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ERRATA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – 003/2021 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Licitação, no 

uso de suas atribuições, publica ERRATA ao Edital de Chamamento Público 003/2021 
para seleção de prestador de serviço de gerenciamento e serviços médicos para atender 
os interesses da população, nos termos estabelecidos no edital conforme 
disponibilizado em saosimao.go.gov.br, para retificação do Edital conforme a seguir: 

 
1) Alteração (PÁG. 21 – ANEXO IV DO EDITAL): 

 
- Onde se lê: 

 

PSIQUIATRIA 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

QTD DE 
MÉDICOS 

HORA 
SEMANAL 

VL. UNIT. VL. MENSAL REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

PSIQUIATRA DO 

CAPS 
1 12 R$ 13.000,00  R$ 13.000,00  

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 

especificada e 

necessária para a 

secretaria municipal 

de saúde durante os 

períodos que se 

fazem necessários 

os plantões. 

PSIQUIATRA 1 8  R$ 6.000,00  R$ 6.000,00  

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 

especificada e 

necessária para a 

secretaria municipal 

de saúde durante os 

períodos que se 

fazem necessários 

os plantões. 

VALOR TOTAL R$ 19.000,00   

 

- LEIA-SE: 

 

PSIQUIATRIA 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

QTD DE 
MÉDICOS 

HORA 
SEMANAL 

VL. UNIT. VL. MENSAL REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

PSIQUIATRA DO 

CAPS 
1 12 R$ 13.000,00  R$ 13.000,00  

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

Prestar atendimento 

de acordo com os 

preceitos de sua 

formação e do seu 

código de ética como 
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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. 

médico na 

especialidade 

especificada e 

necessária para a 

secretaria municipal 

de saúde durante os 

períodos que se 

fazem necessários 

os plantões. 

CLINICO GERAL 1 8  R$ 6.000,00  R$ 6.000,00  

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 

especificada e 

necessária para a 

secretaria municipal 

de saúde durante os 

períodos que se 

fazem necessários 

os plantões. 

VALOR TOTAL R$ 19.000,00   

 

2 - Alteração (PÁG. 28 ANEXO V – ÍTEM 2 - TERMO DE REFERÊNCIA DO 

EDITAL): 

- Onde se lê: 

2 - DA JUSTIFICATIVA  

2.1 – A presente solicitação trata-se de necessidade da Secretaria Municipal de Saúde 

para atendimento do Município de São Simão/GO, com serviços de atendimento médico 

mediante uma única prestadora, que deverá conter em seu quadro societário todas as 

especialidades previstas no edital, bem como deverá gerenciar escalas, plantões, a fim 

de que seja obedecido carga horária e atendimento humanizado a toda população. 

- LEIA-SE: 

2 - DA JUSTIFICATIVA  

2.1 – A presente solicitação trata-se de necessidade da Secretaria Municipal de Saúde 

para atendimento do Município de São Simão/GO, com serviços de atendimento médico 

a fim de que seja obedecido carga horária e atendimento humanizado a toda população. 

 

SÃO SIMÃO – GOIÁS, 09 de dezembro de 2021. 

 

GRACIELLE SOUZA PEREIRA 
Presidente da CPL 


