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Processo nº 84221937

1º TERMO ADITIVO DE 
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE 
CHAMAMENTO Nº 009/2020-SMS, NOS 
TERMOS QUE SE SEGUEM: 

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, com interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, CNPJ 37.623.352/0001-03, sediada à Avenida do Cerrado, n.° 999, Park Lozandes, 
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges, bloco “D”, Goiânia-Goiás, neste ato 
representado pela sua titular, Dra. FÁTIMA MRUE, brasileira, casada, portadora da cédula de 
identidade n.º 582775 SSP/DF e inscrito no CPF n.º 285.954.911-00, com poderes constituídos por 
meio do Decreto n°. 011, de 02/01/2017, no uso de suas atribuições legais e regulamentares 
vigentes, por força do presente Termo Aditivo de Rerratificação ao Edital de Chamamento nº. 
009/2020 vem comunicar a presente retificação. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O presente Termo tem por objeto rerratificar o Edital de Chamamento nº. 009/2020, no item 9.1, 
no item 9.2, nas alíneas “a”, “n” e “o” do item 12.1 e no item 21.17.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO 

2.1 – Ficam reabertos os prazos estabelecidos nos itens 9.1 e 9.2 a partir da publicação deste Termo 
Aditivo. 

2.2 Na alínea “a” do item 12.1, referente à exposição detalhada dos serviços a serem contratados na 
área de urgência e emergência adulto, onde se lê: 

a) Prestar atendimento médico de URGÊNCIA nas unidades hospitalares, pré-
hospitalares móveis SAMU e pré-hospitalares fixas, examinando pacientes, 
solicitando e interpretando exames, prescrevendo e orientando tratamento, 
acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos próprios ou em 
sistema informatizado e encaminhando-os aos serviços de maior complexidade 
quando necessário; 

Leia-se: 

a) Prestar atendimento médico de URGÊNCIA nas unidades hospitalares, pré-
hospitalares móveis SAMU e pré-hospitalares fixas (UPA, CAIS e CIAMS), 
examinando pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrevendo e orientando 
tratamento, acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos 
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próprios ou em sistema informatizado e encaminhando-os aos serviços de maior 
complexidade quando necessário; 

2.3 Ficam excluídos as alíneas “n” e “o”, constantes no item 12.1, referente à exposição detalhada dos 
serviços a serem contratados na área de urgência e emergência adulto, do Edital. 

2.4 Fica excluído o item 21.17, referente às disposições gerais, do Edital. 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO 

4.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital de Chamamento Público nº 
009/2020-SMS e seus respectivos aditivos. 

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em Goiânia aos 15 
dias do mês de setembro de 2020. 

FÁTIMA MRUÉ 
Secretária Municipal de Saúde 
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