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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 78, DE 11 DE JULHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 7/2013 - EBSERH/MEJC-UFRN

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 7/2013, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Maternidade Escola Januário
Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - MEJC-
UFRN, conforme a seguir:

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

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 55º Luciano Berto
da Silva;

1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 285º Izabela da Silva
de Oliveira; 286º Jussiana Carrilho Rocha;

1.3. TÉCNICO EM INFORMÁTICA 9º Tarikly Tavora
Araujo Lira;

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

2.1 No dia 18/07, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30, ao
Setor de Gestão de Pessoas da Maternidade Escola Januário Cicco,
localizado na Av. Nilo Peçanha, nº 270, Natal/RN, 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 do formulário de dados cadastrais. A lista da
documentação e o cadastro estão disponíveis no site: www.eb-
serh.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 19/07, das 7h às 10h, ao Laboratório da Ma-
ternidade, localizado no 1º andar do prédio anexo, para realização da
coleta de sangue;

2.3. No dia 21/07, conforme agendamento, ao SSOST da
Maternidade, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/08, das 8h às 12h e das 14h às 17h, à
Maternidade, 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 97, DE 11 DE JULHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 10/2014 - EBSERH/HUPAA-UFAL

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 10/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Pro-
fessor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas - HU-
PAA-UFAL, conforme a seguir:

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

1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 66º Ana Adelaide
Reys Castello Branco (Sub Júdice)

1.2. MÉDICO - PEDIATRIA 28º Anny Kelly Gomes Leite;
35º Tania Maria Farias Silva; 36º Isolda Gusmao Moura Gama

1.3. MÉDICO - PSIQUIATRIA 2º Thiago Roberto Sarmento
de Moraes

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

2.1. No dia 24/07, das 8h às 11h e das 13h às 16h, à Divisão
de Gestão de Pessoas - DivGP do Hospital Universitário Prof. Alberto
Antunes, localizado na Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do
Martins, Maceió/AL, 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 ca-
dastrais. A lista da documentação está disponível no site eb-
serh.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 25/07, das 7h às 9h, ao Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital, para realização da Coleta de Sangue, conforme
agendamento prévio.

2.3. No dia 26/07, das 7h às 12h, ao Serviço de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST) do Hospital, para rea-
lização do Exame Admissional, munido de Cartão de Vacina (original
e cópia).

2.4. No dia 01/08, das 8h às 12h e das 13h às 17h, à Divisão
de Gestão de Pessoas - DivGP do Hospital 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 332, DE 11 DE JULHO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUJM-UFMT

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 Júlio
Müller da Universidade Federal do Mato Grosso - HUJM-UFMT,
conforme a seguir:

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

1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 8º Denise Maria Trinca
Alessio;

1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 41º Claudete Dos San-
tos Figueiredo; 42º Gilson Andrade Oliveira Junior;

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

2.1. No dia 25/07, das 7h às 9h, conforme agendamento
enviado por e-mail, em jejum, ao Hospital Universitário Júlio Müller,
Saúde Ocupacional (entrada pelos fundos-estacionamento) - Rua Luís
Philippe Pereira Leite, s/n, Bairro Alvorada - Cuiabá - MT, 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

2.1.2. Após a entrega dos documentos listados acima o can-
didato será encaminhado para Coleta de Sangue, devendo está em
jejum de no mínimo 10 (dez) horas.

2.2. No dia 27/07, das 13h às 15h, ao Hospital (Saúde Ocu-
pacional), para realização do Exame Admissional e apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

2.3. No dia 01/08, 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 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

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 1/2017 - UASG 155124

Nº Processo: 23538000016.20171 . Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DOS PROJE-
TOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA HOSPITA-
LAR E SEUS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA
PLANEJAMENTO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NOS SETO-
RES DE CENTRO CIRÚRGICO (CC) E CENTRAL DE MATE-
RIAIS ESTERELIZADOS (CME) - dependências do Hospital Uni-
versitário Maria Aparecida Pedrossian HUMAP/UFM. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 12/07/2017 de 08h00 às 11h00 e de 13h00
às 17h00. Endereço: Avenida Senador Filinto Muller, 355 Vila Ipi-
ranga - CAMPO GRANDE - MS ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/155124-99-1-2017. Entrega das Propostas: a partir
de 12/07/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 02/08/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

SANDRA MARIA DA ROCHA SOUZA
Chefe da Unidade de Licitação/humap-ufms

(SIDEC - 11/07/2017) 155124-26443-2017NE800090

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
MARIA APARECIDA PEDROSSIAN

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato de Comodato nº 23/2017 - Processo Administrativo nº
23538.000318/2017-84. OBJETO: o comodato de instrumentais para
aplicação dos produtos dos itens, objeto desta licitação, conforme
condições constantes no Anexo IV (termo de referência). Empresa:
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
01.772.798/0002-33. O valor dos equipamentos em comodato é R$
96.000,00 (Noventa e seis mil reais); Vigência: 11/07/2017 à
10/07/2018.

Contrato de Comodato nº 24/2017 - Processo Administrativo nº
23538.001927/2016-70. OBJETO: 02 (duas) máquinas cicladoras, em
regime de comodato, para execução de treinamento, conforme item
11.12 do anexo IV (termo de referência) - modelo Home Choice,
marca Baxter, fabricante Baxter Health. Corp. Empresa: BAXTER
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.351.786/0010-
71. O valor dos equipamentos em comodato é R$ 12.352,00 (Doze
mil, trezentos e cinquenta e dois reais); Vigência: 11/07/2017 à
10/07/2018.

Contrato de Comodato nº 27/2017 - Processo Administrativo nº
23538.002039/2016-74. OBJETO: comodato de um equipamento ne-
cessário para a realização dos testes de coagulação. Objeto desta
licitação, conforme condições constantes no Anexo IV (termo de
referência). Empresa: LABPACK DO BRASIL PROD. HOSP. LTDA,
CNPJ 67.692.087/0001-86. O valor do contrato é R$ 111.418,92
(Cento e onze mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e dois
centavos); Vigência: 11/07/2017 à 10/07/2018.

Contrato de Comodato nº 28/2017 - Processo Administrativo nº
23538.002041/2016-43. OBJETO: o comodato de equipamentos por-
táteis para a visualização de veias por feixes de lazer infravermelho e
vermelho ou LED com capacidade para visualizar veias com até 7
mm de profundidade devendo permitir a visualização de veias nos
diversos tipos de pacientes (idosos, crianças e afrodescendentes) sem
necessidade de contato direto com a pele, e equipamento destampador
de tubos de coleta a vácuo compatível com os tubos a vácuo for-
necidos para aplicação dos produtos dos itens. Empresa: M.S. DIAG-
NÓSTICA LTDA, CNPJ 00.970.175/0001-21. O valor dos equipa-
mentos em comodato é R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil
reais); Vigência: 11/07/2017 à 10/07/2018.

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata para Registro de Preços nº 48/2017 HUMAP/UFMS/EBSERH,
Processo nº 23538.000318/2017-84 - PE nº 39/2017, celebrado entre
o Hospital Universitário "Maria Aparecida Pedrossian" /UFMS-EB-
SERH e a empresa: 1) MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 01.772.798/0002-33. OBJETO: aquisição parcelada
de marcapasso cardíaco entre outros, e instrumentais em comodato
para utilização no âmbito do HUMAP. Valor Global da Ata R$
412.500,21 (Quatrocentos e doze mil, quinhentos reais e vinte e um
centavos); A Vigência de 12 (doze) meses - Vigência: 11/07/2017à
10/07/2018.

Ata para Registro de Preços nº 49/2017 HUMAP/UFMS/EBSERH,
Processo nº 23538.001927/2016-70 - PE nº 44/2017, celebrado entre
o Hospital Universitário "Maria Aparecida Pedrossian" /UFMS-EB-
SERH e a empresa: 1) BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ
49.351.786/0010-71. Valor R$ 303.816,06 (Trezentos e três reais,
oitocentos e dezesseis reais e seis centavos); 2) LUCIANO T. TO-
NETTO COLNAGO- EPP, CNPJ 66.911.355/0001-40. Valor R$
2.310,00 (Dois mil, trezentos e dez reais); OBJETO: Aquisição de
Conjunto para Diálise Peritoneal e cedência a título de comodato de
máquinas cicladoras para utilização nos procedimentos ambulatoriais,
clínico e cirúrgico no âmbito do HUMAP-UFMS. Valor Global da
Ata R$ 306.126,06 (Trezentos e seis mil, cento e vinte e seis reais e
seis centavos); A Vigência de 12 (doze) meses - Vigência:
11/07/2017à 10/07/2018.

Ata para Registro de Preços nº 50/2017 HUMAP/UFMS/EBSERH,
Processo nº 23538.000017/2017-51 - PE nº 47/2017, celebrado entre
o Hospital Universitário "Maria Aparecida Pedrossian" /UFMS-EB-
SERH e a empresa: 1) PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATE-
RIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
74.913.278/0001-96. OBJETO: aquisição KIT/CONJUNTO AMIU -
ASPIRADOR MANUAL INTRAUTERINO necessários para atender
as necessidades do Centro Obstétrico do HUMAP-UFMS. Valor Glo-
bal da Ata R$ 13.107,00 (Treze mil, cento e sete reais); A Vigência
de 12 (doze) meses - Vigência: 11/07/2017 à 10/07/2018.

Ata para Registro de Preços nº 51/2017 HUMAP/UFMS/EBSERH,
Processo nº 23538.000133/2017-70 - PE nº 37/2017, celebrado entre
o Hospital Universitário "Maria Aparecida Pedrossian" /UFMS-EB-
SERH e as empresas: 1) INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA,
CNPJ 04.040.383/0001-82.Valor R$ 24.094,50 (Vinte e quatro mil,
noventa e quatro reais e cinquenta centavos); 2) QUALITY COM.
DE PROD. MÉD. HOSP. LTDA, CNPJ 07.062.586/0001-68. Valor
R$ 224.604,69 (Duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quatro
reais e sessenta e nove centavos); OBJETO: aquisição parcelada de
grampeador cirúrgico linear e tela inorgânica para utilização no âm-
bito do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian/UFMS.
Valor Global da Ata R$ 248.699,19 (Duzentos e quarenta e oito mil,
seiscentos e noventa e nove reais e dezenove centavos); A Vigência
de 12 (doze) meses - Vigência: 11/07/2017 à 10/07/2018.

Ata para Registro de Preços nº 52/2017 HUMAP/UFMS/EBSERH,
Processo nº 23538.002041/2016-43 - PE nº 40/2017, celebrado entre
o Hospital Universitário "Maria Aparecida Pedrossian" /UFMS-EB-
SERH e as empresas: 1) M.S. DIAGNÓSTICA LTDA , CNPJ
00.970.175/0001-21. Valor R$ 471.655,00 (Quatrocentos e setenta e
um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais); 2) VALE DIAGNÓS-
TICOS LTDA - EPP , CNPJ 23.980.789/0001-90. Valor R$ 20.810,00
(vinte mil, oitocentos e dez reais); OBJETO: aquisição parcelada de
material para coleta de sangue e urina, e equipamentos em comodato
para utilização dos itens do lote 1 no âmbito do Hospital Univer-
sitário Maria Aparecida Pedrossian/UFMS. Valor Global da Ata R$
492.465,00 (Quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e ses-
senta e cinco reais); A Vigência de 12 (doze) meses - Vigência:
11/07/2017 à 10/07/2018.
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Realce


		ouvidoria@in.gov.br
	2017-07-12T00:32:12-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




