
 
 

ERRATA EDITAL 009.2020 – ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E PEDIÁTRICO 

 
A Comissão de Credenciamento de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis 

informa alterações no Edital de Chamada Pública n° 009/2020/SMS/PMF, que tem como objeto 
contratação de prestadores de serviços de ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E PEDIÁTRICO: 

 
1) Alterar a redação do item “7. DA SELEÇÃO E DA CONTRATAÇÃO”:  

ONDE SE LÊ: 

7. DA SELEÇÃO E DA CONTRATAÇÃO  
 
7.1 Serão selecionados os prestadores que atenderem a todas as exigências do presente edital, 

apresentarem toda a documentação exigida e obtiverem declaração de não objeção à assinatura 
do contrato; 
 

7.2 Somente será aceita como oferta máxima de cada prestador a necessidade referida pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis, descrita no Termo de Referência deste Edital de Chamada 
Pública (ANEXO I); 
 

7.3 Para fins de definição e divisão dos tetos físicos e financeiros de cada prestador, será, 
primeiramente, identificado o quantitativo total de USG Adulto e USG Pediátrico, separadamente, 
ofertado por todos os prestadores. Após isso, será identificado o percentual que a oferta de cada 
prestador representa em relação à oferta de todos os prestadores para cada procedimento. Em 
seguida, será aplicado tal percentual sobre a necessidade da Secretaria de Saúde de Florianópolis, 
para cada procedimento (USG Adulto e USG Pediátrico); 
 

7.4 Para a identificação do percentual que a oferta dos procedimentos de USG Adulto de cada 
prestador representa em relação à oferta de todos os prestadores, será aplicada a seguinte 
fórmula: 

POf =       Qof 
                                         ____ 
                                                                Qt 
Onde:  

• POf: Percentual de oferta de um prestador em relação a oferta de todos os prestadores 
para os procedimentos de USG Adulto; 

• Qof: Quantitativo ofertado pelo prestador de USG Adulto; 
• Qt: Quantitativo total de exames ofertados por todos os prestadores de USG Adulto; 

 
7.5 Para a identificação do percentual que a oferta dos procedimentos de USG Pediátrico de cada 

prestador representa em relação à oferta de todos os prestadores, será aplicada a seguinte 
fórmula: 

POf =       Qof 
                                         ____ 
                                                                Qt 
Onde:  

• POf: Percentual de oferta de um prestador em relação a oferta de todos os prestadores 
para os procedimentos de USG Pediátrico; 



 
• Qof: Quantitativo ofertado pelo prestador de USG Pediátrico; 
• Qt: Quantitativo total de exames ofertados por todos os prestadores de USG Pediátrico; 

 
7.6 Após encontrado o percentual, será identificado o teto físico, para os procedimentos USG Adulto 

de cada prestador. Para isso, será aplicado o percentual encontrado no item “7.4” sobre a 
necessidade total da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, por meio da seguinte fórmula: 

 
                                              Tf = Ne X POf 
Onde:  
 

• Tf: Teto físico de cada prestador, de USG Adulto; 
• Ne: Necessidade mensal de exames da SMS/Fpolis, de USG Adulto; 
• POf: Percentual de oferta de um prestador em relação a oferta de todos os prestadores, 

de USG Adulto; 
 
7.7 Após encontrado o percentual, será identificado o teto físico, para os procedimentos USG 

Pediátrico de cada prestador. Para isso, será aplicado o percentual encontrado no item “7.5” sobre 
a necessidade total da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, por meio da seguinte 
fórmula: 

 
                                              Tf = Ne X POf 
Onde:  
 

• Tf: Teto físico de cada prestador, de USG Pediátrico; 
• Ne: Necessidade mensal de exames da SMS/Fpolis, de USG Pediátrico; 
• POf: Percentual de oferta de um prestador em relação a oferta de todos os prestadores, 

de USG Pediátrico; 
 

7.8 O valor encontrado nos itens “7.6 e 7.7” representarão os tetos físicos de cada prestador, para os 
procedimentos de Doppler Adulto e Pediátrico. Para identificação do teto financeiro de cada 
prestador, será realizada a multiplicação do teto físico pelo valor dos procedimentos USG Adulto e 
USG Pediátrico, respectivamente.  Tais cálculos podem ser verificados na fórmula abaixo 
presentada: 

 
a) Teto Financeiro dos Procedimentos de USG Doppler Adulto: 
 
                                              TFinUSGAdu= TfUSGAdu X Valor dos procedimentos 
Onde:  
 

• TFinUSG: Teto financeiro de USG Adulto de cada prestador;  
• TfUSGAdu: Teto físico de cada prestador dos procedimentos de USG Doppler Adulto; 
• Valor do procedimento = Valor dos procedimentos de USG Adulto, definido pela 

SMS/Fpolis; 
 

b) Teto Financeiro dos Procedimentos de USG Pediátrico: 
 
                                              TFinUSGPed= TfUSGPed X Valor dos procedimentos 
Onde:  
 



 
• TFinUSGPed: Teto financeiro de USG Pediátrico de cada prestador;  
• TfUSGPed: Teto físico de cada prestador dos procedimentos de USG Pediátrico de cada 

prestador; 
• Valor dos procedimentos = Valor do procedimento de USG Pediátrico, definido pela 

SMS/Fpolis; 
 

7.9 O teto financeiro total de cada prestador será composto pela soma dos tetos financeiros dos 
procedimentos de USG Adulto e USG Pediátrico. O referido cálculo poderá ser verificado na 
seguinte fórmula:  
                                              TFinTotal = TFinUSGAdu + TFinUSGPed 
Onde:  
 

• TFinTotal: Teto financeiro total de cada prestador; 
• TFinUSGAdu: Teto financeiro de USG Adulto de cada prestador;  
• TFinUSGPed: Teto financeiro de USG Pediátrico de cada prestador; 
 

 
7.10 O teto físico total de cada prestador será composto pela soma dos tetos físicos dos procedimentos 

de USG Adulto e USG Pediátrico. O referido cálculo poderá ser verificado por meio da seguinte 
fórmula:  

                                              TfTotal = TfUSGAdu + TfUSGPed 
 
Onde:  
 

• TfTotal: Teto físico total de cada prestador 
• TfUSGAdu: Teto físico de USG Adulto de cada prestador;  
• TfUSGPed: Teto físico de USG Pediátrico de cada prestador; 

 
 
7.11 Após definição dos tetos físicos e financeiros, a Comissão de Credenciamento encaminhará e-mail 

repassando tais informações ao Prestador Contratado. Esse terá o prazo de 24 horas para tomar 
ciência dos valores descritos, realizar questionamentos e encaminhar comunicação da 
concordância das informações repassadas; 
 
 

7.12 Na hipótese de desistência de algum prestador credenciado, será inicialmente, verificado se 
existem outros credenciados, que ainda não prestam serviços à Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis. Na ausência, o quantitativo deverá ser distribuído igualmente (percentual) entre os 
prestadores contratados, de acordo com a capacidade instalada de cada prestador e necessidade 
desta Secretaria de Saúde; 

 
 

7.13 Não poderão ser contratados: 
 

a) Prestadores declarados inidôneos por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual e/ou municipal; 

 
 b) Aquele que se encontrar em processo de falência ou recuperação judicial, 
concordatária, concurso de credores, dissolução e liquidação;  

 
c) Aqueles que estejam organizados em consórcio. 



 
 

7.14 Os prestadores selecionados serão chamados para assinatura do contrato, cuja Minuta consta no 
Anexo IX deste Edital, conforme necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, 
momento em que tomarão conhecimento do seu teto financeiro; 
 

7.15 No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do prestador selecionado, deverá 
ser assinado Termo de Desistência; 
 

7.16 As empresas que possuírem matriz e filial(is) somente poderão participar da presente Chamada 
Pública por meio de um único CNPJ, por meio do qual receberão os pagamentos caso sejam 
contratadas. O CNPJ deverá ser identificado em ofício de encaminhamento e nos respectivos 
documentos exigidos nos Itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 deste Edital;  
 

7.17 No caso de a empresa terceirizar seus serviços, a instituição terceirizada deve possuir as 
documentações exigidas pelo gestor neste edital. Os serviços terceirizados não devem ultrapassar 
25% do rol de procedimentos objeto deste Edital de Chamada Pública. Toda e qualquer 
terceirização necessitará da aprovação, por escrito do gestor municipal; 
 

7.18 A assinatura do contrato ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

LEIA-SE: 

7.1 Serão selecionados os prestadores que atenderem a todas as exigências do presente edital, 
apresentarem toda a documentação exigida e obtiverem declaração de não objeção à assinatura 
do contrato; 

 
7.2 Somente será aceita como oferta máxima de cada prestador a necessidade referida pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Florianópolis, descrita no Termo de Referência deste Edital de Chamada 
Pública (ANEXO I); 

 

7.3 A oferta a ser considerada pela SMS/Fpolis, será primeiramente a necessidade (quantidade de 
exames) do Distrito Sanitário, conforme a localização da sede; 

 

7.4 Na hipótese de insuficiência de oferta para determinado Distrito Sanitário, será solicitado aos 
prestadores localizados nos demais Distritos para realizarem os exames faltantes do referido 
Distrito, respeitando sua capacidade instalada, com base na avaliação da Secretaria Municipal de 
Saúde, do local mais próximo da residência do usuário; 

 

7.5 A realização dos exames objeto deste Edital, não está condicionada a localização da sede do 
prestador contratado, mas sim, conforme processo regulatório realizado pela Secretaria Municipal 
de Saúde; 
 
 

7.6 Para fins de definição e divisão dos tetos físicos e financeiros de cada prestador, será, 
primeiramente, identificado o quantitativo total de USG Adulto e USG Pediátrico, separadamente, 
ofertado por todos os prestadores por Distrito Sanitário. Após isso, será identificado o percentual 
que a oferta de cada prestador representa em relação à oferta de todos os prestadores de cada 
Distrito Sanitário para cada procedimento. Em seguida, será aplicado tal percentual sobre a 
necessidade da Secretaria de Saúde de Florianópolis, para cada procedimento (USG Adulto e USG 
Pediátrico); 



 
 

7.7 Para a identificação do percentual que a oferta dos procedimentos de USG Adulto de cada 
prestador representa em relação à oferta de todos os prestadores de Cada Distrito Sanitário, será 
aplicada a seguinte fórmula: 

POf =       Qof 
                                         ____ 
                                                                Qt 
Onde:  

• POf: Percentual de oferta de um prestador em relação a oferta de todos os prestadores 
de cada Distrito para os procedimentos de USG Adulto; 

• Qof: Quantitativo ofertado pelo prestador de USG Adulto para o Distrito Sanitário; 
• Qt: Quantitativo total de exames ofertados por todos os prestadores de USG Adulto de 

cada Distrito Sanitário; 
 

7.8 Para a identificação do percentual que a oferta dos procedimentos de USG Pediátrico de cada 
prestador representa em relação à oferta de todos os prestadores de cada Distrito Sanitário, será 
aplicada a seguinte fórmula: 

POf =       Qof 
                                         ____ 
                                                                Qt 
Onde:  

• POf: Percentual de oferta de um prestador em relação a oferta de todos os prestadores 
de cada Distrito para os procedimentos de USG Pediátrico; 

• Qof: Quantitativo ofertado pelo prestador de USG Pediátrico para o Distrito Sanitário; 
• Qt: Quantitativo total de exames ofertados por todos os prestadores de USG Pediátrico 

de cada Distrito Sanitário; 
 

7.9 Após encontrado o percentual, será identificado o teto físico, para os procedimentos USG Adulto 
de cada prestador em cada Distrito. Para isso, será aplicado o percentual encontrado no item “7.7” 
sobre a necessidade total da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, por meio da seguinte 
fórmula: 

 
                                              Tf = Ne X POf 
Onde:  
 

• Tf: Teto físico de cada prestador, de USG Adulto por Distrito; 
• Ne: Necessidade mensal de exames da SMS/Fpolis, de USG Adulto; 
• POf: Percentual de oferta de um prestador em relação a oferta de todos os prestadores 

de cada Distrito, de USG Adulto; 
 
7.10 Após encontrado o percentual, será identificado o teto físico, para os procedimentos USG 

Pediátrico de cada prestador em cada Distrito. Para isso, será aplicado o percentual encontrado no 
item “7.8” sobre a necessidade total da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, por meio 
da seguinte fórmula: 

 
                                              Tf = Ne X POf 
Onde:  
 

• Tf: Teto físico de cada prestador, de USG Pediátrico; 
• Ne: Necessidade mensal de exames da SMS/Fpolis, de USG Pediátrico; 



 
• POf: Percentual de oferta de um prestador em relação a oferta de todos os prestadores, 

de cada Distrito, de USG Pediátrico; 
 

7.11 O valor encontrado nos itens “7.9 e 7.10” representarão os tetos físicos de cada prestador, para os 
procedimentos de USG Adulto e Pediátrico. Para identificação do teto financeiro de cada 
prestador, será realizada a multiplicação do teto físico pelo valor dos procedimentos USG Adulto e 
USG Pediátrico, respectivamente.  Tais cálculos podem ser verificados na fórmula abaixo 
presentada: 

 
a) Teto Financeiro dos Procedimentos de USG Doppler Adulto: 
 
                                              TFinUSGAdu= TfUSGAdu X Valor dos procedimentos 
Onde:  
 

• TFinUSG: Teto financeiro de USG Adulto de cada prestador;  
• TfUSGAdu: Teto físico de cada prestador dos procedimentos de USG Doppler Adulto; 
• Valor do procedimento = Valor dos procedimentos de USG Adulto, definido pela 

SMS/Fpolis, conforme descrito no Termo de Referência. 
 

b) Teto Financeiro dos Procedimentos de USG Pediátrico: 
 
                                              TFinUSGPed= TfUSGPed X Valor dos procedimentos 
Onde:  
 

• TFinUSGPed: Teto financeiro de USG Pediátrico de cada prestador;  
• TfUSGPed: Teto físico de cada prestador dos procedimentos de USG Pediátrico de cada 

prestador; 
• Valor dos procedimentos = Valor do procedimento de USG Pediátrico, definido pela 

SMS/Fpolis, conforme descrito no Termo de Referência. 
 

7.12 O teto financeiro total de cada prestador será composto pela soma dos tetos financeiros dos 
procedimentos de USG Adulto e USG Pediátrico. O referido cálculo poderá ser verificado na 
seguinte fórmula:  
                                              TFinTotal = TFinUSGAdu + TFinUSGPed 
Onde:  
 

• TFinTotal: Teto financeiro total de cada prestador; 
• TFinUSGAdu: Teto financeiro de USG Adulto de cada prestador;  
• TFinUSGPed: Teto financeiro de USG Pediátrico de cada prestador; 
 

 
7.13 O teto físico total de cada prestador será composto pela soma dos tetos físicos dos procedimentos 

de USG Adulto e USG Pediátrico. O referido cálculo poderá ser verificado por meio da seguinte 
fórmula:  

                                              TfTotal = TfUSGAdu + TfUSGPed 
 
Onde:  
 

• TfTotal: Teto físico total de cada prestador 



 
• TfUSGAdu: Teto físico de USG Adulto de cada prestador;  
• TfUSGPed: Teto físico de USG Pediátrico de cada prestador; 

 
 
7.14 Após definição dos tetos físicos e financeiros, a Comissão de Credenciamento encaminhará e-mail 

repassando tais informações ao Prestador Contratado. Esse terá o prazo de 24 horas para tomar 
ciência dos valores descritos, realizar questionamentos e encaminhar comunicação da 
concordância das informações repassadas; 
 
 

7.15 Na hipótese de desistência de algum prestador credenciado, será inicialmente, verificado se 
existem outros credenciados, que ainda não prestam serviços à Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis. Na ausência, o quantitativo deverá ser distribuído igualmente (percentual) entre os 
prestadores contratados, de acordo com a capacidade instalada de cada prestador e necessidade 
desta Secretaria de Saúde; 

 
 

7.16 Não poderão ser contratados: 
 

a) Prestadores declarados inidôneos por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual e/ou municipal; 

 
 b) Aquele que se encontrar em processo de falência ou recuperação judicial, 
concordatária, concurso de credores, dissolução e liquidação;  

 
c) Aqueles que estejam organizados em consórcio. 

 
7.17 Os prestadores selecionados serão chamados para assinatura do contrato, cuja Minuta consta no 

Anexo IX deste Edital, conforme necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, 
momento em que tomarão conhecimento do seu teto financeiro; 
 

7.18 No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do prestador selecionado, deverá 
ser assinado Termo de Desistência; 

 
7.19 Os atendimentos aos usuários deverão ser realizados no município de Florianópolis, e as exceções 

deverão ser avaliadas e aprovadas pelo Gestor Municipal, de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis; 
 

7.20 As empresas que possuírem matriz e filial(is) com sede em Florianópolis, somente poderão 
participar da presente Chamada Pública por meio de um único CNPJ, por meio do qual receberão 
os pagamentos caso sejam contratadas. O CNPJ deverá ser identificado em ofício de 
encaminhamento e nos respectivos documentos exigidos nos Itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 deste Edital;  
 

7.21 No caso de a empresa terceirizar seus serviços, a instituição terceirizada deve possuir as 
documentações exigidas pelo gestor neste edital. Os serviços terceirizados não devem ultrapassar 
25% do rol de procedimentos objeto deste Edital de Chamada Pública. Toda e qualquer 
terceirização necessitará da aprovação, por escrito do gestor municipal; 
 

7.22 A assinatura do contrato ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

2) Inclusão do Subitem “8.3.10” do item 8.3 “PROCESSO DE TRABALHO” do Edital de Chamada Pública 
nº 009/2020: 



 
 
“8.3.10 Os residentes no município de Florianópolis e de quaisquer municípios da região poderão ser 
atendidos desde que as solicitações sejam reguladas pela Central Municipal de Regulação de 
Florianópolis;” 
 

 
3) Alterar a redação do item “10. DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS”:  

ONDE SE LÊ: 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 009/2020/SMS/PMF 
(...) 
10. DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS 
10.1 A remuneração dos procedimentos de Ultrassonografia Adulto compreenderá os seguintes valores: 
a) valor SIGTAP do procedimento; 
b) valor de complementação com recursos próprios; 
 
10.2 O valor dos procedimentos realizados será pago conforme especificações do quadro a seguir: 
Procedimento de Ultrassonografia Adulto  
código Procedimento:02.05.02.004-6 
Nome do Procedimento:  Ultrassonografia de Parece Abdominal   
Valor SIGTAP/Procedimento:  R$ 24,20  
Valor RP/Procedimento: R$72,60 
Valor Total/Procedimento: R$ 96,80 
 
Procedimento de Ultrassonografia Adulto  
código Procedimento:02.05.02.009-7 
Nome do Procedimento: Ultrassonografia de Axila    
Valor SIGTAP/Procedimento: R$ 24,20   
Valor RP/Procedimento: R$ 24,20 
Valor Total/Procedimento: R$ 48,40 
 
LEIA-SE: 
 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 009/2020/SMS/PMF 
10. DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS 
10.1 A remuneração dos procedimentos de Ultrassonografia Adulto compreenderá os seguintes valores: 
a) valor SIGTAP do procedimento; 
b) valor de complementação com recursos próprios; 
 
10.2 O valor dos procedimentos realizados será pago conforme especificações do quadro a seguir: 
Procedimento de Ultrassonografia Adulto  
código Procedimento:02.05.02.004-6 
Nome do Procedimento: Ultrassonografia de Parece Abdominal    
Valor SIGTAP/Procedimento:   R$ 37,95 
Valor RP/Procedimento: R$ 37,95 
Valor Total/Procedimento: R$ 75,90 
 



 
Procedimento de Ultrassonografia Adulto  
código Procedimento: 02.05.02.006-2 
Nome do Procedimento:  Ultrassonografia de Axila  
Valor SIGTAP/Procedimento:   R$ 24,20 
Valor RP/Procedimento: R$ 24,20 
Valor Total/Procedimento: R$ 48,40 

 
 ONDE SE LÊ:            
 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 009/2020/SMS/PMF 

10. DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS 

(...) 

10.3 A remuneração dos procedimentos de Ultrassonografia Pediátrica compreenderá os seguintes 
valores: 

a) valor SIGTAP do procedimento; 

b) valor de complementação com recursos próprios; 

 

10.4 O valor dos procedimentos realizados será pago conforme especificações do quadro a seguir: 

Procedimento de Ultrassonografia Pediátrico 
código Procedimento: 02.05.02.009-7 
Nome do Procedimento: Ultrassonografia de Mamas (BILATERAL)    
Valor SIGTAP/Procedimento: R$ 24,20 
Valor RP/Procedimento: R$72,60 
Valor Total/Procedimento: R$ 96,80 
 
Procedimento de Ultrassonografia Pediátrico 
código Procedimento: 02.05.02.004-6 
Nome do Procedimento:    Ultrasssonografia de Parede Abdominal 
Valor SIGTAP/Procedimento:   R$ 24,20 
Valor RP/Procedimento: R$ 72,60 
Valor Total/Procedimento: R$ 96,80 
 
Procedimento de Ultrassonografia Pediátrico 
código Procedimento: 02.05.02.009-7 
Nome do Procedimento:    Ultrassonografia de Axila 
Valor SIGTAP/Procedimento: R$ 24,20  
Valor RP/Procedimento: R$ 48,40 
Valor Total/Procedimento: R$72,60 

 

LEIA-SE: 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 009/2020/SMS/PMF 



 
10. DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS 

(...) 

10.3 A remuneração dos procedimentos de Ultrassonografia Pediátrica compreenderá os seguintes 
valores: 

a) valor SIGTAP do procedimento; 

b) valor de complementação com recursos próprios; 

10.4 O valor dos procedimentos realizados será pago conforme especificações do quadro a seguir: 

Procedimento de Ultrassonografia Pediátrico 
código Procedimento: 02.05.02.009-7 
Nome do Procedimento:   Ultrassonografia de Mamas (Bilateral) 
Valor SIGTAP/Procedimento:   R$ 24,20 
Valor RP/Procedimento: R$ 48,40 
Valor Total/Procedimento: R$ 72,60 

 
Procedimento de Ultrassonografia Pediátrico 
código Procedimento: 02.05.02.004-6 
Nome do Procedimento:    Ultrassonografia de Parede Abdominal 
Valor SIGTAP/Procedimento:   R$ 37,95 
Valor RP/Procedimento: R$ 37,95 
Valor Total/Procedimento: R$75,90 

 
Procedimento de Ultrassonografia Pediátrico 
código Procedimento: 02.05.02.006-2 
Nome do Procedimento: Ultrassonografia de Axila 
Valor SIGTAP/Procedimento: R$ 24,20 
Valor RP/Procedimento: R$48,40 
Valor Total/Procedimento: R$ 72,60 
 
4) Alterar a redação dos subitens do item “3.1 DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS” do Termo de 

Referência da Chamada Pública nº 009/2020: 
 
ONDE SE LÊ: 
 
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 009/2020/SMS/PMF 
(...) 
3.1. DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS 
3.1.1 A remuneração dos procedimentos de Ultrassonografia Adulto compreenderá os seguintes valores: 
a) valor SIGTAP do procedimento; 
b) valor de complementação com recursos próprios; 
 
3.1.2 O valor dos procedimentos realizados será pago conforme especificações do quadro a seguir: 
Procedimento de Ultrassonografia Adulto  
código Procedimento:02.05.02.004-6 



 
Nome do Procedimento:  Ultrassonografia de Parece Abdominal   
Valor SIGTAP/Procedimento:  R$ 24,20  
Valor RP/Procedimento: R$72,60 
Valor Total/Procedimento: R$ 96,80 
 
Procedimento de Ultrassonografia Adulto  
código Procedimento:02.05.02.009-7 
Nome do Procedimento: Ultrassonografia de Axila    
Valor SIGTAP/Procedimento: R$ 24,20   
Valor RP/Procedimento: R$ 24,20 
Valor Total/Procedimento: R$ 48,40 
 
LEIA-SE: 
 
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 009/2020/SMS/PMF 
3.1 DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS 
3.1.1 A remuneração dos procedimentos de Ultrassonografia Adulto compreenderá os seguintes valores: 
a) valor SIGTAP do procedimento; 
b) valor de complementação com recursos próprios; 
 
3.1.2 O valor dos procedimentos realizados será pago conforme especificações do quadro a seguir: 
Procedimento de Ultrassonografia Adulto  
código Procedimento:02.05.02.004-6 
Nome do Procedimento: Ultrassonografia de Parece Abdominal    
Valor SIGTAP/Procedimento:   R$ 37,95 
Valor RP/Procedimento: R$ 37,95 
Valor Total/Procedimento: R$ 75,90 
 
Procedimento de Ultrassonografia Adulto  
código Procedimento: 02.05.02.006-2 
Nome do Procedimento:  Ultrassonografia de Axila  
Valor SIGTAP/Procedimento:   R$ 24,20 
Valor RP/Procedimento: R$ 24,20 
Valor Total/Procedimento: R$ 48,40 
 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 009/2020/SMS/PMF 

3.1. DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS 

(...) 

3.1.3 A remuneração dos procedimentos de Ultrassonografia Pediátrica compreenderá os seguintes 
valores: 

a) valor SIGTAP do procedimento; 



 
b) valor de complementação com recursos próprios; 

3.1.4 O valor dos procedimentos realizados será pago conforme especificações do quadro a seguir: 

Procedimento de Ultrassonografia Pediátrico 
código Procedimento: 02.05.02.009-7 
Nome do Procedimento: Ultrassonografia de Mamas (BILATERAL)    
Valor SIGTAP/Procedimento: R$ 24,20 
Valor RP/Procedimento: R$72,60 
Valor Total/Procedimento: R$ 96,80 
 
Procedimento de Ultrassonografia Pediátrico 
código Procedimento: 02.05.02.004-6 
Nome do Procedimento:    Ultrasssonografia de Parede Abdominal 
Valor SIGTAP/Procedimento:   R$ 24,20 
Valor RP/Procedimento: R$ 72,60 
Valor Total/Procedimento: R$ 96,80 
 
Procedimento de Ultrassonografia Pediátrico 
código Procedimento: 02.05.02.009-7 
Nome do Procedimento:    Ultrassonografia de Axila 
Valor SIGTAP/Procedimento: R$ 24,20  
Valor RP/Procedimento: R$ 48,40 
Valor Total/Procedimento: R$72,60 

 

LEIA-SE: 

TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 009/2020/SMS/PMF 

3.1. DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS 

(...) 

3.1.3 A remuneração dos procedimentos de Ultrassonografia Pediátrica compreenderá os seguintes 
valores: 

a) valor SIGTAP do procedimento; 

b) valor de complementação com recursos próprios; 

3.1.4 O valor dos procedimentos realizados será pago conforme especificações do quadro a seguir: 

Procedimento de Ultrassonografia Pediátrico 
código Procedimento:  02.05.02.009-7 
Nome do Procedimento:   Ultrassonografia de Mamas (Bilateral) 
Valor SIGTAP/Procedimento:   R$ 24,20 
Valor RP/Procedimento: R$ 48,40 
Valor Total/Procedimento: R$ 72,60 

 
Procedimento de Ultrassonografia Pediátrico 



 
código Procedimento: 02.05.02.004-6 
Nome do Procedimento:    Ultrassonografia de Parede Abdominal 
Valor SIGTAP/Procedimento:   R$ 37,95 
Valor RP/Procedimento: R$ 37,95 
Valor Total/Procedimento: R$75,90 

 
Procedimento de Ultrassonografia Pediátrico 
código Procedimento: 02.05.02.006-2 
Nome do Procedimento: Ultrassonografia de Axila 
Valor SIGTAP/Procedimento: R$ 24,20 
Valor RP/Procedimento: R$48,40 
Valor Total/Procedimento: R$ 72,60 
 
 
5) Inclusão do Item “3.2 DA OFERTA DOS PROCEDIMENTOS”: 

3.2.1 A definição da oferta dos prestadores levará em consideração os quantitativos de exames dos 
Distritos Sanitários, conforme descrição abaixo:  

 
 

Distrito Sanitário 

 
 

Quantitativo de USG Doppler Adultos e 
Pediátricos por Distrito Sanitário 

 

Distrito Sanitário Centro 868 
Distrito Sanitário Continente 731 
Distrito Sanitário Norte 1055 
Distrito Sanitário Sul 927 
TOTAL  3581 

 

3.2.2 A Secretaria Municipal de Saúde aceitará como oferta máxima, o quantitativo total de exames 
solicitados para todos os Distritos. Os exames ofertados além desse quantitativo serão 
desconsiderados;” 

 
O Edital poderá ser acessado pelo site da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, por meio do 
link: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=chamadas+publicas+2020 

 
 

 
 

Mariana Itamaro Gonçalves 
Coordenadora da Comissão de Credenciamento de Serviços de Saúde         

Secretaria Municipal de Saúde Florianópolis                                                                                           
 


