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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2016 - SRP

Reabertura

Comunicamos a reabertura do pregão eletrônico SRP nº
05/2016, publicada no D.O.U de 12/09/2016. Objeto: Registro de
preço para contratação de serviço especializado em tradução, versão,
transcrição e revisão de conteúdos institucionais e publicações aca-
dêmico-científicas da EPSJV/FIOCRUZ, na forma do termo de re-
ferência (Anexo I). Data da Licitação: 29/09/2016, HORÁRIO 9h:30
no site www. comprasnet. gov. br.

JULIANA E COSTA DE CARVALHO
Pregoeiro

Nº PROCESSO 25380.000941/2016-12. Objeto: Aquisição de ma-
terial de suprimento e equipamentos audiovisual, na forma do termo
de referência (Anexo I). Data da Licitação: 28/09/2016 às 09h:30 no
site www. comprasnet. gov. br.

ALEXANDRE HENRIQUE SILVA DE LIMA
Pregoeiro

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS
DE MANGUINHOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2016 - UASG 254446

Nº Processo: 25387000285201515.
INEXIGIBILIDADE Nº 25/2016. Contratante: FUNDACAO
OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 05968872000161. Contratado
: RIO SUL 2000 EMBALAGENS LTDA - ME-Objeto: Aquisição e
instalaçã, pela contratada de uma máquina impressora flexográfica
mf. Fundamento Legal: art, 57 paragrafo 1º da lei 8666/93. Vigência:
12/09/2016 a 10/07/2017. Valor Total: R$1.025.380,00. Fonte:
6151000000 - 2016NE800503. Data de Assinatura: 12/09/2016.

(SICON - 15/09/2016) 254446-25201-2016NE800226

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 254446

Número do Contrato: 24/2015.
Nº Processo: 25387000396201632.
DISPENSA Nº 29/2015. Contratante: FUNDACAO OSWALDO
CRUZ -CNPJ Contratado: 29516838000114. Contratado : RIO LO-
PES TRANSPORTES LTDA -Objeto: Prorrogação da vegência con-
tratual pelo periodo de até 12 (doze) meses. Fundamento Legal: art.
57 inciso II da lei 8666/93. Vigência: 02/09/2016 a 02/09/2017. Valor
Total: R$415.584,00. Fonte: 6153682036 - 2016NE800480. Data de
Assinatura: 30/08/2016.

(SICON - 15/09/2016) 254446-25201-2016NE800226

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 58/2016 - UASG 254446

Nº Processo: 25387000204201650 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Medicamentos Total de Itens Licitados: 00030. Edital:
16/09/2016 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 16h30. Endereço: Av.
Comandante Guaranys, 447 - Jacarepaguá Curicica - RIO DE JA-
NEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/254446-
05-58-2016. Entrega das Propostas: a partir de 16/09/2016 às 08h30
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/09/2016
às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Alguns
itens tem suas uniddes de fornecimento em formato diferente do
termo de referência, por questões de cadastro do Comprasnet. Nesse
caso, considerar sempre a unidade de fornecimento do Termo de
Referência.

HAYNE FELIPE DA SILVA
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 15/09/2016) 254433-25201-2016NE800226

INSTITUTO DE TECNOLOGIA
EM IMUNOBIOLÓGICOS DE MANGUINHOS

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 300/2016. Objeto: Registro de
Preços objetivando o fornecimento de Tensor Hellerman . Contratada:
SEVIS COMERCIAL E IMPORTAÇÃO LTDA. CNPJ:
17.557.770/0001-32. Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura
da Ata de Registro de Preços; Modalidade de Licitação: Pregão Ele-
trônico SRP nº 227/2016-BM; Processo: 25386.000534/2016-55 Data
da Homologação: 02/09/2016. Valor Global: R$ 19.400,00 (Dezenove
Mil e quatrocentos reais).

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 301/2016. Objeto: Registro de
Preços objetivando o fornecimento de Fixador adesivo Hellerman .
Contratada: JERLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME. CNPJ:
05.376.957/0001-50. Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura
da Ata de Registro de Preços; Modalidade de Licitação: Pregão Ele-
trônico SRP nº 227/2016-BM; Processo: 25386.000534/2016-55 Data
da Homologação: 02/09/2016. Valor Global: R$ 2.175,00 (Dois Mil
Cento e Setenta e Cinco Reais).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 78/2016 - UASG 254445

Número do Contrato: 22/2015.
Nº Processo: 25386000038201511.
PREGÃO SISPP Nº 30/2015. Contratante: FUNDACAO OSWALDO
CRUZ -CNPJ Contratado: 19595110000171. Contratado : ORGA-
NIZACAO SANTANA MACHADO LTDA.-- EPP. Objeto: Prorro-
gação de prazo de vigência. Fundamento Legal: Decreto nº
5.450/2oo5 . Vigência: 03/09/2016 a 03/09/2017. Valor Total:
R$202.800,00. Fonte: 6151685612 - 2016NE801733. Data de As-
sinatura: 31/08/2016.

(SICON - 15/09/2016) 254445-25201-2016NE800205

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 84/2016 - UASG 254445

Número do Contrato: 48/2012.
Nº Processo: 25386000633201211.
PREGÃO SISPP Nº 148/2012. Contratante: FUNDACAO OSWAL-
DO CRUZ -CNPJ Contratado: 00719887000253. Contratado : 2
ALIANCAS ARMAZENS GERAIS LTDA -Objeto: Termo Aditivo.
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico - Decreto 5.450/2005 da Lei
8.666/93. Vigência: 05/09/2016 a 05/09/2017. Valor Total:
R$6.649.992,00. Fonte: 6151685612 - 2016NE801708. Data de As-
sinatura: 02/09/2016.

(SICON - 15/09/2016) 254445-25201-2016NE800205

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 232/2016

O pregoeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a
Portaria 17/2016 DIBIO, vem divulgar o resultado do Pregão Ele-
trônico 232/2016. Foi vencedora do Grupo 1 a licitante E R DA
SILVA INOX-ME no valor de R$ 18.692,00 (dezoito mil seiscentos e
noventa e dois reais). O valor total da Licitação foi de R$ 18.692,00
(dezoito mil seiscentos e noventa e dois reais).

LUCIANO MAGALHÃES LIMA

(SIDEC - 15/09/2016) 254445-25201-2016NE800205

PREGÃO Nº 242/2016

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a
Portaria 17/2016 DIBIO, vem divulgar o resultado do Pregão Ele-
trônico SRP 242/2016. Foi vencedora do item 1 a licitante CRONO
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI EPP no valor de R$
75.570,00 (setenta e cinco mil quinhentos e setenta reais). O valor
total da licitação foi de R$ 75.570,00 (setenta e cinco mil quinhentos
e setenta reais).

LUCIANO MAGALHÃES LIMA

(SIDEC - 15/09/2016) 254445-25201-2016NE800205

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

RETIFICAÇÕES

No edital nº 03 de 29 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 167 de 30 de agosto de 2016, seção 3, página 253, onde se lê:

TE3002//Análises microbiológicas de insumos e produtos es-
téreis para a saúde//Ensino médio e experiência de, no mínimo, 01
ano em atividades da área do perfil ou curso técnico em Biotec-
nologia, Farmácia, Patologia Clínica, Química ou Alimentos.

Registro no conselho de classe, quando houver.//Executar
técnicas analíticas microbiológicas utilizadas no controle da qualidade
de produtos e insumos estéreis de interesse para a saúde. //Rio de
Janeiro/RJ //2**//INCQS//SIM;

Leia-se: TE3002//Análises microbiológicas de insumos e
produtos estéreis para a saúde//Ensino médio e experiência de, no
mínimo,

01 ano em atividades da área do perfil ou curso técnico em
Biotecnologia, Farmácia, Patologia Clínica, Química, Alimentos ou
Controle Ambiental. Registro no conselho de classe, quando hou-
ver.//Executar técnicas analíticas microbiológicas utilizadas no con-
trole da qualidade de produtos e insumos estéreis de interesse para a
saúde. //Rio de Janeiro/RJ//2**//INCQS//SIM;

No edital nº 03 de 29 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 167 de 30 de agosto de 2016, seção 3, página 255, onde se lê:

Perfil: Análises Clínicas (ENSP)
1. Controle de micro-organismos (esterilização e desinfec-

ção). 2. Microbiota autóctone. 3. Metabolismo microbiano e meios de
cultura. 4. Citologia bacteriana. 5. Preparo de esfregaço em lâminas e
visualização ao microscópio + técnicas de coloração.

6. Coleta, transporte e processamento de espécimes clínicos
na pesquisa de microrganismos. 7. Principais bactérias patogênicas 8.
Infecções microbianas sistêmicas e supurativas. 9. Infecções micro-
bianas do trato urinário/ Urinocultura quantitativa e qualitativa. 10.
Infecções microbianas do trato respiratório e do sistema nervoso cen-
tral. 11.Antimicrobianos. 12. Resistência bacteriana aos antimicro-
bianos 13. Teste de sensibilidade aos antibióticos e preparação do
antibiograma por difusão em disco e microdiluição. 14. Infecções
microbianas do trato gastrointestinal. 15. Isolamento e caracterização
de bactérias entéricas + realização de coprocultura e provas bio-
químicas. 16. Avaliação de atividade antimicrobiana de produtos na-
turais. 17. Prospecção em fitoterápicos + Preparação de extratos ve-
getais.18. Biotecnologia para produção de biofármacos. 19. Controle
microbiológico de produtos naturais e fármacos.

Leia-se:
Perfil: Análises Clínicas (ENSP)
1. Controle de micro-organismos (esterilização e desinfec-

ção). 2. Microbiota autóctone. 3. Metabolismo microbiano e meios de
cultura. 4. Citologia bacteriana. 5. Preparo de esfregaço em lâminas e
visualização ao microscópio + técnicas de coloração. 6. Coleta, trans-
porte e processamento de espécimes clínicos na pesquisa de mi-
crorganismos. 7. Principais bactérias patogênicas 8. Infecções mi-
crobianas sistêmicas e supurativas. 9. Infecções microbianas do trato
urinário/ Urinocultura quantitativa e qualitativa. 10. Infecções mi-
crobianas do trato respiratório e do sistema nervoso central. 11.An-
timicrobianos. 12. Resistência bacteriana aos antimicrobianos 13. Tes-
te de sensibilidade aos antibióticos e preparação do antibiograma por
difusão em disco e microdiluição. 14. Infecções microbianas do trato
gastrointestinal. 15. Isolamento e caracterização de bactérias entéricas
+ realização de coprocultura e provas bioquímicas. 16. Avaliação de
atividade antimicrobiana de produtos naturais. 17. Prospecção em
fitoterápicos + Preparação de extratos vegetais.18. Biotecnologia para
produção de biofármacos. 19. Controle microbiológico de produtos
naturais e fármacos. 20. Boas práticas laboratoriais.

No edital nº 04 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, página 672,

Onde se lê,
*(vaga reservada para pessoas com deficiência)
** (vagas reservadas para negros)
Leia-se:
*(1 vaga reservada para pessoas com deficiência)
** (1 vaga reservada para negros)
Observação: Os títulos de Doutorado das áreas solicitadas

nos perfis serão aceitos.
No edital nº 04 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU

nº 168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, Anexo II, páginas 672 e
673,

Onde se lê:
Perfil: Políticas Sociais em Saúde II (Direb)
1. Relações entre saúde, desenvolvimento e proteção social.

2. Padrões de atuação do Estado na saúde no período de 1889 a
2010.

3. Redemocratização e formação da agenda do direito uni-
versal à saúde nos anos 1980. 4. Sistema Único de Saúde - princípios
e lógica organizativa. 5. Aspectos-chave do SUS e balanço da im-
plantação nas duas últimas décadas. 6. Avanços, dificuldades e de-
safios para a implantação de um sistema de saúde orientado para a
universalidade e a justiça social. 7. Modalidades de financiamento e
coberturas. 8. Organização da rede de serviços e reformas setoriais. 9.
Desigualdades sociais e equidade em saúde. 10. Organização, es-
trutura e padrões descentralização da gestão. 11. Sistema de comu-
nicação na educação a distância. 12. Produção de materiais didáticos
para cursos de educação em saúde a distância. 13. Ambientes virtuais
de aprendizagem. 14. Recursos educacionais da internet. 15. Recursos
digitais na educação. 16. Metodologia de projetos informatizados. 17.
Multimídia e hipermídia na educação. 18. Tutoria e avaliação na
educação a distância.

Perfil: Políticas Sociais em Saúde III (Direb)
1. Relações entre saúde, desenvolvimento e proteção social.

2. Padrões de atuação do Estado na saúde no período de 1889 a
2010.

3. Redemocratização e formação da agenda do direito uni-
versal à saúde nos anos 1980. 4. Sistema Único de Saúde - princípios
e lógica organizativa. 5. Aspectos-chave do SUS e balanço da im-
plantação nas duas últimas décadas. 6. Avanços, dificuldades e de-
safios para a implantação de um sistema de saúde orientado para a
universalidade e a justiça social. 7. Modalidades de financiamento e
coberturas. 8. Organização da rede de serviços e reformas setoriais. 9.
Desigualdades sociais e equidade em saúde. 10. Organização, es-
trutura e padrões descentralização da gestão. 11. Bases legais e or-
ganização do sistema educacional brasileiro nos níveis superior e de
pós-graduação. 12. Política de educação permanente do SUS. 13.
Gestão da informação aplicada a educação. 14. Sistema de Avaliação
dos Programas de Pós-Graduação. 15. Gestão de projetos de ensino.

Leia-se
Perfil: Políticas Sociais em Saúde II (Direb)
1. Relações entre saúde, desenvolvimento e proteção social.

2. Padrões de atuação do Estado na saúde no período de 1889 a 2010.
3. Redemocratização e formação da agenda do direito universal à
saúde nos anos 1980. 4. Sistema Único de Saúde - princípios e lógica
organizativa. 5. Aspectos-chave do SUS e balanço da implantação nas
duas últimas décadas. 6. Avanços, dificuldades e desafios para a
implantação de um sistema de saúde orientado para a universalidade
e a justiça social.7. Desigualdades sociais e equidade em saúde.8.
Organização, estrutura e padrões descentralização da gestão. 9. Po-
lítica de educação permanente do SUS. 10. Produção de materiais
didáticos para cursos de educação em saúde. 11. Gestão de projetos
de educação .12. Avaliação de políticas educacionais em saúde.
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Perfil: Políticas Sociais em Saúde III (Direb)
1. Relações entre saúde, desenvolvimento e proteção social.

2. Padrões de atuação do Estado na saúde no período de 1889 a 2010.
3. Redemocratização e formação da agenda do direito universal à
saúde nos anos 1980. 4. Sistema Único de Saúde - princípios e lógica
organizativa. 5. Aspectos-chave do SUS e balanço da implantação nas
duas últimas décadas. 6. Avanços, dificuldades e desafios para a
implantação de um sistema de saúde orientado para a universalidade
e a justiça social. 7. Modalidades de financiamento e coberturas. 8.
Organização da rede de serviços e reformas setoriais. 9. Desigual-
dades sociais e equidade em saúde. 10. Organização, estrutura e
padrões descentralização da gestão. 11. Bases legais e organização do
sistema educacional brasileiro nos níveis superior e de pós-graduação.
12. Política de educação permanente do SUS. 13. Recursos edu-
cacionais da internet. 14. Sistema de Avaliação dos Programas de
Pós-Graduação em EAD.

No edital nº 05 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, Anexo I, página 679,

Onde se lê: PE5008 // Controle de Qualidade de Produtos
Biotecnológicos // Graduação em Farmácia, Química, Ciências Bio-
lógicas, Biomedicina, Medicina Veterinária e Engenharia Química.
Mestrado em Tecnologia de Imunobiológicos, Farmácia, Química,
Ciências Biológicas ou Engenharia Química. // Coordenar, executar e
desenvolver projetos em controle de qualidade de produtos biotec-
nológicos aplicada ao desenvolvimento, validação e execução de me-
todologias de ensaios moleculares, análise e caracterização de pro-
teínas e microorganismos. Desenvolver investigação em processos de
biotecnologia para identificação de causas de reprovação e conta-
minação. Orientar alunos de graduação e de pós-graduação e par-
ticipar dos programas de formação de recursos humanos para o con-
trole de qualidade de produtos biológicos. // Rio de Janeiro // 1 //
Biomanguinhos.

Leia-se: PE5008 // Controle de Qualidade de Produtos Bio-
tecnológicos // Graduação em Farmácia, Química, Ciências Bioló-
gicas, Biomedicina, Medicina Veterinária e Engenharia Química ou
Engenharia de Alimentos. Mestrado em Tecnologia de Imunobio-
lógicos, Farmácia, Química, Ciências Biológicas, Engenharia Quí-
mica, Saúde Pública, Vigilância Sanitária ou Ciência e Tecnologia de
Alimentos. // Coordenar, executar e desenvolver projetos em controle
de qualidade de produtos biotecnológicos aplicada ao desenvolvi-
mento, validação e execução de metodologias de ensaios moleculares,
análise e caracterização de proteínas e microorganismos. Desenvolver
investigação em processos de biotecnologia para identificação de cau-
sas de reprovação e contaminação. Orientar alunos de graduação e de
pós-graduação e participar dos programas de formação de recursos
humanos para o controle de qualidade de produtos biológicos. // Rio
de Janeiro // 1 // Biomanguinhos.

Onde se lê PE5010 // Desenvolvimento e validação de me-
todologias para o controle físico- químico de medicamentos // Gra-
duação em Farmácia, Química, Engenharia Química ou Bioquímica e
Mestrado nas áreas de Química, Engenharia Química, Ciências Bio-
lógicas ou Ciências da Saúde. // Coordenar e executar projetos para o
desenvolvimento tecnológico, a transferência de tecnologia e a pro-
dução de medicamentos de interesse da saúde pública, bem como o
Registro Sanitário dos mesmos, atuando principalmente

nos seguintes temas: Estudo de degradação forçada de me-
dicamentos, desenvolvimento, implementação, validação e execução

metodologias de ensaios físico-químicos para suportar o De-
senvolvimento e o Controle da Qualidade de medicamentos con-
tendo

produtos farmacológicos sintéticos e fitoquímicos. Coordenar
atividades relacionadas ao acompanhamento e análise relativa aos
Projetos que visam o registro na ANVISA de produtos e insumos
farmacológicos, com os devidos aspectos de biossegurança, Boas
Práticas de Fabricação, ISO 17025 e demais normas vigentes. // Rio
de Janeiro // 3** // Farmanguinhos (Campus Manguinhos) ;;

Leia-se: PE5010 // Desenvolvimento e validação de meto-
dologias para o controle físico- químico de medicamentos // Gra-
duação em Farmácia, Química, Engenharia Química ou Bioquímica e
Mestrado nas áreas de Química, Engenharia Química, Ciências Bio-
lógicas, Ciências da Saúde ou Ciências Exatas e da Terra. // Co-
ordenar e executar projetos para o desenvolvimento tecnológico, a
transferência de tecnologia e a produção de medicamentos de in-
teresse da saúde pública, bem como o Registro Sanitário dos mesmos,
atuando principalmente

nos seguintes temas: Estudo de degradação forçada de me-
dicamentos, desenvolvimento, implementação, validação e execução

metodologias de ensaios físico-químicos para suportar o De-
senvolvimento e o Controle da Qualidade de medicamentos con-
tendo

produtos farmacológicos sintéticos e fitoquímicos. Coordenar
atividades relacionadas ao acompanhamento e análise relativa aos
Projetos que visam o registro na ANVISA de produtos e insumos
farmacológicos, com os devidos aspectos de biossegurança, Boas
Práticas de Fabricação, ISO 17025 e demais normas vigentes. // Rio
de Janeiro // 3** // Farmanguinhos (Campus Manguinhos) ;;

No edital nº 05 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, página 680

Onde se lê: PE5038 // Sistema da Qualidade // Graduação
em Farmácia, Química, Ciências Biológicas, Biomedicina, Medicina
Veterinária, Engenharia Química ou Engenharia de Produção. Mes-
trado em Tecnologia de Imunobiológicos, Gestão na Indústria Far-
macêutica, Farmácia, Química, Ciências Biológicas, Engenharia Quí-
mica ou Engenharia de Produção. // Desenvolver pesquisas no campo
do sistema da qualidade em organizações biotecnológicas. Desen-
volver metodologias para o aprimoramento do sistema da qualidade
farmacêutico. Formular, coordenar e executar projetos que envolvam
a implantação, implementação e manutenção de sistemas da qualidade
em laboratórios que trabalham com biotecnologia. Desenvolver e
aplicar sistemas de monitoramento e de controle do desempenho do

processo e da qualidade do produto, incluindo indicadores. Desenhar
estudos para aprimorar os processos do sistema da qualidade. Orientar
alunos de graduação e de pós-graduação e participar dos programas
de formação de recursos humanos para o sistema da qualidade. // Rio
de Janeiro // 1 // Biomanguinhos ;;

Leia-se: PE5038 // Sistema da Qualidade // Graduação em
Farmácia, Química, Ciências Biológicas, Biomedicina, Medicina Ve-
terinária, Engenharia Química ou Engenharia de Produção. Mestrado
em Tecnologia de Imunobiológicos, Gestão na Indústria Farmacêu-
tica, Farmácia, Química, Ciências Biológicas, Engenharia Química,
Engenharia de Produção, Saúde Pública ou Vigilância Sanitária. //
Desenvolver pesquisas no campo do sistema da qualidade em or-
ganizações biotecnológicas. Desenvolver metodologias para o apri-
moramento do sistema da qualidade farmacêutico. Formular, coor-
denar e executar projetos que envolvam a implantação, implemen-
tação e manutenção de sistemas da qualidade em laboratórios que
trabalham com biotecnologia. Desenvolver e aplicar sistemas de mo-
nitoramento e de controle do desempenho do processo e da qualidade
do produto, incluindo indicadores. Desenhar estudos para aprimorar
os processos do sistema da qualidade. Orientar alunos de graduação e
de pós-graduação e participar dos programas de formação de recursos
humanos para o sistema da qualidade. // Rio de Janeiro // 1 // Bio-
manguinhos ;;

No edital nº 05 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, página 681,

Onde se lê
* (vagas reservadas para pessoas com deficiência)
** (vagas reservadas para negros)
Leia-se
* (1 vaga reservada para pessoas com deficiência)
** (1 vaga reservada para negros)
Observação: Os títulos de Doutorado das áreas solicitadas

nos perfis serão aceitos.
No edital nº 05 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU

nº 168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, página 679,
Onde se lê:
PE5006 // Biologia Celular e Molecular com ênfase em Pa-

rasitologia // Graduação e mestrado na área da Saúde. Registro no
Conselho de Classe. // Desenvolver pesquisa em protozoologia com
ênfase nas leishmanioses envolvendo atividades voltadas para o diag-
nóstico laboratorial, empregando abordagens parasitológicas, bioquí-
micas e moleculares. Gerenciar e supervisionar atividades realizadas
nos programas de controle nacional e internacional da qualidade do
exame direto para o diagnóstico parasitológico. Atuar em atividades
de formação e capacitação nos níveis técnico, de graduação e pós-
graduação. // Rio de Janeiro // 1 // INI.

Leia-se:
PE5006 // Biologia Celular e Molecular com ênfase em Pa-

rasitologia // Graduação e mestrado em qualquer área. Registro no
Conselho de Classe. // Desenvolver pesquisa em protozoologia com
ênfase nas leishmanioses envolvendo atividades voltadas para o diag-
nóstico laboratorial, empregando abordagens parasitológicas, bioquí-
micas e moleculares. Gerenciar e supervisionar atividades realizadas
nos programas de controle nacional e internacional da qualidade do
exame direto para o diagnóstico parasitológico. Atuar em atividades
de formação e capacitação nos níveis técnico, de graduação e pós-
graduação. // Rio de Janeiro // 1 // INI.

INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE
DE QUALIDADE EM SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2016 - UASG 254448

Número do Contrato: 5/2014.
Nº Processo: 25385000003201419.
PREGÃO SISPP Nº 3/2014. Contratante: FUNDACAO OSWALDO
CRUZ -CNPJ Contratado: 29222551000181. Contratado : FUNDA-
CAO BENCAOS DO SENHOR -Objeto: Prestação de serviços con-
tínuos de apoio técnico-operacional em Laboratório da Qualidade em
Saúde nas atividades de esterilização e higienização de material con-
taminado. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei nº8.666/1993.
Vigência: 01/09/2016 a 01/09/2017. Valor Total: R$692.943,60. Fon-
te: 6151000000 - 2015NE800488. Data de Assinatura: 30/08/2016.

(SICON - 15/09/2016) 254448-25201-2016NE800230

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2016 UASG 254448

Nº Processo: 25385000072201686 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material elétrico. Total de Itens Licitados: 00051. Edital:
16/09/2016 de 09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Av.
Brasil 4365 Manguinhos - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/254448-05-8-2016. Entrega das Pro-
postas: a partir de 16/09/2016 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 06/10/2016 às 09h00 n site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital não será co-
brado pode ser obtido no portal de compras governamentais

SERGIO FREDERICO MUNIZ
Pregoeiro

(SIDEC - 15/09/2016) 254448-25201-2016NE800230

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 436/2016 - SRP

Objeto: O Pregão Eletrônico EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COO-
PERATIVAS, tem por objeto a Aquisição de Material de Manutenção
(PILHAS, CONSTRUÇÃO, FERRAGEM, HIDRÁULICA E OU-
TROS) pelo Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12(doze)
meses, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., Hospital
Cristo Redentor e Hospital Fêmina. ABERTURA: 30/09/2016 às
09:00h. Local: Site do Banco do Brasil.

PREGÃO ELETRÔNICO No- 379/2016

Objeto: Contratação de Empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RECEPÇÃO, ASCENSORISTAS e TELEFONISTAS para o
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., e suas Filiais que com-
põem o chamado Grupo Hospitalar Conceição - GHC, pelo período
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite legal.
ABERTURA: 03/10/2016 às 09:00h. Local: Site do Banco do Bra-
sil.

PREGÃO ELETRÔNICO No- 442/2016 - SRP

Objeto: Aquisição Material Médico Hospitalar (ABAIXADOR DE
LINGUA e APARELHO DE BARBEAR), pelo Sistema de Registro
de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para o Hospital Nossa
Senhora da Conceição S.A., Hospital Cristo Redentor e Hospital
Fêmina. ABERTURA: 30/09/2016 às 09:00h. Local: Site do Banco
do Brasil.

Porto Alegre-RS, 15 de setembro de 2016.
PETER CASSOL SILVEIRA

Gerente de Materiais

SECREATARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
No- 46/2016 - UASG 250059

No- Processo: 33409005098201623 . Objeto: Contratação Emergencial
de empresa especializada para prestação de serviços continuados de
suporte técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),
compreendendo os serviços de atendimento de 1º, 2º e 3º nível a
usuários finais remoto e presencial, para suprir as necessidades do
Instituto Nacional de Cardiologia - INC. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: A necessidade de contratação sem certame
e a situação emergencial se configuram em virtude do prazo de
vigência ter esgot Declaração de Dispensa em 15/09/2016. AUGUS-

PREGÃO Nº 16/2016 - UASG 254448

Nº Processo: 25385000109201676 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ser-
viço de editoração, tradução de manuscritos e tradução científica de
manuscritos para a Revista Visa em Debate. Total de Itens Licitados:
00003. Edital: 16/09/2016 de 09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00.
Endereço: Av. Brasil 4365 Manguinhos - RIO DE JANEIRO - RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/254448-05-16-2016. En-
trega das Propostas: a partir de 16/09/2016 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/10/2016 às
09h00 n site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital
não será cobrado pode ser obtido através do sítio de Compras Go-
vernamentais

SERGIO FREDERICO MUNIZ
Pregoeiro

(SIDEC - 15/09/2016) 254448-25201-2016NE800230

INSTITUTO OSWALDO CRUZ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 7/2016

O Pregoeiro no uso de suas atribuições que lhe confere a
Portaria 001/2016-IOC, faz saber que no dia 15/09/2016, às
08h40min, foi homologado o Resultado de Julgamento do Pregão
Eletrônico 07/2016-IOC, e teve como vencedora da presente licitação
as empresas: LV BARRETO COMERCIAL LTDA-ME, para os itens
7 e 11, pelo valor de R$7.188,00; EMBALA TUDO DESCARTÁ-
VEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, no item 9, pelo
valor de R$ 4.844,00 e TOP NORTE COMERCIAL DE MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR EIRELI, nos itens 1,2 e 3, pelo valor de
R$67.569,00.Os itens 4,5,6,8 e 10 foram desertos. Valor total desta
licitação: R$79.601,00.

FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR

(SIDEC - 15/09/2016) 254463-25201-2016NE800231


