
 

ERRATA AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 013/2021/SMS/PMF 

LINHA DE CUIDADO EM UROLOGIA 

 

A Comissão Especial de Credenciamento para Contratação de Prestadores de Serviços de Saúde, 

informa que o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 013/2021/SMS/PMF que tem como objetivo a 

contratação de prestadores para a realização de serviços de saúde especializados na LINHA DE 

CUIDADO EM UROLOGIA, para pacientes adultos do sexo masculino e feminino, publicado no Diário 

Oficial Eletrônico do Município de Florianópolis, Edição nº 3095, do dia 21/12/2021, páginas 6; 19-76, 

informa as seguintes alterações no edital: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

8.3.2.1. Somente será considerada habilitada a licitante cujos resultados dos seus índices foram 

iguais ou superiores a 1,00 (um). 

8.3.2.2. No caso de optar pela não demonstração dos índices previstos nos subitens “7.3.4”, a 

empresa deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo, de valor não inferior 

a 10% (dez por cento) do valor deste edital. As proponentes deverão comprovar a situação 

do patrimônio líquido por intermédio do balanço patrimonial. 

LEIA-SE: 

 

8.3.2.1. Será considerado habilitado o proponente cujos resultados dos seus índices foram iguais 

ou superiores a 1,00 (um), ou; 

8.3.2.2. No caso de optar pela não demonstração, ou ainda, de não atingir o coeficiente exigido 

para os índices aqui solicitados, o proponente deverá comprovar que possui patrimônio 

líquido mínimo de valor não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 

contratação, por intermédio do balanço patrimonial apresentado. 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

Florianópolis, 31 de janeiro de 2022. 

JEAN PACIFICO 

Coordenador da Comissão Especial de Credenciamento 

para Contratação de Prestadores de Serviços de Saúde 
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providências; RESOLVE: Art. 1o DESIGNAR a 
servidora NICOLE MORAES REGO DE AQUINO, 
matrícula nº 25456-8 para compor a Comissão 
Especial de Credenciamento para Contratação de 
Prestadores de Serviços de Saúde no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde, instituída pela 
Portaria nº 228/SMS/GAB/2021 de 24 de agosto de 
2021.Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data 
da sua publicação. Florianópolis, 31 de janeiro de 
2022. Luciano Formighieri Secretário Adjunto 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº 31/SMS/GAB/2022 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art.5º, da Lei Complementar nº 
137/2004, c/c art. 5º, inciso VIII, do Regimento 
Interno, aprovado pelo Decreto nº 2.786, de 23 de 
novembro de 2004, e Considerando o art. 87º, da 
Resolução 63/2005 do Conselho Federal de 
Odontologia, o qual obriga ao registro no Conselho 
Federal e à inscrição no Conselho Regional de 
entidade prestadora de assistência odontológica 
em cuja jurisdição esteja estabelecida ou exerça 
sua atividade; Considerando a resolução do CFO 
63/2005, a qual exige profissional Responsável 
Técnico, o mesmo deverá ser Cirurgião-Dentista 
devidamente registrado no CRO da jurisdição, 
estando responsável por todo o exercício da área 
odontológica do Município; Considerando o 
cuidado com a prestação de serviços oferecidos no 
âmbito municipal, entendendo que cabe ao 
responsável técnico a aplicação do Código de Ética 
Odontológico; RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR, como 
responsáveis técnicos da Odontologia, os seguintes 
servidores desta Secretaria: I – Valeska Maddalozzo 
Pivatto, matrícula 26469-5, registro no CRO/SC 
9585, para as Unidades Locais de Saúde da Atenção 
Primária e Unidades de Pronto Atendimento, II – 
Fabio Henrique Dias da Silva, matrícula 25765-6, 
CRO/SC 8269, para os Centros de Especialidades 
Odontológicas. Art. 2º. A presente portaria entrará 
em vigor a partir da sua publicação. Florianópolis, 
31 de janeiro de 2022. Carlos Alberto Justo da 
Silva Secretário Municipal de Saúde 

ERRATA AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 
013/2021/SMS/PMF - LINHA DE CUIDADO EM 
UROLOGIA - A Comissão Especial de 
Credenciamento para Contratação de Prestadores 
de Serviços de Saúde, informa que o EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA N° 013/2021/SMS/PMF que 
tem como objetivo a contratação de prestadores 
para a realização de serviços de saúde 
especializados na LINHA DE CUIDADO EM 
UROLOGIA, para pacientes adultos do sexo 
masculino e feminino, publicado no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Florianópolis, Edição nº 
3095, do dia 21/12/2021, páginas 6; 19-76, informa 

as seguintes alterações no edital: ONDE SE LÊ: 
8.3.2.1. Somente será considerada habilitada a 
licitante cujos resultados dos seus índices foram 
iguais ou superiores a 1,00 (um). 8.3.2.2 No caso de 
optar pela não demonstração dos índices previstos 
nos subitens “7.3.4”, a empresa deverá comprovar 
que possui patrimônio líquido mínimo, de valor 
não inferior a 10% (dez por cento) do valor deste 
edital. As proponentes deverão comprovar a 
situação do patrimônio líquido por intermédio do 
balanço patrimonial. LEIA-SE: 8.3.2.1. Será 
considerado habilitado o proponente cujos 
resultados dos seus índices foram iguais ou 
superiores a 1,00 (um), ou; 8.3.2.2. No caso de 
optar pela não demonstração, ou ainda, de não 
atingir o coeficiente exigido para os índices aqui 
solicitados, o proponente deverá comprovar que 
possui patrimônio líquido mínimo de valor não 
inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado 
para a contratação, por intermédio do balanço 
patrimonial apresentado. Os demais itens do Edital 
permanecem inalterados. Florianópolis, 31 de 
janeiro de 2022. Comissão Especial de 
Credenciamento para Contratação de Prestadores 
de Serviços de Saúde. 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
003/PMF/SMS/FMS/2022. OBJETO: desenvolver 
campanhas informativas em mídia digital sobre 
prevenção da doença renal crônica e doação de 
órgãos no Município de Florianópolis. PARCEIRAS: 
Município de Florianópolis com interveniência da 
Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo 
Municipal de Saúde e a ASSOCIAÇÃO DOS 
PACIENTES RENAIS DE SANTA CATARINA – APAR -
  CNPJ Nº 01.804.261/0001-27. PRAZO EXECUÇÃO: 
até 31/12/2022. PRAZO VIGÊNCIA: 01/01/2022 à 
31/12/2022. DO VALOR: R$ 42.000,00  divididos 
em 06 (seis) parcelas bimestrais, variáveis, 
conforme cronograma financeiro apresentado no 
plano de trabalho. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Projeto/Atividade: 4178 - Gestão de Parcerias e 
Contratualizações da Atenção Especializada. 
Elemento De Despesa: 3.3.50.41 – Contribuições. 
Fonte: 0082 – Recursos Próprios. DATA 
ASSINATURA: 01/01/2022. SIGNATÁRIOS: Luciano 
Formighieri, pela SMS/FMS e Lenir Wolter, pela 
OSC. 

RETIFICAÇÃO N° 1 DO EDITAL Nº 001/2022 A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS torna 
pública a retificação do Edital n° 001 /2022 
referente ao processo seletivo de candidatos (R1) 
ao Programa de Residência em Psiquiatria 
conforme abaixo: No item 4.2 do edital, ONDE SE 
LÊ: A PROVA constará de 10 questões de múltipla 
escolha de cada uma das 5 (cinco) áreas básicas 
(Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral, 


