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ADENDO E RETIFICAÇÂO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO_
CREDEI{CIAMENTO DE N' OOII2O22 a

O MUNICÍp1O nf, EDÉIA - G0, através de sua Pregoeira com fundamento no art. 21, § 4o Lei no

8.666193 e alterações posteriores, vêm tomar público que formalizou ADENDO e RETIFICAÇÃO
do item 03 do "Anexo I" do Edita[ em conformidade com a Resolução n" 009/2022 do Conselho

Municipal de Saúde, mantendo-se, inalterados, os demais termos do instrumento editalício. Todas as

demaiye eventuais alterações, que não afetam na tramitação do procedimento, também constarão no

Placar Oficial da Prefeitura e no site www.edeia.so.sov.br.

Município de Edéia - GO, 30 de agosto de2022.
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PRE FEITI]RA, MUNICIPAL DE ED

O MUNICÍPIO DE EDÉIA - Go, atavés de sua Pregoeira com fi,rndamento no art. 21 , § 4" I-ei

n, 8.666193 e alteraçõesposerioreg vêm torrar público o sqguinte adendo e retificação do Edital

de Chamamerto Público - Credencimento de n' 0A112022 e

CONSIDERANDO o advento da Lei Federal de no 14.43412022, que dispõe sobre a

instituiçãoiaplicação dopiso salarial dos profissionais daáreade enfermagenç

CONSIDERAI§Ip a Resolução de n" 0A9D022 do Conselho Municipal de Saúde de Edéia

advindadereuniãovirhraftealizadanodia25deagosto del\ZZ,pormeiodaqualrestarampor

aprovadas, por unanimidade, as seguintes diqposições:

I. Fica estabelecida a alteração dos importes de remuneração e pagamento das categorias

profissionais da área de ENFERMEIRO PADRÃO, TECNICO EM ENFERMAGEM e

AIIXILIAR DE ENFERMAGEM, nos seguintes moldes:

Enfermeiro Padrão: passa a ter remuneração mensal no importe de R$ 4.750,00 (quato

mil, setecentos e cinquenta reais);

Técnico de ,:passa a terremuneraçãomensal no imporle de R$ 3.325,00 (tês

mil, trezentos e vinÍe e cinco reais);

Auxiliar de Enfermaeem: passa a ter remuneração mensal no importe de RS 2'375,00

(dois mil, trezentos e setenta e cinco reais),

RESOLVE E DETERMINA

Art. lo. A pronta alteiação do quadro previsto no item 03 do instrumento editalício, denourinados

,,INFORMAÇOES DE PROFISSIONÁIS DE SAUDE PARÁ CREDENCAMENTO PEIÍ)
pERÍODo DE JÁNEIR7 A DEZEMBR? DE 2a22*,os quais, em conformidade com o imposto

na Resolução de n. 009/20 22 do Conselho Municipal de Saúde de Edéia, passarão n55i6 6 dspor

com o seguinte acrescimo:
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Art.2o. A pronta alteração do quadro previsto no "ANEXO I - ESPECIFICAÇOES DO

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

Resolução de n' 009/2 0?2 do Conselho Municipal de Saúde de Edéia e no art. 1o desta errah,

passará a dispor com os acrescimos e alterações previstas no diploma anterior.

Art. 3o. Impõe-se que todos os demais termos, constantes do "Edital de Chamamento Público -
Credenciamento de n' 0Al D022", permanecerão inalterados.

Edéia/GO, 30 de agosto de 242
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