
 

ERRATA 03 AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 011/2021/SMS/PMF 

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ENDOSCOPIA 

 

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

Saúde, no cumprimento de suas atribuições, torna pública a retificação do EDITAL DE 

CHAMADA PÚBLICA N° 011/2021/SMS/PMF que tem como objetivo contratação de 

prestadores para a realização de PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM 

ENDOSCOPIA: 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

 

ONDE SE LÊ: 

10.5 O valor SIGTAP dos procedimentos realizados será pago conforme especificações 

do quadro a seguir: 

 

LEIA-SE: 

10.5 O valor dos procedimentos realizados será pago conforme especificações do 

quadro a seguir: 

 

INCLUIR o item 10.5.1, conforme segue: 

10.5.1 Os valores mínimos e máximos previstos para realização das 

Esofagogastroduodenoscopias (Endoscopias) e Colonoscopias servem como referência 

para a CONTRATADA e serão apurados mediante envio da produção. É 

responsabilidade da CONTRATADA o registro de todos os procedimentos que podem 

compor a realização destas, seguindo os critérios estabelecidos pela CONTRATANTE, 

que podem atingir os valores de referência estabelecidos. 

 

ONDE SE LÊ: 

10.7. Para o procedimento de Colonoscopia, deverão ser obrigatoriamente realizados 

e registrados os seguintes procedimentos:  

a) Código SIGTAP do procedimento de colonoscopia;  



 

b) Código SIGTAP de consulta de enfermagem;  

c) Código SIGTAP de administração de medicamentos;  

d) Código SIGTAP de sedação profunda;  

e) Código SIGTAP para Dilatação Digital/Instrumental do Ânus e/ou Reto;  

e) Código SIGTAP de consulta médica especializada (CBO 225165 Médico 

gastroenterologista ou CBO 225310 Médico em Endoscopia);  

f) Código SIGTAP de consulta médica especializada (CBO 225151 Médico 

Anestesiologista); 

 

LEIA-SE: 

10.7. Para o procedimento de Colonoscopia, deverão ser obrigatoriamente realizados 

e registrados os seguintes procedimentos:  

a) Código SIGTAP do procedimento de colonoscopia;  

b) Código SIGTAP de consulta de enfermagem;  

c) Código SIGTAP de administração de medicamentos;  

d) Código SIGTAP de sedação profunda;  

e) Código SIGTAP para Dilatação Digital/Instrumental do Ânus e/ou Reto;  

f) Código SIGTAP de consulta médica especializada (CBO 225165 Médico 

gastroenterologista ou CBO 225310 Médico em Endoscopia);  

g) Código SIGTAP de consulta médica especializada (CBO 225151 Médico 

Anestesiologista); 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ONDE SE LÊ: 

3.1.5 O valor SIGTAP dos procedimentos realizados será pago conforme especificações 

do quadro a seguir: 

 

LEIA-SE: 

3.1.5 O valor dos procedimentos realizados será pago conforme especificações do 

quadro a seguir: 



 

 

INCLUIR o item 3.1.5.1, conforme segue: 

3.1.5.1 Os valores mínimos e máximos previstos para realização das 

Esofagogastroduodenoscopias (Endoscopias) e Colonoscopias servem como referência 

para a CONTRATADA e serão apurados mediante envio da produção. É 

responsabilidade da CONTRATADA o registro de todos os procedimentos que podem 

compor a realização destas, seguindo os critérios estabelecidos pela CONTRATANTE, 

que podem atingir os valores de referência estabelecidos. 

 

ONDE SE LÊ: 

3.1.7 Para o procedimento de Colonoscopia, deverão ser obrigatoriamente realizados 

e registrados os seguintes procedimentos:  

a) Código SIGTAP do procedimento de colonoscopia;  

b) Código SIGTAP de consulta de enfermagem;  

c) Código SIGTAP de administração de medicamentos;  

d) Código SIGTAP de sedação profunda;  

e) Código SIGTAP de consulta médica especializada (CBO 225165 Médico 

gastroenterologista ou CBO 225310 Médico em Endoscopia);  

f) Código SIGTAP de consulta médica especializada (CBO 225151 Médico 

Anestesiologista); 

 

LEIA-SE: 

3.1.7 Para o procedimento de Colonoscopia, deverão ser obrigatoriamente realizados 

e registrados os seguintes procedimentos:  

a) Código SIGTAP do procedimento de colonoscopia;  

b) Código SIGTAP de consulta de enfermagem;  

c) Código SIGTAP de administração de medicamentos;  

d) Código SIGTAP de sedação profunda;  

e) Código SIGTAP para Dilatação Digital/Instrumental do Ânus e/ou Reto;  

f) Código SIGTAP de consulta médica especializada (CBO 225165 Médico 

gastroenterologista ou CBO 225310 Médico em Endoscopia);  



 

g) Código SIGTAP de consulta médica especializada (CBO 225151 Médico 

Anestesiologista); 

 

ANEXO II – MODELO DE PLANO OPERATIVO ASSISTÊNCIAL 

 

ONDE SE LÊ: 

6.5 O valor SIGTAP dos procedimentos realizados será pago conforme especificações 

do quadro a seguir: 

 

LEIA-SE: 

6.5 O valor dos procedimentos realizados será pago conforme especificações do 

quadro a seguir: 

 

INCLUIR o item 6.5.1, conforme segue: 

6.5.1 Os valores mínimos e máximos previstos para realização das 

Esofagogastroduodenoscopias (Endoscopias) e Colonoscopias servem como referência 

para a CONTRATADA e serão apurados mediante envio da produção. É 

responsabilidade da CONTRATADA o registro de todos os procedimentos que podem 

compor a realização destas, seguindo os critérios estabelecidos pela CONTRATANTE, 

que podem atingir os valores de referência estabelecidos. 

 

ONDE SE LÊ: 

6.7 Para o procedimento de Colonoscopia, deverão ser obrigatoriamente realizados e 

registrados os seguintes procedimentos:  

a) Código SIGTAP do procedimento de colonoscopia;  

b) Código SIGTAP de consulta de enfermagem;  

c) Código SIGTAP de administração de medicamentos;  

d) Código SIGTAP de sedação profunda;  

e) Código SIGTAP para Dilatação Digital/Instrumental do Ânus e/ou Reto;  

e) Código SIGTAP de consulta médica especializada (CBO 225165 Médico 

gastroenterologista ou CBO 225310 Médico em Endoscopia);  



 

f) Código SIGTAP de consulta médica especializada (CBO 225151 Médico 

Anestesiologista); 

 

LEIA-SE: 

6.7. Para o procedimento de Colonoscopia, deverão ser obrigatoriamente realizados e 

registrados os seguintes procedimentos:  

a) Código SIGTAP do procedimento de colonoscopia;  

b) Código SIGTAP de consulta de enfermagem;  

c) Código SIGTAP de administração de medicamentos;  

d) Código SIGTAP de sedação profunda;  

e) Código SIGTAP para Dilatação Digital/Instrumental do Ânus e/ou Reto;  

f) Código SIGTAP de consulta médica especializada (CBO 225165 Médico 

gastroenterologista ou CBO 225310 Médico em Endoscopia);  

g) Código SIGTAP de consulta médica especializada (CBO 225151 Médico 

Anestesiologista); 

 

ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO 

 

ONDE SE LÊ: 

3.2.O valor SIGTAP dos procedimentos realizados será pago conforme especificações 

do quadro a seguir: 

 

Procedimento Valor mínimo Valor máximo 

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA R$ 240,24 R$ 340,24 

COLONOSCOPIA R$ 417,80 R$ 527,26 

* As análises dos anatomopatológicos serão realizadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Florianópolis, não estando contemplados nos valores acima. 

 

LEIA-SE: 

3.2.O valor dos procedimentos realizados será pago conforme especificações do 

quadro a seguir: 



 

 

Procedimento Valor mínimo Valor máximo 

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA R$ 280,24 R$ 340,24 

COLONOSCOPIA R$ 437,80 R$ 527,26 

* As análises dos anatomopatológicos serão realizadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Florianópolis, não estando contemplados nos valores acima. 

 

Parágrafo único: Os valores mínimos e máximos previstos para realização das 

Esofagogastroduodenoscopias (Endoscopias) e Colonoscopias servem como referência 

para a CONTRATADA e serão apurados mediante envio da produção. É 

responsabilidade da CONTRATADA o registro de todos os procedimentos que podem 

compor a realização destas, seguindo os critérios estabelecidos pela CONTRATANTE, 

que podem atingir os valores de referência estabelecidos. 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

Florianópolis, 15 de março de 2022. 

 

 

 

JEAN PACIFICO 

Comissão Especial de Credenciamento 

para Contratação de Prestadores de Serviços de Saúde. 

 


