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1.2. ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER - OBSTE-
TRÍCIA 26º Priscila De Oliveira Martins;

1.3. ENFERMEIRO - SAÚDE MENTAL 4º Anna Patricia
Dos Santos Cunha;

1.4. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 483º Priscilla Joice De
Barros Silva;

1.5. TERAPEUTA OCUPACIONAL 6º Ana Paula Espíndola
De Oliveira;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-
recer:

2.1. No dia 28/08, das 08h30 às 12h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Minas Gerais (HC-UFMG), Av. Prof. Alfredo Balena, 110, Prédio
Principal - 1° Andar/Ala Norte, Bairro Santa Efigênia, Belo Ho-
rizonte/MG, para apresentação da habilitação específica dos requisitos
dos cargos (original e cópia); entrega de currículo, e comprovante de
preenchimento do formulário online de dados cadastrais. A lista da
documentação está disponível no site ebserh.gov.br. A apresentação
dos documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em
cartório

2.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br

2.2. Entre os dias 29/08 a 31/08, das 7h às 17h, conforme
agendamento e local a ser definido no dia 28/08, para realização da
coleta de sangue e Exame Admissional.

2.3. No dia 01/09 das 9h às 12h, em local a ser definido no
dia 28/08, para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do
contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e
atividades de integração.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 133, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 6/2015 - EBSERH/HC-UFG

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 6/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital das Clínicas de
Goiás - HC-UFG, conforme a seguir:

1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. ENFERMEIRO (listagem específica para negros e par-
dos) 8º Niciele Bueno Araújo

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 24/08, das 8h às 12h, conforme agendamento

enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas do HC-UFG,
localizada na Primeira Av. s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia/GO,
para apresentação da habilitação específica dos requisitos dos cargos
(original e cópia); entrega de currículo, dos documentos necessários
para sua contratação (original e cópia) e comprovante de preen-
chimento do formulário online de dados cadastrais. A lista da do-
cumentação está disponível no site ebserh.gov.br. A apresentação dos
documentos poderá ser efetuada por procuração registrada em car-
tório.

2.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br

2.2. No dia 25/08, das 7h às 9h, mediante prévio agen-
damento, para realização da Coleta de Sangue. Os candidatos devem
comparecer munidos de cópia do RG e comprovante de residência.

2.3. No dia 29/08, das 8h às 11h, mediante prévio agen-
damento, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/09, das 8h às 12h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do HC-UFG, para conhecimento dos horários de trabalho;
assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social; e atividades de integração.

3. A ausência da candidata nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão da candidata do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 146, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 8/2014 - EBSERH/HULW/UFPB

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 08/2014, visando ao
preenchimento de vagas, excepcionalmente, com lotação no Hospital
Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte - HUOL-UFRN, conforme a seguir:

1. Relação de candidata convocada, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 3º MONICA
MONTENEGRO MOSCOSO;

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 28/08, das 09h às 17h, conforme agendamento

enviado por e-mail, ao Hospital Universitário Onofre Lopes, Av. Nilo
Peçanha, nº 620, 1º andar do prédio Administrativo - Petrópolis/Natal
- RN, para apresentação da habilitação específica dos requisitos dos
cargos (original e cópia); entrega de currículo, dos documentos ne-
cessários para sua contratação (original e cópia) e do formulário de
dados cadastrais. A lista da documentação e o cadastro estão dis-

poníveis no site: www.ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos
poderá ser efetuada por procuração registrada em cartório.

2.1.1. Deverá ser entregue declaração de ACEITE quanto a
sua contratação com lotação no HUOL-UFRN.

2.2. No dia 29/08, das 6h30 às 10h30, ao HUOL-UFRN,
para realização da coleta de sangue, conforme agendamento. A can-
didata deverá apresentar cópia do RG e do comprovante de resi-
dência.

2.3. No dia 30/08, das 8h às 17h, ao HUOL-UFRN, para
realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/09, das 9h às 18h, ao HUOL-UFRN, para
conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de
trabalho e da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e atividades
de integração.

3. A desistência da candidata nesta convocação implicará na
permanência, na mesma classificação, no cadastro reserva do con-
curso nº 08/2014, no Hospital Universitário Lauro Wanderley da
Universidade Federal da Paraíba - HULW-UFPB.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 343, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUSM-UFSM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 13/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário de
Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria - HUSM-
UFSM, conforme a seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. MÉDICO - NEFROLOGIA 2º Maycon Jose Vanz
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/08, das 8h às 16h, à sala do AGHU, junto ao

Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM, Avenida Roraima,
s/n, Prédio nº 22, Bairro Camobi, Santa Maria/RS, para apresentação
da habilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia);
entrega de currículo, dos documentos necessários para sua contra-
tação (original e cópia) e comprovante de preenchimento do for-
mulário online de dados cadastrais. A lista da documentação está
disponível no site ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos po-
derá ser efetuada por procuração registrada em cartório.

2.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br

2.2. No dia 30/08, das 7h às 9h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, localizada no subsolo do HUSM, entrada pelo andar
térreo, portaria central, para realização da Coleta de Sangue, con-
forme agendamento. O candidato deverá estar em jejum de, no mí-
nimo, 12 (doze) horas, com cópia do RG e do comprovante de
residência.

2.3. No dia 31/08, das 8h às 12h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, para realização do Exame Admissional, conforme agen-
damento, e entrega da carteira de vacina Hepatite B e Tétano. E,
comparecer à sala da Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação
do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 01/09, a partir das 9h, ao Auditório LONDERO,
3º Andar, Térreo, junto ao Hospital Universitário de Santa Maria -
HUSM, para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do
contrato de trabalho e entrega da Carteira de Trabalho e Previdência
Social; e atividades de integração.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 344, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUB-UNB

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 13/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade de Brasília - HUB-UnB, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1. TÉCNICO EM RADIOLOGIA - RADIOTERAPIA 21º
Eduardo Romeu Freitas; 22º Ildete Veloso Da Silva; 23º Rayane
Pinho Do Nascimento; 24º Eliege Crestani;

1.2. TÉCNICO EM RADIOLOGIA - RADIOTERAPIA (lis-
tagem específica para negros e pardos) 6º Joao Couto Pinheiro; 7º
Adilson Sampaio Santos;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-
recer:

2.1. No dia 24/08, das 8h às 16h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB - Hospital
Universitário de Brasília, SGAN 605 Av. L2 Norte, Brasília/DF, para
apresentação da habilitação específica dos requisitos dos cargos (ori-
ginal e cópia); entrega de currículo, dos documentos necessários para
sua contratação (original e cópia) e do formulário de dados cadastrais.
A lista da documentação e o cadastro estão disponíveis no site:
www.ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efe-
tuada por procuração registrada em cartório.

2.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br

2.2. No dia 25/08, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da Coleta de Sangue.

2.3. Nos dias 28 a 31/08, ao local a ser indicado no dia da
entrega dos documentos mencionados no item 2.1, para realização do
Exame Admissional, e ao HUB para entrega do resultado do Exame
Admissional.

2.4. No dia 01/09, ao HUB, para conhecimento dos horários
de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Tra-
balho e Previdência Social; e atividades de integração.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 377, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUB-UNB

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário da
Universidade de Brasília - HUB-UnB, conforme a seguir:

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:

1.1. MÉDICO - CANCEROLOGIA CLÍNICA 4º Fernando
Sabino Marques Monteiro;

1.2. MÉDICO - INFECTOLOGIA 5º André Bon Fernandes
Da Costa;

1.3. MÉDICO - NEONATOLOGIA 6º Aline Damares De
Castro Cardoso;

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão compa-
recer:

2.1. No dia 24/08, das 8h às 16h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao prédio da Administração do HUB - Hospital
Universitário de Brasília, SGAN 605 Av. L2 Norte, Brasília/DF, para
apresentação da habilitação específica dos requisitos dos cargos (ori-
ginal e cópia); entrega de currículo, dos documentos necessários para
sua contratação (original e cópia) e do formulário de dados cadastrais.
A lista da documentação e o cadastro estão disponíveis no site:
www.ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser efe-
tuada por procuração registrada em cartório.

2.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br

2.2. No dia 25/08, conforme agendamento, ao local indicado
no dia da entrega dos documentos citados no item anterior, para
realização da Coleta de Sangue.

2.3. Nos dias 28 a 31/08, ao local a ser indicado no dia da
entrega dos documentos mencionados no item 2.1, para realização do
Exame Admissional, e ao HUB para entrega do resultado do Exame
Admissional.

2.4. No dia 01/09, ao HUB, para conhecimento dos horários
de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de Tra-
balho e Previdência Social; e atividades de integração.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 378, DE 18 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HU-UNIVASF

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a con-
vocação dos aprovados no Concurso Público nº 9/2015, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital de Ensino da Uni-
versidade Federal do Vale do São Francisco - HU-UNIVASF, con-
forme a seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de clas-
sificação:

1.1. MÉDICO - CIRURGIA VASCULAR 8º Claudio Ema-
nuel Campelo Goncalves Silva

2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 29/08, das 8h às 12h e das 14h às 18h, à Sala da

DivGP na Policlínica do HU-UNIVASF, localizado na Avenida José
de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Petrolina/PE, para apresentação da ha-
bilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia); en-
trega de currículo, dos documentos necessários para sua contratação
(original e cópia) e comprovante de preenchimento do formulário
online de dados cadastrais. A lista da documentação está disponível
no site ebserh.gov.br. A apresentação dos documentos poderá ser
efetuada por procuração registrada em cartório.

2.1.1. O cadastro deverá, obrigatoriamente, ser preenchido
pelo site: cadastro.ebserh.gov.br

2.2. No dia 29/08, das 7h às 9h, ao Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital, para realização da Coleta de Sangue, o can-
didato deverá vir em jejum.

2.3. No dia 30/08, das 7h às 11h, ao Setor de Saúde Ocu-
pacional e Segurança do Trabalho (SOST) do Hospital, para rea-
lização do Exame Admissional.

eliete.melo
Realce
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2.4. No dia 30/08, das 8h às 12h, à Divisão de Gestão de
Pessoas do HU-UNIVASF, para apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO.

2.5. No dia 01/09, das 8h às 12h e das 14h às 18h, à Sala da
DivGP na Policlínica do HU-UNIVASF, para conhecimento dos ho-
rários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e da Carteira de
Trabalho e Previdência Social; e atividades de integração.

3. A ausência do candidato nas datas e horários acima de-
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

E INFRAESTRUTURA

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2017

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH,
com sede no Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote C, Edifício
Parque Cidade Corporate, Torre C, 1º, 2º e 3º andares, CEP: 70308-
200 - Brasília/DF, Telefone: (61) 3255-8900, inscrita no CNPJ sob o
nº 15.126.437/0001-43, em conformidade com o que dispõe o artigo
39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e § 5º do art. 14 da IN
SLTI/MP nº 04, de 11 de setembro de 2014, torna público que rea-
lizará AUDIÊNCIA PÚBLICA objetivando procedimento licitatório,
via Regime Diferenciado de Contratações Publicas (RDC), visando a
Contratação de empresa especializada para a Elaboração de Projetos
de Arquitetura e Engenharia para a reforma e reforma com ampliação
para atender às necessidades de reestruturação física dos Hospitais
Universitários Federais filiais da EBSERH. A Audiência nº 02/2017
tem por objetivo conhecer as características técnicas, mercadológicas
e ainda tornar pública o objeto para a referida contratação a todos os
interessados. A abertura da Audiência Pública ocorrerá no dia 05 de
setembro de 2017, das 09h30min às 12h30min, no endereço su-
pracitado, Torre "C", 2º andar, Sala B23, Telefone: (61) 3255-8633 ou
3255-8634. As especificações da demanda e demais informações es-
tarão à disposição dos interessados no endereço http://www.eb-
s e r h . g o v. b r.

JAIME GREGÓRIO DOS SANTOS FILHO
Diretor de Administração e Infraestrutura

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2017

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH,
com sede no Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote C, Edifício
Parque Cidade Corporate, Torre C, 1º, 2º e 3º andares, CEP: 70308-
200 - Brasília/DF, Telefone: (61) 3255-8900, inscrita no CNPJ sob o
nº 15.126.437/0001-43, em conformidade com o que dispõe o artigo
39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e § 5º do art. 14 da IN
SLTI/MP nº 04, de 11 de setembro de 2014, torna público que rea-
lizará AUDIÊNCIA PÚBLICA objetivando procedimento licitatório,
via Regime Diferenciado de Contratações Publicas (RDC), visando a
Contratação de empresa ou consórcio especializado em planejamento,
arquitetura e engenharia para elaboração de Plano Diretor Físico Hos-
pitalar (PDFH) e Projetos de reestruturação e modernização de in-
fraestrutura física (Retrofit) de Hospitais Universitários Federais fi-
liais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A
Audiência nº 03/2017 tem por objetivo conhecer as características
técnicas, mercadológicas e ainda tornar pública o objeto para a re-
ferida contratação a todos os interessados. A abertura da Audiência
Pública ocorrerá no dia 05 de setembro de 2017, das 14h00min às
17h30min, no endereço supracitado, Torre "C", 2º andar, Sala B23,
Telefone: (61) 3255-8633 ou 3255-8634. As especificações da de-
manda e demais informações estarão à disposição dos interessados no
endereço http://www.ebserh.gov.br.

JAIME GREGÓRIO DOS SANTOS FILHO
Diretor de Administração e Infraestrutura

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE BRASÍLIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2017 - UASG 155009

Processo: 23522000272201772 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de material médico hospitalar de uso diverso para o HUB,
referente ao pregão 06/2017. Total de Itens Licitados: 00180. Edital:
21/08/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Av.
L2 Norte - Sgan 604/605 BRASILIA - DF ou www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/edital/155009-05-6-2017. Entrega das Propostas:
a partir de 21/08/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 01/09/2017 às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br. Informações Gerais: Edital disponível no comprasnet

(SIDEC - 18/08/2017) 155009-26443-2017NE800215

PREGÃO Nº 42/2017 - UASG 155009

Processo: 23522000625201734 . Objeto: Pregão Eletrônico - For-
necimento e abastecimento do gás hélio (no estado líquido) do equi-
pamento de ressonância magnética pertencente ao HUB,referente ao
pregão 42/2017. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 21/08/2017
de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Av. L2 Norte -
Sgan 604/605 BRASILIA - DF ou www.comprasgovernamen-

tais.gov.br/edital/155009-05-42-2017. Entrega das Propostas: a partir
de 21/08/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 31/08/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. In-
formações Gerais: Edital disponível no Comprasnet.

(SIDEC - 18/08/2017) 155009-26443-2017NE800215

PREGÃO Nº 64/2017 UASG 155009

Processo: 23522000771201760 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de Empresa para execução de serviço técnico especializado
de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores instalados no
HUB, com fornecimento de materiais e peças de reposição quando
necessário. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 21/08/2017 de
08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Av. L2 Norte - Sgan
604/605 Asa Norte - BRASILIA - DF ou www.comprasgoverna-
mentais.gov.br/edital/155009-05-64-2017. Entrega das Propostas: a
partir de 21/08/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 31/08/2017 às 14h00 no site www.compras-
net.gov.br. Informações Gerais: Edital disponível no portal www.com-
p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r.

SUSANA SOUSA CAMPOS
Pregoeira

(SIDEC - 18/08/2017) 155009-26443-2017NE800215

FILIAL HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 27/2016 - UASG 155021

Processo: 23072028416/16-10 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição Parcelada de Material Médico Hospitalar, com cessão de equi-
pamento em regime de comodato para o Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG) Total de Itens
Licitados: 00211. Edital: 21/08/2017 de 08h00 às 13h00 e de 14h00
às 16h00. Endereço: Avenida Professor Alfredo Balena, Nº 110 Cen-
tro Santa Efigênia - BELO HORIZONTE - MG ou www.compras-
governamentais.gov.br/edital/155021-05-27-2016. Entrega das Pro-
postas: a partir de 21/08/2017 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 31/08/2017 às 10h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Obrigatoriamente, o
editale seus anexos deverão ser retirados no site comprasnet, a fim de
garantir ao licitante o pleno conhecimento da descrição detalhada do
objeto licitado, de acordo com o termo de referência ( anexo I do
edital).

(SIDEC - 18/08/2017) 155021-15229-2017NE802554

PREGÃO Nº 91/2016 UASG 155021

Processo: 23072056767/16-11 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição Parcelada de Material Médico Hospitalar, com cessão de equi-
pamento em regime de comodato para o Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG),. Total de Itens
Licitados: 00273. Edital: 21/08/2017 de 08h00 às 13h00 e de 14h00
às 16h00. Endereço: Avenida Professor Alfredo Balena, Nº 110 Cen-
tro Santa Efigênia - BELO HORIZONTE - MG ou www.compras-
governamentais.gov.br/edital/155021-05-91-2016. Entrega das Pro-
postas: a partir de 21/08/2017 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 04/09/2017 às 10h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Obrigatoriamente, o
editale seus anexos deverão ser retirados no site comprasnet, a fim de
garantir ao licitante o pleno conhecimento da descrição detalhada do
objeto licitado, de acordo com o termo de referência ( anexo I do
edital).

LEILA DA SILVA RODRIGUES MARTINS
Pregoeira

(SIDEC - 18/08/2017) 155021-15229-2017NE802554

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
MONSENHOR JOÃO BATISTA DE CARVALHO

D A LT R O

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 67/2017 UASG 155017

Processo: 23113005540201764 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Placas de Pvc Personalizadas Para Orientação de Higie-
nização das Mãos e de Tipos de Precauções (Material Informativo),
visando atender as necessidades do Hospital Universitário de Sergipe,
conforme termos e condições constantes no Edital e Termo de Re-
ferência. Total de Itens Licitados: 00009. Edital: 21/08/2017 de 08h00
às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Claudio Batista Nr 505
Palestina - ARACAJU - SE ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/155017-05-67-2017. Entrega das Propostas: a partir
de 21/08/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 01/09/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

VICTOR DANIEL TONHEIRO FERRO SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 18/08/2017) 155017-26443-2017NE800004

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 66/2017

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 23113021476201688. , publicada no D.O.U de
03/08/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo
prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de Ma-
teriais (Orteses, Insumos Para óRteses e Haltere) para atender à ne-
cessidade do HU/SE/EBSERH, conforme termos e condições cons-
tantes no Edital e seus anexos. Novo Edital: 21/08/2017 das 08h00 às
12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Claudio Batista Nr 505
Palestina - ARACAJU - SEEntrega das Propostas: a partir de
16/08/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 31/08/2017, às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

VICTOR DANIEL TONHEIRO FERRO SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 18/08/2017) 155017-26443-2017NE800004

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EM SÃO LUÍS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 150/2017 - UASG 155010

Processo: 259 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de
consumo constantes da relação de órteses e próteses e materiais es-
peciais (SIH/SUS) tipo: Cateter balão, cateter guia e outros. Total de
Itens Licitados: 00067. Edital: 21/08/2017 de 08h00 às 12h00 e de
14h00 às 17h00. Endereço: Rua Barão de Itapary, Nº 227, Centro
SAO LUIS - MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/155010-05-150-2017. Entrega das Propostas: a partir de
21/08/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 06/09/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. In-
formações Gerais: As propostas deverão atender ao especificado no
Termo de Referência.

EURICO SANTOS NETO
Gerente Administrativo

(SIDEC - 18/08/2017) 155010-26443-2017NE800209

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
LAURO WANDERLEY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 50/2017 UASG 155023

Processo: 23539004553201715 . Objeto: Pregão Eletrônico - Tubos
para a Unidade de Laboratório. Total de Itens Licitados: 00008. Edi-
tal: 21/08/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço:
Campus 1, S/nº Cidade Universitária Castelo Branco - JOAO PES-
SOA - PB ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155023-05-
50-2017. Entrega das Propostas: a partir de 21/08/2017 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 31/08/2017 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 18/08/2017) 155023-26443-2017NE800006

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2017 UASG 155013

Processo: 23526000654201766.
PREGÃO SRP Nº 8/2017. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado:
01663156000115. Contratado : VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA -
.Objeto: Aquisição de material químico com comodato de equipa-
mentos, a fim de atender as demandas do Laboratório de Análises
Clínicas e do Serviço de Hematologia e Hemoterapia do HUOL, por
um período de 12 (doze) meses, conforme descrito no edital e seus
anexos. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, LC 123/06 e IN nº 02/08.
Vigência: 10/08/2017 a 09/08/2018. Valor Total: R$865.800,00. Fon-
te: 151001093 - 2017NE801236 Fonte: 6153000300 -
2017NE801340. Data de Assinatura: 10/08/2017.

(SICON - 18/08/2017) 155013-26443-2017NE800027

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 25/2017 publicado no D.O. de
08/08/2017 , Seção 3, Pág. 28. Onde se lê: Vigência: 07/08/2017 a
06/08/2018 Leia-se : Vigência: 08/08/2017 a 07/08/2018 Onde se lê:
Assinatura: 07/08/2017 Leia-se : Assinatura: 08/08/2017.

(SICON - 18/08/2017) 155013-26443-2017NE800027

eliete.melo
Realce




