 Célula LE Laboratório 96  R$       4,11   R$             8,22   R$             789,12  

39 Cód. Não 
Encontrado 

Coombs Indireto Laboratório 192    R$          10,00   R$          1.920,00  

40 02.02.02.049-5 Coagulograma Laboratório 360  R$       2,73   R$          30,00   R$       10.800,00  

41 02.02.02.054-1 Coombs Direto - 
TAD 

Laboratório 192  R$       2,73   R$             5,46   R$          1.048,32  

42 02.02.03.007-5 Fator Reumatoide - 
Látex 

Laboratório 192  R$       2,83   R$             5,66   R$          1.086,72  

43 02.02.03.008-3 Proteína C Reativa - 
PCR 

Laboratório 720  R$       9,25   R$          18,50   R$       13.320,00  

44 02.02.03.047-4 Anti-Estreptolisina 
O - ASO 

Laboratório 288  R$       2,83   R$             5,66   R$          1.630,08  

45 02.02.03.076-8 Toxoplasmose - IgG Laboratório 432  R$     16,97   R$          33,94   R$       14.662,08  

46 02.02.03.087-3 Toxoplasmose - IgM Laboratório 432  R$     18,55   R$          37,10   R$       16.027,20  

47 02.02.03.104-7 Chagas Laboratório 240  R$     10,00   R$          20,00   R$          4.800,00  

48 02.02.01.066-0 Transferrina Laboratório 168  R$       4,12   R$          15,00   R$          2.520,00  

49 02.02.03.010-5 PSA Total e Livre Laboratório 408  R$     16,42   R$          32,84   R$       13.398,72  

50 02.02.03.081-4 Rubeola - IgG Laboratório 96  R$     17,16   R$          34,32   R$          3.294,72  

51 02.02.03.092-0 Rubeola - IgM Laboratório 96  R$     17,16   R$          34,32   R$          3.294,72  

52 02.02.02.013-4 TTPA Laboratório 240  R$       5,77   R$          11,54   R$          2.769,60  

53 02.02.03.097-0 HBSAg Laboratório 264  R$     18,55   R$          37,10   R$          9.794,40  

54 02.02.06.021-7 Beta - HCG 
Quantitativo 

Laboratório 360  R$       7,85   R$          15,70   R$          5.652,00  

55 02.02.03.111-0 VDRL - Sífilis Laboratório 600  R$       2,83   R$             5,66   R$          3.396,00  

56 02.02.04.012-7 Fezes - 
Parasitológico 

Laboratório 600  R$       1,65   R$             5,66   R$          3.396,00  

57 02.02.04.014-3 Sangue oculto  Laboratório 288  R$       1,65   R$          11,54   R$          3.323,52  

58 02.02.05.001-7 Urina Laboratório 6000  R$       3,70   R$             7,40   R$       44.400,00  

59 02.02.08.001-3 Antibiograma Laboratório 168  R$       4,98   R$             9,96   R$          1.673,28  

60 02.02.08.007-2 Gram Laboratório 96  R$       2,80   R$             5,60   R$             537,60  

61 02.02.08.008-0 Cultura Laboratório 216  R$       5,62   R$          15,00   R$          3.240,00  

62 02.02.08.005-6 BAAR - Hanseníase Laboratório 96  R$       4,20   R$             8,40   R$             806,40  

63 02.02.08.006-4 BAAR - 
Tuberculose 

Laboratório 96  R$       4,20   R$             8,40   R$             806,40  

64 02.02.08.015-3 Hemocultura Laboratório 96  R$     11,49   R$          22,98   R$          2.206,08  

65 02.02.09.006-0 Rotina Líquor Laboratório 72  R$       1,89   R$          50,00   R$          3.600,00  

66 02.02.12.002-3 Tipagem Sanguínea Laboratório 600  R$       1,37   R$             3,70   R$          2.220,00  

67 02.02.03.079-2 Dengue - IgG Laboratório 360  R$     30,00   R$          60,00   R$       21.600,00  

68 02.02.03-090-3 Dengue - IgM Laboratório 360  R$     20,00   R$          40,00   R$       14.400,00  

69 02.02.06.034-9 Testoterona Laboratório 96  R$     10,43   R$          20,86   R$          2.002,56  

70 02.02.01.038-4 Ferritina Laboratório 96  R$     15,59   R$          31,18   R$          2.993,28  

71 02.02.01.050-3 Hemoglobina 
Glicosilada 

Laboratório 96  R$       7,86   R$          20,00   R$          1.920,00  

72 02.02.01.055-4 Lipase Laboratório 96  R$       2,25   R$          15,00   R$          1.440,00  

73 02.02.02.035-5 Eletroforese de 
Hemoglobina 

Laboratório 48  R$       5,41   R$          25,00   R$          1.200,00  
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74 02.02.03-059-8 FAN Laboratório 72  R$     17,16   R$          34,32   R$          2.471,04  

75 02.02.03.091-1 HAV - IGM 
(Hepatite A) 

Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

76 02.02.03.080-6 HAV - IGG 
(Hepatite A) 

Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

77 02.02.05.011-4 Proteinúria Laboratório 96  R$       2,04   R$             4,08   R$             391,68  

78 02.02.06.013-6 Cortisol Laboratório 72  R$       9,86   R$          19,72   R$          1.419,84  

79 02.02.06.016-0 Estradiol Laboratório 72  R$     10,15   R$          20,30   R$          1.461,60  

80 02.02.06.018-7 Estrona Laboratório 72  R$     11,55   R$          23,10   R$          1.663,20  

81 02.02.06.023-3 FSH Laboratório 216  R$       7,89   R$          15,78   R$          3.408,48  

82 02.02.06.024-1 LH Laboratório 216  R$       8,97   R$          17,94   R$          3.875,04  

83 02.02.06.025-0 TSH Laboratório 264  R$       8,96   R$          17,92   R$          4.730,88  

84 02.02.06.030-6 Prolactina Laboratório 96  R$     10,15   R$          20,30   R$          1.948,80  

85 02.02.06.036-5 Tireoglobulina Laboratório 96  R$     15,35   R$          30,70   R$          2.947,20  

86 02.02.06.038-1 T4 Livre Laboratório 264  R$     11,60   R$          23,60   R$          6.230,40  

87 02.02.06.039-0 T3 Laboratório 168  R$       8,71   R$          17,42   R$          2.926,56  

88 02.02.06.037-3 T4 Laboratório 168  R$       8,76   R$          15,72   R$          2.640,96  

89 02.02.07.019-0 Cobre Laboratório 72  R$       3,51   R$          15,00   R$          1.080,00  

90 02.02.07.035-2 Zinco Laboratório 72  R$     15,65   R$          31,30   R$          2.253,60  

91 02.02.09.030-2 Prova Reumática Laboratório 96  R$       1,89   R$          29,22   R$          2.805,12  

92 02.02.03.063-6 Anti-HBs Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

93 02.02.03.078-4 Anti-HBc - IgG Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

94 02.02.03.089-0 Anti-HBc - IgM Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

95 02.02.09.021-3 Espermograma Laboratório 96  R$       9,70   R$          19,40   R$          1.862,40  

96 02.02.01.072-4 Eletroforese de 
Proteínas 

Laboratório 48  R$       4,42   R$          25,00   R$          1.200,00  

97 02.02.06.029-2 Progesterona Laboratório 72  R$     10,22   R$          20,44   R$          1.471,68  

98 02.02.03.074-1 Citomegalovírus - 
IgG 

Laboratório 96  R$     11,00   R$          22,00   R$          2.112,00  

99 02.02.03.085-7 Citomegalovírus - 
IgM 

Laboratório 96  R$     11,61   R$          23,22   R$          2.229,12  

100 02.02.06.026-8 Insulina Laboratório 96  R$     10,17   R$          20,34   R$          1.952,64  

101 02.02.03.030-0 HIV Laboratório 360  R$     10,00   R$          20,00   R$          7.200,00  

102 02.02.07.017-4 Chumbo Laboratório 96  R$       8,83   R$          17,66   R$          1.695,36  

103 02.02.07.025-5 Lítio Laboratório 48  R$       2,25   R$          15,00   R$             720,00  

104 02.02.03.112-8 FTA-ABs -IgG 
(Sifilis) 

Laboratório 96  R$     10,00   R$          20,00   R$          1.920,00  

105 02.02.03.113-6 FTA-Abs - IgM 
(Sifilis) 

Laboratório 96  R$     10,00   R$          20,00   R$          1.920,00  

106 02.02.03.042-3 Clamídia Laboratório 48  R$     10,00   R$          25,00   R$          1.200,00  

107 02.02.07.015-8 Carbamazepina Laboratório 48  R$     17,53   R$          35,06   R$          1.682,88  

108 02.02.05.002-5 Clearence de 
Creatinina 

Laboratório 96  R$       3,51   R$             7,40   R$             710,40  

109 02.02.03.009-1 Alfafetoproteína Laboratório 48  R$     15,06   R$          30,12   R$             177,60  

110 02.02.03.096-2 CEA 
Carcinoembrionário 

Laboratório 96  R$     13,35   R$          26,70   R$          2.563,20  

111 02.02.04.003-8 Coprocultura Laboratório 96  R$       3,04   R$          15,00   R$          1.440,00  

112 02.02.01.040-6 Ácido Fólico Laboratório 144  R$     15,65   R$          31,30   R$          4.507,20  

113 02.02.08.014-5 Exame Fresco Laboratório 144  R$       2,80   R$             5,60   R$             806,40  

114 02.02.06.017-9 Estriol Laboratório 144  R$     11,55   R$          23,10   R$          3.326,40  

115 02.02.03.073-3 Monoteste Laboratório 120  R$       2,83   R$          10,00   R$          1.200,00  

116 02.02.12.008-2 Fator DU(ABO) Laboratório 96  R$       1,37   R$             3,70   R$             355,20  

117 02.02.03.055-5 Anti-TPO  Laboratório 96  R$     17,16   R$          34,32   R$          3.294,72  

118 02.02.06.032-2 Somatomedina C 
(IGF-1) 

Laboratório 96  R$     15,35   R$          45,00   R$          4.320,00  

119 Cód. Não 
Encontrado 

Vitamina D Laboratório 96    R$          60,00   R$          5.760,00  
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120 Cód. Não 
Encontrado 

Mioglobina Laboratório 96    R$          25,00   R$          2.400,00  

121 02.02.03.069-5 Sarampo Laboratório 144  R$       9,25   R$          18,50   R$          2.664,00  

122 02.02.03.053-9 Leptospirose Laboratório 144  R$       4,10   R$          20,00   R$          2.880,00  

123 02.02.06.039-0 T-3 Livre Laboratório 168  R$       8,71   R$          17,42   R$          2.926,56  

124 02.02.03.049-0 Anti-Gliadina 
IgG/IgM 

Laboratório 72    R$          60,00   R$          4.320,00  

125 02.02.03.034-2 Anti- Endomísio Laboratório 72  R$     17,16   R$          45,00   R$          3.240,00  

126 Cód. Não 
Encontrado 

Pesquisa de 
Fungos nas Fezes 

Laboratório 120    R$             4,00   R$             480,00  

127 02.02.04.007-0 Pesquisa de 
Gorduras Fecais 

Laboratório 144  R$       1,65   R$             3,30   R$             475,20  

128 02.02.04.009-7 Pesquisa de 
Leucócitos Fecais 

Laboratório 144  R$       1,65   R$             3,30   R$             475,20  

129 02.02.04.015-1 Substância 
Redutora-Pesquisa 

Laboratório 264  R$       1,65   R$             3,30   R$             871,20  

130 Cód. Não 
Encontrado 

Brucelose Laboratório 96    R$          15,00   R$          1.440,00  

131 02.02.03.061-0 Malária - IFI Laboratório 72  R$     10,00   R$          20,00   R$          1.440,00  

132 02.02.07..028-0 Cocaína Laboratório 48  R$     10,00   R$          50,00   R$          2.400,00  

133 Cód. Não 
Encontrado 

Vitamina A (Retinol) Laboratório 48    R$          70,00   R$          3.360,00  

134 02.02.06.027-6 Paratormônio Laboratório 96  R$     43,13   R$          86,26   R$          8.280,96  

135 Cód. Não 
Encontrado 

Selênio Laboratório 48    R$          35,00   R$          1.680,00  

136 Cód. Não 
Encontrado 

Cromo Laboratório 48    R$          30,00   R$          1.440,00  

137 02.02.03.031-8 HTLV I e II Laboratório 144  R$     18,55   R$          37,10   R$          5.342,40  

138 02.02.03.103-9 IgE Específico Laboratório 144  R$       9,25   R$          25,00   R$          3.600,00  

139 02.02.03.016-4 IgE TOTAL Laboratório 144  R$       9,25   R$          18,50   R$          2.664,00  

140 Cód. Não 
Encontrado 

Caxumba IgG/IgM Laboratório 72    R$          50,00   R$          3.600,00  

141 02.02.03.015-6 IgA Laboratório 144  R$     17,16   R$          34,32   R$          4.942,08  

142 Cód. Não 
Encontrado 

Prova Cruzada Laboratório 408    R$             5,00   R$          2.040,00  

143 02.02.06.004-7 Alfa 
Hidroxiprogesterona 

Laboratório 168  R$     10,20   R$          20,40   R$          3.427,20  

144 02l.02.03.064-4 ANTI-Hbe Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

145 02.02.03.078-4 ANTI-HBc Laboratório 96  R$     18,55   R$          37,10   R$          3.561,60  

146 02.02.05.009-2 Microalbuminúria  Laboratório 96  R$       8,12   R$          20,00   R$          1.920,00  

147 Cód. Não 
Encontrado 

Albumina Laboratório 144    R$             3,70   R$             532,80  

148 02.02.06.033-0 DHEA S Laboratório 144  R$     13,11   R$          26,22   R$          3.775,68  

149 02.02.12.008-2 Fator Rh Laboratório 240  R$       1,37   R$             3,70   R$             888,00  

150 02.02.03.094-6 Epstein- BAAR/IgM Laboratório 72  R$     17,16   R$          34,32   R$          2.471,04  

151 02.02.03.083-0 Epstein- BAAR/IgG Laboratório 72  R$     17,16   R$          34,32   R$          2.471,04  

152 02.02.03.121-7 CA 125 Laboratório 96  R$     13,35   R$          26,70   R$          2.563,20  

153 02.02.02.003-7 Cont. Reticulócitos Laboratório 48  R$       2,73   R$             5,46   R$             262,08  

154 02.02.01.028-7 Colesterol LDL Laboratório 288  R$       3,51   R$             7,02   R$          2.021,76  

155 02.02.03.067-9 HCV (Hepatite C) Laboratório 192  R$     18,55   R$          37,10   R$          7.123,20  

156 02.02.03.012-1 C3 Laboratório 96  R$     17,16   R$          34,32   R$          3.294,72  

157 02.02.03.013-0 C4 Laboratório 96  R$     17,16   R$          34,32   R$          3.294,72  

158 02.02.03.075-0 Leishmaniose IgG Laboratório 96  R$       9,25   R$          18,50   R$          1.776,00  

159 02.02.03.086-5 Leishmaniose IgM Laboratório 96  R$     10,00   R$          20,00   R$          1.920,00  

160 02.02.04.010-0 Leveduras Laboratório 36  R$       1,65   R$             3,30   R$             118,80  

161 02.02.01.070-8 Vitamina B12 Laboratório 72  R$     15,24   R$          30,48   R$             237,60  

162 02.01.01.066-6 Biópsias Laboratório 120  R$     18,33   R$          60,00   R$          7.200,00  

163 02.02.03.084-9 Herpes Simples IgG Laboratório 72  R$     17,16   R$          34,32   R$          2.471,04  

164 02.02.03.095-4 Herpes Simples IgM Laboratório 72  R$     17,16   R$          34,32   R$          2.471,04  
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165 02.02.03.120-9 Troponina Laboratório 180  R$       9,00   R$          25,00   R$          4.500,00  

166 02.02.06.022-5 HGH Hormônio 
Cresc. 

Laboratório 168  R$     10,21   R$          20,42   R$          3.430,56  

167 Cód. Não 
Encontrado 

Pesquisa de H. 
Pylori 

Laboratório 60    R$          36,00   R$          2.160,00  

168 Cód. Não 
Encontrado 

Curva Glicêmica Laboratório 120    R$          25,00   R$          3.000,00  

169 Cód. Não 
Encontrado 

CA 19/9 Laboratório 96    R$          27,83   R$          2.671,68  

170 Cód. Não 
Encontrado 

Lipidograma Laboratório 480    R$          24,76   R$       11.884,80  

203 02.11.02.004-4 Holter 24 Horas Credenciada 600 R$ 30,00 R$ 100,00 R$ 60.000,00 

205 
Cód. Não 

encontrado 
Ecocardiograma Credenciada 480    R$ 160,00 R$ 76.800,00 

206 02.11.02.006-0 Teste Ergométrico Credenciada 360 R$ 30,00 R$ 100,00 R$ 36.000,00 

207 02.11.02.005-2 
Mapeamento da 

P.A 
Credenciada 360 R$ 10,07 R$ 100,00 R$ 36.000,00 

212 02.11.04.002-9 Colposcopia 
Clinica 

Credenciada 
840 R$ 3,38 R$ 100,00 R$ 84.000,00 

215 02.05.02.004-6 USG Abdome Total 
Clinica 

Credenciada 
1200 R$ 37,95 R$ 150,00 R$ 180.000,00 

216 02.05.02.003-8 
USG Abdome 

Superior 
Clinica 

Credenciada 
960 R$ 24,20 R$ 80,00 R$ 76.800,00 

217 02.05.02.018-6 USG Transvaginal 
Clinica 

Credenciada 
960 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 67.200,00 

218 02.05.02.010-0 
USG Próstata 

abdominal 
Clinica 

Credenciada 
240 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 16.800,00 

219 02.05.02.005-4 
USG Aparelho 

urinário 
Clinica 

Credenciada 
360 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 25.200,00 

220 02.05.02.014-3 USG Obstétrico 
Clinica 

Credenciada 
600 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 42.000,00 

221 02.05.02.007-0 USG Bolsa Escrotal 
Clinica 

Credenciada 
600 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 42.000,00 

222 02.05.02.016-0 USG Pelve 
Clinica 

Credenciada 
240 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 16.800,00 

223 02.05.02.006-2 USG Articulação 
Clinica 

Credenciada 
360 R$ 24,20 R$ 100,00 R$ 36.000,00 

224 02.05.02.009-7 USG Mamas 
Clinica 

Credenciada 
360 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 25.200,00 

225 02.05.02.012-7 USG Tireoide 
Clinica 

Credenciada 
360 R$ 24,20 R$ 70,00 R$ 25.200,00 

213 02.09.01.003-7 Endoscopia 
Clinica 

Credenciada 
480 R$ 48,16 R$ 250,00 R$ 120.000,00 

214 02.09.01.002-9 Colonoscopia 
Clinica 

Credenciada 
360 R$ 112,66 R$ 450,00 R$ 162.000,00 

TOTAL  R$ 1.797.274,32 

4. DOS SERVIÇOS E SEU PRAZO  
 
4.1.- Os serviços serão contratados mediante as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, e só 
poderão ser prorrogados ou alterados através de termo aditivo nos limites da Lei vigente.  
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4.2.- O credenciado deverá realizar o serviço no local indicado no termo contratual, e deverá manter-se 
habilitado junto aos respectivos Órgãos e Fiscalização da sua categoria, nos mesmos moldes da 
documentação de habilitação, sob pena de rescisão contratual.  
 
4.3.- Não serão objeto de pagamentos os serviços não efetuados dentro da boa técnica profissional e das 
Normas éticas existentes.  
 
4.4.- O profissional credenciado que desejar rescindir seu contrato deverá apresentar aviso por escrito com 
30 (trinta) dias de antecedência junto ao Fundo Municipal de Saúde de São Simão-GO.  
 
4.5.- Os serviços serão prestados no exercício de 2017, podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos 
períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores.  
 
4.6.- Por se tratar de mera estimativa de serviços, quanto as quantidades indicadas no quadro acima não 
se constituem, em hipótese alguma, compromisso futuro para o credenciado, razão pela qual não poderá 
ser exigida, nem considerada como valor mínimo, podendo sofrer acréscimo ou supressão, de acordo com 
a necessidade, sem que isso justifique qualquer indenização ao credenciado.  
 
5. DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE  
 
5.1.- Oferecer todas as informações necessárias para que o credenciado possa executar os serviços 
dentro das normas, especificações e quantidades recomendadas, bem como comunicar imediatamente o 
credenciado de qualquer irregularidade manifestada na execução dos serviços contratados.  
 
5.2.- Fiscalizar livremente os serviços contratados, não eximindo o credenciado de total responsabilidade 
civil ou criminal quanto à execução dos mesmos.  
 
5.3.- Aplicar penalidades ao credenciado, por descumprimento das condições estabelecidas na execução 
do contrato, bem como notifica-la, por escrito a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução, fixando prazo para a correção.  
 
5.4.- Efetuar o pagamento das notas fiscais/fatura correspondentes aos fornecimentos dos serviços 
regularmente realizados ao credenciado, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos 
no contrato.  
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
6.1.- Efetuar a prestação de serviços de acordo com as exigências e especificações apresentadas pelo 
Fundo Municipal de Saúde (contratante), sempre com base no resultado e homologação do procedimento 
licitatório.  
 
6.2.- Manter durante a execução do objeto do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na fase licitatória, e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante.  
 
6.3.- Apresentar Nota Fiscal/fatura descriminando os serviços prestados, os quantitativos e seus 
respectivos valores, bem como responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultante da execução do contrato.  
 
6.4.- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administração pública (contratante) ou a 
terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade ao fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo contratante.  
 
6.5.- Não realizar subcontratação total ou parcial para o fornecimento dos serviços, sem anuência do 
contratante. No caso de subcontratação autorizada pelo contratante, a contratada continuará a responder 
direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas.  
 
7. DO PREÇO E DO PAGAMENTO  
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7.1.- O pagamento será realizado em até 20 (vinte) dias no mês subsequente dos serviços prestados, 
contados a partir da entrega e aceite da Nota Fiscal/Fatura e protocolada junto a Tesouraria do Fundo 
Municipal da Saúde.  
 
7.2.- O preço cobrado pelo fornecimento dos serviços será o estipulado pelo Conselho Municipal de Saúde 
e constante na Tabela acima, que constará no respectivo contrato a ser formalizado com base no resultado 
e homologação do procedimento licitatório.  
 
8. DA FISCALIZAÇÃO  
 
8.1.- A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida pelo respectivo gestor de contrato do 
Fundo Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir qualquer dúvida que surgir no curso da execução dos 
serviços contratados.  
 
9. DO PRAZO DA VIGÊNCIA  
 
9.1.- A contratação terá seu inicio contada a partir da data da assinatura do contrato e seu término até 31 
de dezembro de 2017, adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.  
 
10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
10.1.- As despesas provenientes do objeto deste credenciamento correrão por conta de dotações 
orçamentaria do Fundo Municipal de Saúde vigente do Exercício de 2017.  
 
11. DA FUNDAMENTAÇÃO E CONDIÇÔES LEGAIS  
 
11.1.- O processo licitatório e a contratação do seu objeto, obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 
10.520/02, a Lei complementar nº 123/06 (147/14) e a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e 
pelas condições estabelecidas no instrumento contratual.  
 
São Simão – GO, 12 de abril de 2.017  

 
 

JOSÉ FERNANDES FARIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
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ANEXO II 
 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO 
 

Através do presente, o profissional (Dr.) ________________, inscrito no CPF nº ____________, e no RG 

nº ___________ SSP-___, residente e domiciliado (a) na cidade de ______________ - ___, na Rua 

______, nº ___ - Bairro____, vem requerer sua inscrição para o processo administrativo de chamamento 

para credenciamento nº 001/2017, do Fundo Municipal de Saúde de São Simão/GO, declarando que está 

de acordo com a regras Editalícias, bem como de acordo com tabela de preço utilizada pelo Fundo 

Municipal de Saúde que obedece o determinado pelo Conselho de Saúde do Município para os seguintes 

serviços:  

(exemplo) - MÉDICO ORTOPEDISTA (ORTOPEDIA)  

Desde já agradeço.  

São Simão - GO, em ___ de __________ de 2017.  

______________________________________  

Nome (Pessoa Física ou Jurídica) 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO 

Pessoa Jurídica:  

(qualificar)  

Pessoa Física:  

A................................., (qualificação) nacionalidade, estado civil, profissão, portador da CI/RG nº. 

___________________, inscrito no CPF/MF nº. ______________, residente na Rua _____________ nº 

____ - Bairro____, na cidade de ____________ - ___, DECLARA, para os devidos fins, que:  

a) que todas as informações documentais e técnicas fornecidas são verdadeiras;  

b) que recebeu todas as informações necessárias para participar do certame e concorda com os termos do 

edital do Credenciamento nº 001/2017;  

c) que não está impedida de licitar com o poder público por ter sido apenada com declaração de 

inidoneidade, por qualquer ente da Administração Pública, cujos efeitos se encontram pendentes ou sem 

que tenha sido reabilitado perante a autoridade que aplicou a penalidade;  

d) que esse credenciamento não gera direito a minha contratação, que esta sujeita as necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde de São Simão - GO.  

São Simão - GO, em ___ de ___________ de _____.  

______________________________________  

Nome (Pessoa Física ou Jurídica) 
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ANEXO IV 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº ___/2017 

 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 11.078.437/0001-64 
com sede na Av. Goiás Qd.20 s/nº, centro, na cidade de São Simão/GO, neste ato representado pelo 
Gestor e Secretário Municipal de Saúde, Sr. ________________________, brasileiro,*************, 
***********, inscrito no CPF/MF nº **************, com endereço profissional na Av. Goiás Qd.20 s/nº, centro, 
na cidade de São Simão/GO; 
 
CONTRATADO: ______________________.  
As partes acima nomeadas e qualificadas têm entre si justo e contratado o presente Termo de 
Credenciamento, a reger-se de acordo com a lei 8.666/93 e alterações, Normas do TCM-GO, nas 
previsões do edital de Chamamento para Credenciamento n°001/2017 e mediante as cláusulas e 
condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
1.1. O objeto do presente contrato refere-se à prestação de serviços profissionais na área de saúde, 
especificamente, ___________, em atendimento às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São 
Simão/GO para o ano de 2017, conforme classificação constante do feito de Chamamento para 
Credenciamento (nº 001/2017), e valores aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e quantidades 
solicitadas pelo FMS.  
1.2. A critério exclusivo da CONTRATANTE, o objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou 
acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades acima ajustadas, mantidas as condições 
comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento. Reduções maiores, somente serão aceitas se 
decorrentes de acordo celebrado entre as partes.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
2.1. A autorização para a realização dos serviços será expedido pelo Fundo Municipal de Saúde, onde 
estipulará os serviços a serem prestados pelos contratados.  
2.2. Os serviços serão prestados no local de trabalho do profissional técnico, podendo o Fundo Municipal 
de Saúde solicitar os serviços em qualquer de suas Unidades de Saúde.  
2.3. O Credenciado será obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste contrato, 
exceto quando se manifestar com antecedência de 30 dias pela suspensão do credenciamento.  
2.4. O credenciado não poderá cobrar do paciente, ou seu responsável, qualquer complementação aos 
valores pagos pelos serviços prestados.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ESCOLHA DO 
CREDENCIADO  
3.1. A prestação do serviço e plantões credenciados deverão ocorrer na sede em que o profissional técnico 
desenvolva suas atividades e, eventualmente, nas unidades de Saúde do Município de São Simão, quando 
solicitado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO  
4.1. Prestar os serviços credenciados ao público em geral;  
4.2. Emitir nota fiscal mensal e/ou relatórios/faturas, identificando a carga horária/faturamento/mês 
realizados;  
4.3. Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas 
as despesas necessárias ao cumprimento deste credenciamento;  
4.4. Assumir as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do seu pessoal na prestação de 
serviços, no caso de PESSOA JURÍDICA.  
4.5. Não delegar ou transferir no todo ou em parte os serviços objeto deste Termo de Credenciamento.  
4.6. Apresentar, sempre que solicitado pela Administração, documentação necessária para a manutenção 
do credenciamento.  
4.7. Cumprir com o devido zelo e sob as penas legais, os compromissos assumidos pelo Termo de 
Credenciamento.  
4.8. Assumir a responsabilidade técnica e profissional pelos serviços executados.  
4.9. Atender a todas as demais disposições previstas no Edital de Credenciamento.  
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4.10. Responder pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles 
vinculados, decorrentes de ação ou de omissão voluntária ou de negligência, ou imperícia ou imprudência 
praticadas por seus profissionais ou prepostos, ficando ao(a) CREDENCIADO(A) direito de regresso.  
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  
5.1. Pagar a(o) credenciada(o) os valores especificados no edital, conforme condições previstas neste 
instrumento, de acordo com os valores apresentados pelo Conselho Municipal de Saúde.  
5.2. Designar profissional para fiscalizar a execução dos contratos;  
5.3. O credenciamento se caracteriza como relação contratual de prestação de serviços, sem qualquer 
qualidade que demonstre existir vínculo empregatício.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO  
6.1. O Termo de Credenciamento será formalizado através de contrato regulado pelas disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, e demais normas do SUS, que poderá sofrer alterações a critério da 
Administração Pública.  
6.2. A vigência do Termo de Credenciamento será até 31 de dezembro de 2017, a contar de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado expressamente, não havendo disposição em contrário por quaisquer 
das partes signatárias, por iguais e sucessivos períodos, respeitado o limite legal de 60 (sessenta) meses, 
nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS OFERTADOS E DO VALOR DO CONTRATO  
7.1. Os preços são os constantes do Edital de Credenciamento, com base no aprovado pelo Conselho 
Municipal de Saúde, conforme requerimento de credenciamento entregue pelo(a) profissional/empresa.  
7.2. Nos preços estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, os encargos necessários à execução 
do objeto, transporte, seguros em geral, taxas, impostos, tarifas e outras quaisquer despesas que se 
fizerem necessárias à boa execução do objeto deste regulamento.  
7.3. O valor total do presente contrato é de até R$ _________ (___________), referente à prestação de 
serviços de (qualificar), na quantidade de (especificar).  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO  
8.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente à credenciada até o décimo dia útil do mês 
subseqüente ao vencido, de acordo com os valores contratados, mediante a apresentação de nota 
fiscal/fatura/recibo, através de efetivação de depósito bancário em conta disponibilizado pelo Credenciado.  
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE  
9.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico 
financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.  
9.1.1. Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente ao Fundo, 
devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO/DESCREDENCIAMENTO  
10.1. Ensejam o descredenciamento as seguintes hipóteses:  
a) inexecução total ou parcial das exigências previstas no regulamento e no contrato, oportunizada defesa 
prévia;  
b) negligência, imprudência ou imperícia comprovada do credenciado;  
c) o credenciado que não venha a se enquadrar nas situações previstas na cláusula 2.2 do regulamento.  
10.2. As hipóteses previstas na cláusula anterior ensejam o descredenciamento do contratado, com as 
conseqüências contratuais previstas no artigo 80, da Lei 8.666/93, e as previstas em Lei ou Regulamento, 
sem prejuízo das seguintes sanções:  
I) - Advertência;  
II) - Multa:  
a) O atraso injustificado na execução sujeitará o credenciado ao pagamento de multa no valor de 2% (dois 
por cento) sobre o valor total contratado para cada dia dos serviços solicitados/atrasados.  
b) Na hipótese do credenciado inadimplir total ou parcialmente o ajuste oriundo deste instrumento, a 
Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar multa de até 5% (cinco por cento), do valor total 
deste contrato;  
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c) O Município de São Simão se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos pagamentos devidos ao 
credenciado, o valor da multa prevista neste instrumento.  
III) - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 02(dois) anos;  
IV) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
persistirem os motivos determinantes da punição, bem como encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 do citado diploma legal, salvo a 
superveniência comprovada de motivo de força maior desde que aceito pelo Município.  
10.3. O Credenciamento poderá ser rescindido por interesse do contratado, mediante requerimento por 
escrito com antecedência de 30 (trinta) dias, e desde que não prejudique os atendimentos já agendados, 
ou que venham a ser agendados antes de decorrido tal prazo. Decorrido o prazo mencionado, será lavrado 
o termo de descredenciamento, quando cessarão as obrigações de ambas as partes.  
 
CLÁUSULA ONZE – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA  
11.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou 
em parte.  
 
CLÁUSULA DOZE - DA SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATADO  
12.1. Será expressamente vedada à sub-rogação do credenciado, salvo ex vi do disposto na cláusula 
seguinte deste Regulamento.  
 
CLÁUSULA TREZE - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES  
13.1. O termo de credenciamento vincula as partes que dela participam e seus sucessores a qualquer 
título.  
 
CLÁUSULA QUATORZE - DO FUNDAMENTO LEGAL  
14.1. O presente termo de credenciamento reger-se-á em conformidade com os termos nele expressos, 
com a Lei 8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, bem como em atenção aos autos do 
Chamamento Público para Credenciamento nº 001/2017, consoante documentação respectiva, integrante 
deste.  
 
CLÁUSULA QUINZE – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
15.1. As despesas decorrentes desta licitação e contratação correrá à conta da dotação orçamentária 
própria, consignada nos exercícios abrangidos pela vigência do presente instrumento.  
 
Médicos, enfermeiros e técnicos PSF pessoa jurídica(pagamento com verba federal) 
00039 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.39 Fonte de Recurso 01-0014-0010 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos PSF pessoa jurídica(pagamento com verba municipal) 
00039 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.39 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos PSF pessoa física (pagamento com verba federal) 
00038 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0014-0008 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos PSF pessoa física (pagamento com verba municipal) 
00038 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 
Dentistas PSF pessoa jurídica(pagamento com verba federal) 
00039 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.39 Fonte de Recurso 01-0014-0011 
 
Dentistas PSF pessoa jurídica(pagamento com verba municipal) 
00039 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.39 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 
Dentistas PSF pessoa física (pagamento com verba federal) 
00038 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0014-0011 
 
Dentistas PSF pessoa física (pagamento com verba municipal) 
00038 - 100100 10 301 1028 2.0048 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
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Médicos, enfermeiros e técnicos HOSPITAL pessoa jurídica(pagamento com verba federal) 
00048 - 100100 10 302 1028 2.0049 3.3.90.39 Fonte de Recurso 01-0014-0017 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos HOSPITAL pessoa jurídica(pagamento com verba municipal) 
00048 - 100100 10 302 1028 2.0049 3.3.90.39 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos HOSPITAL pessoa física (pagamento com verba federal) 
00047 - 100100 10 302 1028 2.0049 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0014-0017 
 
Médicos, enfermeiros e técnicos HOSPITAL pessoa física (pagamento com verba municipal) 
00047 - 100100 10 302 1028 2.0049 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 
Farmacêuticos - Pessoa Física 
00054 - 100100 10 303 1028 2.0050 3.3.90.36 Fonte de Recurso 01-0002-0000 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO  

16.1 A execução do presente CREDENCIAMENTO será avaliada pelo CREDENCIANTE, mediante 
procedimentos de supervisão indireta ou local, sem prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas 
e condições estabelecidas neste CREDENCIAMENTO.  

16.2 Sob critérios definidos em normatização complementar, poderá em casos específicos, ser realizada 
auditoria especializada. 

16.3 Periodicamente, o CREDENCIANTE vistoriará as instalações do(a) CREDENCIADO(A) para verificar 
se persistem as mesmas condições técnicas básicas do(a) CREDENCIADO(A), comprovadas por ocasião 
da assinatura deste CREDENCIAMENTO.  

16.4 Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do(a) 
CREDENCIADO(A) poderá ensejar a revisão das condições ora estipuladas.  

16.5 A fiscalização exercida pelo CREDENCIANTE sobre os serviços ora Credenciados não eximirá o(a) 
CREDENCIADO(A) da sua plena responsabilidade perante o CREDENCIANTE ou para com os pacientes 
e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do CREDENCIAMENTO.  

16.6 A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida pelo respectivo Gestor de Contrato do 
Fundo Municipal de Saúde. Ao qual competirá dirimir quaisquer dúvidas, faltas e falhas no curso do 
fornecimento dos serviços na execução do contrato de credenciamento.  

16.7 O(A) CREDENCIADO(A) facilitará ao CREDENCIANTE o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores 
do(a) CREDENCIANTE designados para tal fim.  
16.8 Em qualquer hipótese é assegurado ao(a) CREDENCIADO(A) amplo direito de defesa, nos termos 
das normas gerais da Lei Federal de Licitações e Credenciamentos Administrativos.  
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DOS CASOS OMISSOS  
17.1. Os casos omissos do presente instrumento serão resolvidos pelas partes, que deverão valer-se das 
disposições da lei 8666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie.  
 

CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO:  

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Simão/GO para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este 
Credenciamento, com renúncia a qualquer outro, mesmo que privilegiado.  

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições estipuladas neste instrumento, assinam o 
presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam todos os efeitos legais.  
 
São Simão - GO, ____ de ___________ de _____.  
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_______________________ 

Wilber Floriano Ferreira 
Prefeito Municipal  

 
PESSOA FÍSICA  
CONSELHO Nº.  
TESTEMUNHAS: 
 
1.) Nome: _______________________________________  
CPF _______________ Assinatura ___________________.  
2.) Nome: _______________________________________  
CPF_______________ Assinatura ___________________. 
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ANEXO V 
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 

(PARA FINS DE DESEMPATE) 
 
Certifico, para os devidos fins que no dia ____________ de __________ de ____, às ___:____hs, foi 

protocolado sob o nº ______/2017 – a documentação do profissional interessado 

_______________________, ao cargo de (________________________________), para participação no 

processo licitatório de CREDENCIAMENTO nº 001/2017.  

 
São Simão - GO, em _____ de __________ de _____.  
 
 

 
GLENEA DE BRITO COSTA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MEIOS MATERIAIS E HUMANOS PARA A 

EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2017  
 
A empresa _________________________, inscrita no CNPJ(MF) nº ______________, por intermédio de 

seu ... (Sócio, Administrador, gerente, etc...) o Sr. (a) ____________, portador da Carteira de Identidade nº 

_________, e do CPF nº ________, e por seu responsável técnico o (a) Sr. (a) ____________, (Ocupação, 

inscrito nos quadro do conselho de classe sob nº ________, DECLARA que dispõe de instalações, 

equipamentos, materiais, insumos e equipe técnica adequado a execução do objeto do Edital de 

Credenciamento nº 001/2017.  

________________________________________________________  
ASSINATURA  
Identificação do subscritor (nome e CPF e Função)  
(deverá assinar pessoa que tenha poderes de administração ou procurador, juntada neste caso a 
procuração).  
 
 
 

ASSINATURA 
Nome do responsável técnico 

Número da inscrição do Conselho Profissional 
 
 
(Este anexo deve ser apresentado somente por pessoas jurídicas que prestarão serviços em suas 
empresas (clínicas e ou laboratórios).  
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
_________________________________________________________ inscrito no CNPJ n° 

___________________________________________________, por intermédio de seu representante legal 

o (a) Sr_______________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade n° 

___________________________ e do CPF n° ____________________, vem a presença de V. Sa., 

perante o processo CREDENCIAMENTO nº 001/2017 – FMS de São Simão- GO, DECLARAR, para fins 

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).  

Local e data, _____ de __________________________________de __________  

____________________________________  

Assinatura (e PJ - carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, _______________________________, identidade nº ________________ e CPF: 
_______________________, nacionalidade _______________. Profissão: _____________________, 
proprietário/ possuidor do imóvel endereço: __________________________, bairro_____________, 
cidade _________________. 

Declaro que o (a) senhor (a) ____________________________,_______________________________, 
identidade nº ________________ e CPF: _______________________, nacionalidade _______________, 
reside no endereço __________________________,bairro_____________, cidade _________________ 

 

_______________________________ 
Locatário 

 


