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versitário 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 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 31/10, das 7h às 9h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, localizada no subsolo do HUSM, anexo ao Banco de
Sangue, entrada pelo andar térreo, portaria central, para realização da
Coleta de Sangue, conforme agendamento. O candidato deverá estar
em jejum de, no mínimo, 12 (doze) horas, com cópia do RG e do
comprovante de residência.

2.3. No dia 31/10, 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 DivGP para apresentação do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO.

2.4. No dia 01/11, às 8h30, à Divisão de Gestão de Pessoas,
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 258, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUGV-UFAM

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 Ge-
túlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas - HUGV-Ufam,
conforme a seguir:

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

1.1 - ENGENHEIRO CLÍNICO 6º - Anna Dulce Espindola
Fonseca Rocha;

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

2.1. No dia 25/10, das 8h às 16h, conforme agendamento
enviado por e-mail, ao Auditório do prédio anexo HUGV, no en-
dereço Rua Santos Dumont, nº 218, esquina com a Av. Ayrão -
Centro - Edifício Luiza Melo - 3º andar - Manaus - AM, 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 comprovante de preenchimento do
formulário 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 26/10, das 06:30h às 08:30h, conforme agen-
damento, ao Laboratório de Análises Clínicas/HUGV, endereço:
Acesso via Rua Afonso Pena, ao lado do Ambulatório Araújo Lima,
Centro, para realização da coleta de sangue;

2.3. No dia 27/10, das 9h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, Rua Afonso Pena, 1º andar do
Ambulatório Araújo Lima, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 27/10, das 9h às 12h, ao auditório do prédio
anexo HUGV, para entrega dos resultados dos exames admissionais.

2.5. No dia 01/11, das 8h às 17h, ao Auditório do prédio
anexo HUGV, 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 259, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUMAP-UFMS

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 13/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Maria
Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul - HUMAP-UFMS, conforme a seguir:

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

1.1. FÍSICO - FÍSICA MÉDICA - RADIOTERAPIA 5º Ali-
ne Desidera Santo Andre

2. A candidata relacionada neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 26/10, às 7h30, à Divisão de Gestão de Pessoas

do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, localizado na
Av. Senador Fellinto Muller, S/N - Vila Ipiranga, 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 2710, às 7h, ao Laboratório do Hospital, para
realização de exames laboratoriais;

2.3. No dia 31/10, às 9h conforme agendamento prévio, ao
Ambulatório Geral do Hospital, localizado na Av. Senador Filinto
Muller, 355, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/11, das 8h às 12h, ao Hospital, para co-
nhecimento dos horários de trabalho; assinatura do contrato de tra-
balho e da Carteira de Trabalho e Previdência 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 do candidato do pre-
sente concurso público.

KLEBER DE MELO MORAIS

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 41/2016 UASG 155009

Processo: 23522000027201684 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de reagentes para realização de exames na unidade de labo-
ratório de análises clínicas do HUB, com comodato de equipamentos
específicos,referente ao pregão 041/2016. Total de Itens Licitados:
00116. Edital: 18/10/2016 de 08h00 às 13h00 e de 14h às 17h00.
Endereço: Av. L2 Norte - Sgan 604/605 BRASILIA - DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155009-05-41-2016. En-
trega das Propostas: a partir de 18/10/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 31/10/2016 às
10h00 n site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital dis-
ponível no Comprsnet.

SUSANA SOUSA CAMPOS
Pregoeira

(SIDEC - 17/10/2016) 155009-26443-2015NE800215

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE JUIZ DE FORA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 75/2016

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 04/10/2016 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços técnicos de dosimetria e radioproteção para o Serviço de Ra-
diologia da Unidade de Diagnóstico por Imagem do Hospital Uni-
versitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), con-
forme especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumente por um período de 12 (doze) meses, podendo ter a sua
duração prorrogada por sucessivos períodos até o limite de 60 (ses-
senta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 18/10/2016 das 08h00 às
11h59 e d12h00 às 16h59. Endereço: Rua Catulo Breviglieri, S/n
Santa Catarina - JUIZ DE FORA - MG. Entrega das Propostas: a
partir de 18/10/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 31/10/2016, às 09h00 no site www.compras-
n e t . g o v. b r.

MIRIAM FERREIRA ESTEVES
Pregoeira

(SIDEC - 17/10/2016) 155903-15228-2016NE800664

gência de 12 (doze) meses - Vigência: 13/10/2016 à 12/10/2017. Data
de Assinatura: 13/10/2016. Assinam: A Superintendente Andreia
Conceição Milan Brochado Antoniolli Silva pelo "HU-
MAP/UFMS/EBSERH", e os representantes legais das empresas.

Ata para Registro de Preços nº 77/2016 HUMAP/UFMS/EBSERH,
Processo nº 23538.000898/2016-29, celebrado entre o Hospital Uni-
versitário "Maria Aparecida Pedrossian"/UFMS-EBSERH e a em-
presa: 1) M.S. DIAGNÓSTICA LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº
00.970.175/0001-21. OBJETO: aquisição de frascos para hemocul-
tura, no âmbito do HUMAP - Hospital Universitário Maria Aparecida
Pedrossian/UFMS. Valor Global da R$ 769.000,00 (Setecentos e ses-
senta e nove mil reais); A Vigência de 12 (doze) meses - Vigência:
13/10/2016 à 12/10/2017. Data de Assinatura: 13/10/2016. Assinam:
A Superintendente Andreia Conceição Milan Brochado Antoniolli
Silva pelo "HUMAP/UFMS/EBSERH", e o representante legal da
empresa.

Ata para Registro de Preços nº 78/2016 HUMAP/UFMS/EBSERH,
Processo nº 23538.000784/2016-89, celebrado entre o Hospital Uni-
versitário "Maria Aparecida Pedrossian"/UFMS-EBSERH e as em-
presas: 1) COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA,
CNPJ 36.325.157/0001-34. Valor R$ 3.423,96 (Três mil, quatrocentos
e vinte e três reais e noventa e seis centavos); 2) CRISTAL PHAR-
MA LTDA, CNPJ 06.073.848/0001-27. Valor R$ 680.790,71 (Seis-
centos e oitenta mil, setecentos e noventa reais e setenta e um cen-
tavos); 3) CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA, CNPJ
44.734.671/0001-51. Valor R$ 163.177,00 (Cento e sessenta e três
mil, cento e setenta e sete reais); 4) DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA, CNPJ 08.676.370/0001-55. Va-
lor R$ 582,00 (Quinhentos e oitenta e dois reais); 5) METHABIO
FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.766.992/0001-74.
Valor R$ 54.246,50 (Cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e
seis reais e cinquenta centavos); OBJETO: aquisição de medicamen-
tos sujeitos a controle especial, para utilização nos pacientes sub-
metidos a procedimentos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos, no âm-
bito do HUMAP. Valor Global da R$ 902.220,17 (Novecentos e dois
mil, duzentos e vinte reais e dezessete centavos); A Vigência de 12
(doze) meses - Vigência: 13/10/2016 à 12/10/2017. Data de As-
sinatura: 13/10/2016. Assinam: A Superintendente Andreia Conceição
Milan Brochado Antoniolli Silva pelo "HUMAP/UFMS/EBSERH", e
os representantes legais das empresas.

FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFSE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 110/2016 UASG 155017

Processo: 23113022293201507 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro
de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura
AQUISIÇÃO DE MINI CAREREGADEIRA, EMPILHADEIRA E
CARRO ELÉTRICO para atender à necessidade do HU/SE/EBSERH,
conforme termos e condições constantes no Edital e seus anexos.
Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 18/10/2016 de 08h00 às
11h30 e de 13h às 16h00. Endereço: Rua Claudio Batista Nr 505
Palestina - ARACAJU - SE ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/155017-05-110-2016. Entrega das Propostas: a partir
de 18/10/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 01/11/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 17/10/2016) 155017-26443-2016NE800103

PREGÃO Nº 111/2016 UASG 155017

Processo: 23113010580201647 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro
de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura
aquisição de FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS para atender à
necessidade do HU/SE/EBSERH, conforme termos e condições cons-
tantes no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00022. Edital:
18/10/2016 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 16h00. Endereço: Rua
Claudio Batista Nr 505 Palestina - ARACAJU - SE ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/155017-05-111-2016. Entrega das
Propostas: a partir de 18/10/2016 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 01/11/2016 às 09h00 n site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

MARDER CLAY RIBEIRO RAMOS
Pregoeiro

(SIDEC - 17/10/2016) 155017-26443-2016NE800103

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 89/2016

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 23113010702201603. , publicada no D.O.U de
31/08/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo
prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de APA-
RELHOS DE TV LED para atender à necessidade do HU/SE/EB-
SERH, conforme termos e condições constantes no Edital e seus
anexos. Novo Edital: 18/10/2016 das 08h00 às 12h00 e d13h00 às
16h00. Endereço: Rua Claudio Batista Nr 505 Palestina - ARACAJU
- SEEntrega das Propostas: a partir de 18/10/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 31/10/2016, às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOSE BARRETO CRUZ NOGUEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 17/10/2016) 155017-26443-2016NE800103

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
MARIA APARECIDA PEDROSSIAN

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Comodato nº 48/2016 - Processo Administrativo nº
23538.000784/2016-89. Objeto: o comodato de 14 (quatorze) bombas
perfusoras de seringa calibradas, Modelo Terufusion, Marca Terumo
Medical do Brasil Ltda. Empresa: CRISTAL PHARMA LTDA, ins-
crita no CNPJ sob o nº 06.073.848/0001-27. O valor dos equipa-
mentos cedidos em comodato é R$ 126.588,00 (Cento e vinte e seis
mil, quinhentos e oitenta e oito reais.)Vigência: 13/10/2016 à
12/10/2017. Data de Assinatura: 13/10/2016. Assinam: A Superin-
tendente Andreia Conceição Milan Brochado Antoniolli Silva pelo
"HUMAP/UFMS/EBSERH", e o representante legal da empresa.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata para Registro de Preços nº 76/2016 HUMAP/UFMS/EBSERH,
Processo nº 23538.000662/2015-10, celebrado entre o Hospital Uni-
versitário "Maria Aparecida Pedrossian"/UFMS-EBSERH e as em-
presas: 1) FARMÁCIA M2M LTDA ME, CNPJ 10.868.144/0001-18.
Valor R$ 119.971,45 (Cento e dezenove mil, novecentos e setenta e
um reais com quarenta e cinco centavos); 2) FLUKKA FARMÁCIA
DE MANIPULAÇÃO LTDA ME, CNPJ 10.450.805/0001-90. Valor
R$ 27.708,25 (Vinte e sete mil, setecentos e oito reais com vinte e
cinco centavos). OBJETO: aquisição parcelada de Medicamentos Ma-
nipulados, para utilização nos pacientes submetidos a procedimentos
ambulatoriais, clínicos, cirúrgicos e/ou ortopédicos, no âmbito do
HUMAP. Valor Global da R$ 147.679,70 (Cento e quarenta e sete
mil, seiscentos e setenta e nove reais com setenta centavos); A Vi-

paulo.querino
Realce
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