TERMO ADITIVO n.º 01
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2021

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL (C.I. CENTRO-SUL), inscrito no CNPJ
sob nº. 07.926.117/0001-40, com sede na Rua Coronel Boaventura Soares, nº 89, bairro Vila
Nova, Camaquã/RS, neste ato representado pela Senhor Presidente IVO DE LIMA
FERREIRA, torna público, aos interessados, que foram efetuadas as seguintes alterações no
chamamento público n° 04/2021:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera os itens 02, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do Anexo
I, do Edital de Chamamento Público n.º 004/2021, passando a ter a seguinte redação:
ANEXO I
QUADRO DE ÁREAS DE ATUAÇÃO E VALORES MÁXIMOS POR ÁREA – NÍVEL
SUPERIOR
Item
Descrição
Área De Atuação
Valor De Até
Análise, elaboração, coordenação e
execução de planos, programas e projetos
1 Assistência Social
para viabilizar os direitos da população e
R$ 45,13 hora
seu acesso às políticas sociais, de forma
geral.
Recebimento e acompanhamento de
pacientes, a fim de identificar sintomas,
2 Clínica Médica Geral
R$ 113,95 hora
examinar, solicitar exames, emitir receitas,
laudos e diagnósticos.
Zelo e atenção à saúde do paciente, com
acompanhamento de seu quadro clínico,
3 Enfermagem
R$ 32,00 hora
realização de procedimentos de
assistência e avaliação de risco
Monitoramento, aquisição, recebimento,
armazenamento, conservação e liberação
4 Farmácia
de estoque de medicamentos, auxiliando
R$ 42,00 hora
no abastecimento das unidades de saúde
e população em geral.
Atendimento de pacientes para
prevenção, habilitação e reabilitação, de
acordo com os protocolos e
5 Fisioterapia
procedimentos específicos para cada tipo
R$ 35,40 sessão
de atendimento, de forma a analisar
condições, realizar diagnósticos e
promover a saúde e qualidade de vida.
Prevenção, avaliação, diagnóstico,
orientação, terapia e aperfeiçoamento de
aspectos relativos a função auditiva
6 Fonoaudiologia
R$ 41,30 hora
periférica e central, função vestibular,
linguagem oral e escrita, voz, fluência,
articulação da fala e sistemas
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7

8

9

Médico Especialista –
Cardiologia
Médico Especialista –
Endocrinologia e
Metabologia
Médico Especialista –
Ginecologia e
Obstetrícia

10

Médico Especialista –
Nefrologia

11

Médico Especialista –
Oftalmologia

12

Médico Especialista –
Pediatria

13

Médico Especialista –
Pneumologia

14

Médico Especialista –
Psiquiatria

15

Médico Especialista –
Radiologia

16

Médico Especialista –
Traumatologia e
Ortopedia

17

Nutrição

18

Odontologia

miofuncional, orofacial, cervical e de
deglutição.
Diagnósticos e tratamento de doenças e
disfunções ligadas ao sistema
cardiovascular.
Diagnóstico e tratamento de doenças
relacionadas a alterações no metabolismo
e distúrbios hormonais.
Diagnóstico, exames e tratamento de
sintomas e doenças relacionadas ao
aparelho reprodutivo feminino.
Diagnóstico e tratamento de doenças nos
rins, orientação, indicação e
acompanhamento de hemodiálise, diálise
peritoneal e transplante renal.
Prevenção de doenças, tratamento e cura
de enfermidades relacionadas à visão,
execução de consultas, laudos e receitas
médicas.
Acompanhamento de indivíduos da
infância à adolescência, a fim de realizar
prevenção, imunização, orientação sobre
crescimento e desenvolvimento saudável,
procedimentos e tratamentos de doenças.
Diagnóstico e tratamento de doenças das
vias respiratórias, incluindo traqueia,
brônquios, pulmões e estruturas
correlatas.
Diagnóstico, tratamento, prevenção e
reabilitação dos diversos tipos de
distúrbios mentais e psicológicos.
Prevenção à saúde, através da detecção
de doenças por meio de diagnósticos por
imagem, laudos clínicos e apoio a
decisões de outros especialistas.
Tratamento, acompanhamento e
reabilitação de pacientes que sofreram
traumas aos ossos, articulações,
músculos, tendões, ligamentos e demais
lesões que afetam a locomoção.
Estudo, avaliação, orientação e vigilância
da alimentação e estado nutricional,
quanto à sua adequação, qualidade e
segurança para indivíduos e grupos, com
o objetivo de promover a saúde e o vem
estar, prevenir e tratar doenças.
Prevenção, diagnóstico e tratamento de
problemas relacionados à mordida,
gengiva e dentes, de forma a realizar

R$ 130,00 hora

R$ 130,00 hora

R$ 130,00 hora

R$ 130,00 hora

R$ 130,00 hora

R$ 130,00 hora

R$ 130,00 hora

R$ 130,00 hora

R$ 130,00 hora

R$ 130,00 hora

R$ 45,13 hora

R$ 49,80 hora
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19

Psicologia

20

Terapia Ocupacional

21

Quiropraxia

intervenções quanto à saúde bucal dos
pacientes.
Atendimento de indivíduos, com finalidade
diagnóstica, preventiva e de tratamento,
através de técnicas que estudem suas
atitudes, emoções, pensamentos e
valores, a fim de que ambas as partes
possam compreender estes fenômenos e
atuar em prol de melhorias e adequações
à saúde psicológica e bem-estar.
Estudo, prevenção e tratamento de
indivíduos com alterações cognitivas,
afetivas, perceptivas e psicomotoras,
decorrentes ou não de distúrbios
genéticos, traumáticos e/ou de doenças
adquiridas.
Diagnóstico, tratamento e prevenção de
problemas no sistema neuro-músculoesquelético, bem como seus efeitos na
saúde em geral, através de técnicas
específicas para cada situação, capazes
de movimentar vértebras, músculos e
tendões para a posição correta.

R$ 45,13 hora

R$ 34,40 sessão

R$ 35,40 sessão

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais disposições do chamamento
público n° 004/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente aditivo passa a vigorar a partir da data de sua assinatura.

Camaquã/RS, 10 de setembro de 2021.

Ivo de Lima Ferreira,
Presidente do C.I. Centro-Sul
TESTEMUNHAS:
Nome:
RG:

Nome:
RG:

Kamila Stachleski de Ávila
Assessoria Jurídica
OAB/RS nº 87.112.
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