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O nnfNfCÍpIO DE EDEIA - GO, através de sua Pregoeira com fundamento no art.21, § 4" Lei

n 8.666193 e alterações posteriores, vêm tornar público o seguinte adendo e retificação do

Edital de chamamento Público - credenciamento de no 001/2022 e

CONSIDERANDO a Resoluções de n' 02/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Edéia,

advinda de reunião virtual realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, por meio da qual restaram

por aprovadas, por unanimidade, as seguintes disposições:

I. Alteração na categoria PROFISSIOI\AL:

Médico Oftalmologista: passa arealizar o atendimento com periodicidade de 02 (duas)

vezes por seman3, alterando-se a carga-horiária de 16h (dezesseis horas) para32h (trinta

e duas horas) mensais, como também do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para RS

16.000,00 (dezesseis mil reais) mensais;

I

Médico Plantonista: aumenta-se o número de vagas ofertadas, passando de 10 (dez) para

20 (vinte) vagas, com manutenção das demais condições;

Médico do Núcleo Covid: criação e implantação da categoria, com oferta de 02 (duas)

vagas, carga-horária de 40h (quarenta) horas semanais e remuneração mensal de R$

15.000,00 (quinze mil reais);

Médico ESF: alteração da remuneração mensal, passando de R$ 13.200,00 (treze mil e

duzentos reais) para RS 15.000,00 (quinze mil reais)'

Alteração na categoria CLÍNICÀS E HOSPITAIS:

r Clínica com dliversas especialidlaales como terapeuta ocupacional e Clínica com diversas

especialidades como fonoaudiólogo especializado em disturbios alimentales: fusão das

categorias que, a partir do presente ato, passam a ser uma só, a ser denominada" "Clínica

com diversas especialidades como terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo especializado

em disúrbios alimentares", com remuneração mensal que passa de R$ 5'000 (cinco mil

reais) até RS 10.000,00 (dez mil reais);
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Clínica com diversas especialidades como neuropsicóloqo: criação e implantação de nova

categoria, cuja remuneração mensal corresponderá ao importe de RS 5.000,00 (cinco mil

reais) e anual de RS 60.000,00 (sessenta mil reais);

Clínica especializada em pediatria alo desenYolYimento e comportâmento: criação e

implantação de nova categoria, cujaremuneração mensal corresponderá ao importe de R$

5.000,00 (cinco mil reais) e anual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

Clínica especializada em endodontia: criação e implantação de nova categoria, com 04

(q*t o) vag,rs, cuja remuneração mensal corresponderá ao importe mensal de Rs

ti.OOO,OO (quinze mil reais) e anual de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

da

descrição dos servigos da categoria,

obstetrícia, urologia, cirurgia plástica,

que passa a ser: cirurgias geral, ginecologia e

otorrinolaringologista e oftaknologia.

RESOLVE E DETERMINA:

Art. 1'. A pronta alteraçáo dos quadros previstos nos itens 03 e 04 do instrumento editalício,

denominado s*INFORMAÇÕES DE PROFISSIONÁIS DE SATJDE PARA CREDENCAMENTO

1ELO 1ERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022", os quais, em conformidade com o

imposto na Resolução de n" 00212022 do Conselho Municipal de Saúde de Edéia, passarão assim

a dispor com o seguinte acréscimo:
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Lrt. 2". A pronta alteração do quadro previsto no "ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO

OBJETO" do instrumento editalício, o qual, em conformidade com o outrora imposto na

Resolução de n" 00212022 do Conselho Municipal de Saúde de Edéia e no art' 1o desta erÍat4

passará a dispor com os acréscimos e alterações previstas no diploma anterior'

Àrt.3,.lmpõe-se que todos os demais termos, constantes do *Edital de Chamamento Público -
Credenciamentodenoa0:I12022-,permanecerãoinalterados.

Edéia/GO, 14 de fevereito de2022'
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