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CENTRO DE PESQUISAS RENÉ RACHOU

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2016

O Pregoeiro Luiz Gustavo Melo da Silva, no uso de suas atri-
buições que lhe confere o ato de Diretoria 069/2016-CPqRR, faz saber
que no dia 0109/2016 ás 10:00 h, foi realizado o Pregão SRP 013/2016,
sendo declarada vencedora a empresa: AGROVETERINÁRIA RM LT-
DA-EPP, CNPJ: 10.453.573/0001-24, conforme ata disponível no site
www.comprasnet.gov.br, ficando o global estimado da Atta: R$ 34.880,00
(Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta Reais). A Ata de Registro de
Preços será válida por 12 (doze) meses, a partir de sua publicação.

LUIZ GUSTAVO MELO DA SILVA

(SIDEC - 02/09/2016) 254423-25201-2016NE800214

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

RETIFICAÇÃO

Nos editais nº 01, de 13 de junho de 2016, publicado no
DOU nº 112, de 14 de junho de 2016, seção 3, página 103 e nº 02,
de 14 de junho de 2016, publicado no DOU nº 113, de 15 de junho
de 2016, seção 3, página 108, onde se lê:

8.2.9. Caso o candidato aprovado não seja enquadrado na
condição de negro passará a constar apenas da relação de classi-
ficados para vagas de ampla concorrência.

Leia-se:
8.2.9 O candidato aprovado e não enquadrado na condição

de negro com base nas alíneas "a" e "b" do item 8.2.6, passará a
constar, apenas, da relação de ampla concorrência.

No edital nº 03 de 29 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 167 de 30 de agosto de 2016, seção 3, página 251, onde se lê:

11.1 A aplicação da Prova Objetiva está prevista no Anexo V
nas cidades de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza,

Manaus, Recife, Porto Velho e Salvador com início às 9
horas (horário de Brasília).

Leia-se: 11.1 A data da aplicação da Prova Objetiva está
prevista no Anexo V nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Curitiba, Fortaleza, Manaus, Recife, Porto Velho e Salvador com
início às 9 horas (horário de Brasília).

No edital nº 04 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, página 670, onde se lê

11.1 A aplicação da Prova Discursiva está prevista no Anexo
VI nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Ma-
naus, Porto Velho, Recife, Salvador e Teresina, com início às 9h
(horário de Brasília);

Leia-se: 11.1 A data da aplicação da Prova Discursiva está
prevista no Anexo VI nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Cu-
ritiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Recife, Salvador e Teresina,
com início às 9h (horário de Brasília);

No edital nº 04 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, página 671, Anexo I -
quadro de vagas, onde se lê:

;; PE4002 // Biologia Celular e Microscopia // Graduação em
qualquer área e mestrado na área de Ciências Biológicas. // De-
senvolver pesquisa básica em biologia celular e molecular voltada ao
estudo de proteínas e organelas de células ou organismos patogênicos
de interesse na área da saúde pública. Aplicação de diferentes tipos e
técnicas de microscopia ótica (incluindo fluorescência), confocal a
laser e eletrônica (varredura e transmissão) como ferramentas de
estudo. Preparo de amostras para microscopia de fluorescência e
eletrônica. Imunolocalização de antígenos celulares. Cultivo de cé-
lulas e organismos patogênicos. Obtenção de proteínas recombinantes
por técnicas de biologia molecular. Atuar em diferentes atividades de
formação e capacitação de recursos humanos. // Curitiba/PR // 1** //
ICC ;; PE4003 // Biotecnologia para Inovação e Desenvolvimento de
Anticorpos // Graduação e Mestrado em Ciências da Saúde, Ciências
Biológicas ou Ciências Exatas e da Terra. // Atuar em projetos de
pesquisa na área de Engenharia Bioquímica, com ênfase no uso de
tecnologias do DNA recombinante para produção de anticorpos mo-
noclonais, focando o desenvolvimento, expressão e caracterização de
anticorpos completos e seus fragmentos. Atuar em programas de pós-
graduação e orientação de alunos de graduação e pós-graduação. //
Fortaleza/ CE // 1 // Fiocruz Ceará ;; PE4004 // Epidemiologia em
Saúde Pública // Graduação nas áreas de Ciências da Saúde ou Bio-
lógicas e Mestrado em Epidemiologia, Ciências da Saúde ou Saúde
Pública/Coletiva. // Delinear e executar estudos epidemiológicos no
campo das doenças transmissíveis e negligenciadas, das doenças crô-
nicas não transmissíveis e de outros agravos de saúde. Organizar,
analisar e apresentar dados epidemiológicos, com base na estatística
descritiva e na modelagem estatística. Participar de atividades ins-
titucionais de ensino, pesquisa e cooperação técnica. Atuar em ati-
vidades de formação e capacitação de recursos humanos. // Tere-
sina/PI // 1 // Fiocruz Piauí ;; PE4005 // Estatística com ênfase em
dados biológicos // Graduação e mestrado em qualquer área. // Su-
porte e execução de analises estatísticas dos projetos desenvolvidos
no ICC majoritariamente nas áreas biológicas, saúde, biotecnológica e
plataformas tecnológicas. Delinear, coordenar, executar e desenvolver
projetos de pesquisa com uso de análises estatísticas em questões
relativas aos sistemas biológicos e área de saúde. Uso de ferramentas
computacionais para análise estatística como SPSS, SAS, R, Stata.
Participar nos programas de formação de recursos humanos do ICC.
// Curitiba/PR // 1 // ICC ;

Leia-se:
;; PE4002 // Biologia Celular e Microscopia // Graduação em

qualquer área e mestrado na área de Ciências Biológicas. // De-
senvolver pesquisa básica em biologia celular e molecular voltada ao
estudo de proteínas e organelas de células ou organismos patogênicos
de interesse na área da saúde pública. Aplicação de diferentes tipos e
técnicas de microscopia ótica (incluindo fluorescência), confocal a
laser e eletrônica (varredura e transmissão) como ferramentas de
estudo. Preparo de amostras para microscopia de fluorescência e
eletrônica. Imunolocalização de antígenos celulares. Cultivo de cé-
lulas e organismos patogênicos. Obtenção de proteínas recombinantes
por técnicas de biologia molecular. Atuar em diferentes atividades de
formação e capacitação de recursos humanos. // Curitiba/PR // 1 //
ICC ;; PE4003 // Biotecnologia para Inovação e Desenvolvimento de
Anticorpos // Graduação e Mestrado em Ciências da Saúde, Ciências
Biológicas ou Ciências Exatas e da Terra. // Atuar em projetos de
pesquisa na área de Engenharia Bioquímica, com ênfase no uso de
tecnologias do DNA recombinante para produção de anticorpos mo-
noclonais, focando o desenvolvimento, expressão e caracterização de
anticorpos completos e seus fragmentos. Atuar em programas de pós-
graduação e orientação de alunos de graduação e pós-graduação. //
Fortaleza/ CE // 1 // Fiocruz Ceará ;; PE4004 // Epidemiologia em
Saúde Pública // Graduação nas áreas de Ciências da Saúde ou Bio-
lógicas e Mestrado em Epidemiologia, Ciências da Saúde ou Saúde
Pública/Coletiva. // Delinear e executar estudos epidemiológicos no
campo das doenças transmissíveis e negligenciadas, das doenças crô-
nicas não transmissíveis e de outros agravos de saúde. Organizar,
analisar e apresentar dados epidemiológicos, com base na estatística
descritiva e na modelagem estatística. Participar de atividades ins-
titucionais de ensino, pesquisa e cooperação técnica. Atuar em ati-
vidades de formação e capacitação de recursos humanos. // Tere-
sina/PI // 1 // Fiocruz Piauí ;; PE4005 // Estatística com ênfase em
dados biológicos // Graduação e mestrado em qualquer área. // Su-
porte e execução de analises estatísticas dos projetos desenvolvidos
no ICC majoritariamente nas áreas biológicas, saúde, biotecnológica e
plataformas tecnológicas. Delinear, coordenar, executar e desenvolver
projetos de pesquisa com uso de análises estatísticas em questões
relativas aos sistemas biológicos e área de saúde. Uso de ferramentas
computacionais para análise estatística como SPSS, SAS, R, Stata.
Participar nos programas de formação de recursos humanos do ICC.
// Curitiba/PR // 1** // ICC ;

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, Anexo I -
quadro de vagas, onde se lê:

PE4010 // Políticas Sociais em Saúde I // Profissional de
Nível Superior em Ciências Sociais, Ciências Sociais Aplicadas,
Ciências Humanas ou Ciências da Saúde, portador de grau de Mestre
nas áreas de Política Social, Saúde Pública ou Saúde Coletiva. //
Desenvolver projetos de pesquisa aplicadas ao campo da saúde pú-
blica. Avaliar políticas públicas em saúde. Aplicar metodologias em
pesquisa nas Ciências Sociais e Humanas em Saúde. // Brasília/DF //
1** // DIREB ;; PE4011 // Políticas Sociais em Saúde II // Pro-
fissional de Nível Superior em Ciências Sociais, Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências Humanas ou Ciências da Saúde, portador de grau
de Mestre nas áreas de Política Social, Saúde Pública ou Saúde
Coletiva, com ênfase na área de Educação em Saúde. // Desenvolver
projetos de pesquisa aplicadas ao campo da saúde pública. Avaliar
políticas públicas em saúde. Aplicar metodologias em pesquisa nas
Ciências Sociais e Humanas, com foco na Educação em Saúde. //
Brasília/DF // 1 // DIREB ;; PE4012 // Políticas Sociais em Saúde III
// Profissional de Nível Superior, portador de grau de Mestre nas
áreas de Saúde Pública, Vigilância em Saúde ou Educação, com
ênfase em Monitoramento e Avaliação de Projetos em EAD. // De-
senvolver prospecção e pesquisas aplicadas ao monitoramento e ava-
liação de programas de educação em saúde na modalidade EAD.
Definir e validar indicadores de monitoramento de projetos educa-
cionais em saúde na modalidade EAD. // Brasília/DF // 1 // DIREB

Leia-se: PE4010 // Políticas Sociais em Saúde I // Graduação
em Ciências Sociais, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas
ou Ciências da Saúde e mestrado na área das Ciências Sociais, Ciên-
cias Humanas, Saúde Pública ou Saúde Coletiva. // Desenvolver pro-
jetos de pesquisa aplicadas ao campo da saúde pública. Avaliar po-
líticas públicas em saúde. Aplicar metodologias em pesquisa nas
Ciências Sociais e Humanas em Saúde. // Brasília/DF // 1** // DIREB
;; PE4011 // Políticas Sociais em Saúde II // Graduação em Ciências
Sociais, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas ou Ciências
da Saúde e mestrado na área das Ciências Sociais, Ciências Humanas,
Saúde Pública ou Saúde Coletiva. // Desenvolver projetos de pesquisa
aplicadas ao campo da saúde pública. Avaliar políticas públicas em
saúde. Aplicar metodologias em pesquisa nas Ciências Sociais e Hu-
manas, com foco na Educação em Saúde. // Brasília/DF // 1 // DIREB
;; PE4012 // Políticas Sociais em Saúde III // Graduação e mestrado
em qualquer área. // Desenvolver prospecção e pesquisas aplicadas ao
monitoramento e avaliação de programas de educação em saúde na
modalidade EAD. Definir e validar indicadores de monitoramento de
projetos educacionais em saúde na modalidade EAD. // Brasília/DF //
1 // DIREB ;

No edital nº 05 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, página 676, onde se lê: 8.1
Em cumprimento ao disposto na Lei no 12.990, de 9 de junho de
2014, o candidato que se autodeclarar preto ou pardo poderá, nos
termos do presente Edital, concorrer a 3 vagas, correspondentes a
20% (vinte por cento) do total das vagas, de acordo com o disposto
no artigo 1o, § 2o, da Lei 12.990/2014.

Leia-se: 8.1 Em cumprimento ao disposto na Lei no 12.990,
de 9 de junho de 2014, o candidato que se autodeclarar preto ou
pardo poderá, nos termos do presente Edital, concorrer a 8 vagas,
correspondentes a 20% (vinte por cento) do total das vagas, de acordo
com o disposto no artigo 1o, § 2o, da Lei 12.990/2014.

No edital nº 05 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, página 676, onde se lê:

7.1 Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da
Constituição Federal, de 1988, na Lei no 7.853, de 24 de outubro
de

1989, e no art. 5o, § 2o, à Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, o candidato portador de deficiência poderá, nos termos do
presente Edital, concorrer a 1 (duas) vagas, correspondentes a 5%
(cinco por cento) do total das vagas, de acordo com o disposto no
Decreto no 3.298/99, alterado pelo Decreto no 5.296/2004.

Leia-se: 7.1 Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso
VIII, da Constituição Federal, de 1988, na Lei no 7.853, de 24 de
outubro de 1989, e no art. 5o, § 2o, à Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, o candidato portador de deficiência poderá, nos
termos do presente Edital, concorrer a 2 (duas) vagas, correspon-
dentes a 5% (cinco por cento) do total das vagas, de acordo com o
disposto no Decreto no 3.298/99, alterado pelo Decreto no
5.296/2004.

No edital nº 05 de 30 de agosto de 2016, publicado no DOU
nº 168 de 31 de agosto de 2016, seção 3, página 677, onde se lê: 11.1
A aplicação da Prova Discursiva está prevista no Anexo VI nas
cidades de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Por-
to Velho, Recife, Salvador e Teresina, com início às 9h (horário de
Brasília).

Leia-se: 11.1: A data da aplicação da Prova Discursiva está
prevista no Anexo VI na cidade do Rio de Janeiro, com início às 9h
(horário de Brasília).

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: PE5004 // Bioimageamento e biologia estrutural
// Graduação e mestrado nas áreas de Ciências da Saúde ou Ciências
Biológicas. // Realizar pesquisa utilizando biologia computacional,
biologia estrutural e/ou bioimageamento, sobre agentes

infecciosos e hospedeiros (vertebrados e invertebrados), as-
sim como em doenças infecciosas ou crônico-degenerativas, visando
ao desenvolvimento de drogas, vacinas, identificação de mecanismos
de fisiopatológicos, ou ainda de estratégia diagnóstica. // Rio de
Janeiro //1 // IOC ;;

Leia-se: PE5004 // Bioimageamento e biologia estrutural //
Graduação e mestrado em qualquer área // Realizar pesquisa uti-
lizando biologia computacional, biologia estrutural e/ou bioimagea-
mento, sobre agentes infecciosos e hospedeiros (vertebrados e in-
vertebrados), assim como em doenças infecciosas ou crônico-dege-
nerativas, visando ao desenvolvimento de drogas, vacinas, identi-
ficação de mecanismos de fisiopatológicos, ou ainda de estratégia
diagnóstica. // Rio de Janeiro //1 // IOC ;;

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: PE5005 // Biologia, Biodiversidade e saúde //
Graduação e mestrado nas áreas de Ciências da Saúde ou Ciências
Biológicas. // Desenvolver pesquisa sobre biodiversidade e respec-
tivos impactos na saúde pública e ambiental, abordando aspectos
biológicos e ecológicos de patógenos ou de transmissores de doenças
humanas e outros animais. Realizar estudos de genômica e meta-
genômica de agentes infecciosos, parasitários, de hospedeiros (ver-
tebrados e invertebrados) que impactem a saúde pública, visando as
vigilâncias, epidemiológica e ambiental, em áreas impactadas, além
de imunoproteção, diagnóstico ou tratamento. Realizar pesquisa abor-
dando aspectos sobre a diversidade genética de parasitos e hospe-
deiros e a associação com fenômenos biológicos, incluindo aqueles
associados com susceptibilidade ou resistência a doenças infecto-
parasitárias. // Rio de Janeiro // 1 // IOC ;

Leia-se: PE5005 // Biologia, Biodiversidade e saúde // Gra-
duação e mestrado em qualquer área // Desenvolver pesquisa sobre
biodiversidade e respectivos impactos na saúde pública e ambiental,
abordando aspectos biológicos e ecológicos de patógenos ou de trans-
missores de doenças humanas e outros animais. Realizar estudos de
genômica e metagenômica de agentes infecciosos, parasitários, de
hospedeiros (vertebrados e invertebrados) que impactem a saúde pú-
blica, visando as vigilâncias, epidemiológica e ambiental, em áreas
impactadas, além de imunoproteção, diagnóstico ou tratamento. Rea-
lizar pesquisa abordando aspectos sobre a diversidade genética de
parasitos e hospedeiros e a associação com fenômenos biológicos,
incluindo aqueles associados com susceptibilidade ou resistência a
doenças infecto-parasitárias. // Rio de Janeiro // 1 // IOC ;

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: PE5013 // Ecoepidemiologia de viroses emer-
gentes // Graduação e mestrado nas áreas de Ciências da Saúde

ou Ciências Biológicas. // Desenvolver pesquisa no campo
da virologia abordando diagnóstico, epidemiologia, análise molecular,
sequenciamento, evolução molecular e inferências temporais sobre a
reconstrução filogenética de viroses emergentes no conceito de "One
Health". // Rio de Janeiro // 1**// IOC

Leia-se: PE5013 // Ecoepidemiologia de viroses emergentes
// Graduação e mestrado em qualquer área // Desenvolver pesquisa no
campo da virologia abordando diagnóstico, epidemiologia, análise
molecular, sequenciamento, evolução molecular e inferências tem-
porais sobre a reconstrução filogenética de viroses emergentes no
conceito de "One Health". // Rio de Janeiro // 1**// IOC

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: PE5020 // Entomologia e malacologia médica //
Graduação e mestrado nas áreas de Ciências da Saúde ou Ciências
Biológicas. // Desenvolver pesquisa com abordagens bioquímicas e de
biologia molecular, com foco em aspectos biológicos, ecológicos ou
da interação agente infeccioso-vetor. // Rio de Janeiro // 1 // IOC.
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Leia-se: PE5020 // Entomologia e malacologia médica //
Graduação e mestrado em qualquer área // Desenvolver pesquisa com
abordagens bioquímicas e de biologia molecular, com foco em as-
pectos biológicos, ecológicos ou da interação agente infeccioso-vetor.
// Rio de Janeiro // 1 // IOC.

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: PE5028 // Patogenia e fisiopatologia de doenças
infectoparasitárias // Graduação e mestrado nas áreas de Ciências da
Saúde ou Ciências Biológicas. // Desenvolver pesquisa para a ava-
liação de mecanismos de infecção e doença na evolução de doenças
infectoparasitárias abordando aspectos patogênicos e fisiopatológicos
da interação patógeno-hospedeiro em casos humanos e animais, in-
cluindo modelos experimentais, visando o incremento do conheci-
mento dos mecanismos envolvidos nos processos de patogenia e
fisiopatologia, aplicados ao conhecimento do mecanismo de infecção
e doença, e/ou para o desenvolver novas abordagens diagnósticas,
prognósticas, terapêuticas e vacinais. // Rio de Janeiro // 1 // IOC ;;

Leia-se: PE5028 // Patogenia e fisiopatologia de doenças
infectoparasitárias // Graduação e mestrado em qualquer área // De-
senvolver pesquisa para a avaliação de mecanismos de infecção e
doença na evolução de doenças infectoparasitárias abordando aspec-
tos patogênicos e fisiopatológicos da interação patógeno-hospedeiro
em casos humanos e animais, incluindo modelos experimentais, vi-
sando o incremento do conhecimento dos mecanismos envolvidos nos
processos de patogenia e fisiopatologia, aplicados ao conhecimento
do mecanismo de infecção e doença, e/ou para o desenvolver novas
abordagens diagnósticas, prognósticas, terapêuticas e vacinais. // Rio
de Janeiro // 1 // IOC ;;

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: PE5039 // Taxonomia e sistemática //Graduação
e mestrado nas áreas de Ciências da Saúde ou Ciências Biológicas. //
Desenvolver pesquisa em taxonomia ou sistemática de agentes in-
fecciosos e hospedeiros (vertebrados e invertebrados). //Rio de Ja-
neiro // 1** // IOC

Leia-se: PE5039 // Taxonomia e sistemática //Graduação e
mestrado em qualquer área // Desenvolver pesquisa em taxonomia ou
sistemática de agentes infecciosos e hospedeiros (vertebrados e in-
vertebrados). //Rio de Janeiro // 1** // IOC

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2016 - UASG 254450

Nº Processo: 25388000240201611. DISPENSA Nº 80/2016. Contra-
tante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado:
02385669000174. Contratado : FIOTEC - FUNDACAO PARA O -
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E T. Objeto: Contratação da
empresa para prestação de serviços de apoio logístico e gestão fi-
nanceira para o projeto: " Fortalecimento da divulgação científica de
projetos de pesquisa do DEMQS", conforme projeto básico. Fun-
damento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 12/08/2016 a 12/02/2017.
Valor Total: R$41.142,86. Fonte: 6151000000 - 2016NE800613. Data
de Assinatura: 12/08/2016.

(SICON - 02/09/2016) 254450-25201-2016NE800030

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (SRP) nº 21/2016-ENSP;
Processo: 25388.000103/2016-79, Objeto: Registro de Preços para
aquisição de medicamentos, vigência 12 (doze) meses a partir da data
da publicação no DOU;: 05/ 09/2016. Validades das atas 04/09/2107
Ata de Registro de Preços nº 110/2016; Detentor: Adisul Comercial Ltda,
CNPJ: 110180620001-47, item 18, valor total: R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Ata de Registro de Preços nº111/2016; Detentor: Cristália Prod.
Quim. Farmaceutica Ltda, CNPJ: 447346710001-51, itens 14,1e 26;
valor total: R$6.158,00 (seis mil, cento e cinquenta e oito reais).
Ata de Registro de Preços nº112/2016; Detentor: Erefarma prod. Para saúde
Eireli, CNPJ: 154393660001-39, itens: 1,2,17,22 e 30 , valor total: R$
3.375,50,00 ( Três mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Ata de Registro de Preços nº113/2016; Detentor: Micfarma Comércio de
Med. E Prod. Hosp. Ltda, itens: 10 e 19, valor total: trezentos e quatro reais,
CNPJ: 070700620001-19, valor total: R$ 304,00 (Trezentos e quatro reais).
Ata de Registro de Preços nº 114/2016; Detentor: Oncovit Distri-
buidora de Medicamentos CNPJ: 105869400001-68, itens:5,6,20, e 21
, valor total: R$ 52.900,00 (cinquenta e dois mil, novecentos reais).
Ata de Registro de Preços nº 115/2016; Detentor: Sogamax Dis-
tribuidora de Perfumaria Ltda-Me, CNPJ: 008574920001-36, itens
3,4,7,8,13,16,25,28,29,31 e 32. Valor total: R$5.202,15 ( Cinco mil,
duzentos e dois reais e quinze centavos).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2016 - UASG 254450

Número do Contrato: 16/2015. Nº Processo: 25388000311201597. PRE-
GÃO SRP Nº 42/2014. Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -
CNPJ Contratado: 01644731000132. Contratado : CTIS TECNOLO-
GIA S.A -Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia pelo periodo de 12
(doze) meses, referente a prestação de serviços de suporte as equipes de
gestão de infraestrutura tecnologica. Fundamento Legal: Lei 8666/93 .
Vigência: 19/08/2016 a 18/08/2017. Valor Total: R$2.969.600,00. Fonte:
6151000000 - 2016NE800458. Data de Assinatura: 19/08/2016.

(SICON - 02/09/2016) 254450-25201-2016NE800030

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2016 - UASG 254450

Número do Contrato: 4/2014. Nº Processo: 25388000187201489.
INEXIGIBILIDADE Nº 3/2014. Contratante: FUNDACAO OSWAL-
DO CRUZ -CNPJ Contratado: 00325244000144. Contratado : LIGA
SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-- ME. Objeto: Prorrogação
da vigencia pelo periodo de12 (doze) meses e reajuste no valor de
5,3209% da prestação de serviço de informatização laborial. Fun-
damento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 05/08/2016 a 04/08/2017.
Valor Total: R$177.147,65. Fonte: 6151000000 - 2016NE800374. Da-
ta de Assinatura: 05/08/2016.

(SICON - 02/09/2016) 254450-25201-2016NE800030

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2016 - UASG 254450

Número do Contrato: 13/2012. Nº Processo: 25388000099201215.
PREGÃO SISPP Nº 23/2012. Contratante: FUNDACAO OSWALDO
CRUZ -CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR
NORTE LESTE S/A -Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia pelo
periodo de 12 (doze) meses, referente a prestacao de serviço de
enlace de comunicação de dados.Fundamento Legal: Lei 8666/93 .
Vigência: 26/08/2016 a 25/08/2017. Valor Total: R$56.501,38. Fonte:
6151000000 - 2016NE800531. Data de Assinatura: 26/08/2016.

(SICON - 02/09/2016) 254450-25201-2016NE800030

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS
DE MANGUINHOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2016 - UASG 254446

Nº Processo: 25387000398201511. PREGÃO SRP Nº 143/2015. Con-
tratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado:
68337658000127. Contratado : SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA -
Objeto: Aqueisição. Fundamento Legal: lei 8666/93 10520/02 . Vi-
gência: 17/08/2016 a 12/12/2016. Valor Total: R$143.170,00. Fonte:
6153686090 - 2016NE800380. Data de Assinatura: 17/08/2016.

(SICON - 02/09/2016) 254446-25201-2016NE800226

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 55/2016

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 29/08/2016 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Aquisição de Alumínio Duro sem impressão com primer 344mm -
20 micra Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 05/09/2016

das 09h00 às 11h00 e d13h00 às 16h00. Endereço: Av. Comandante
Guaranys, 447 Jacarepaguá / Curicica - RIO DE JANEIRO - RJ.
Entrega das Propostas: a partir de 29/08/2016 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/09/2016, às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNA PAIVA DOS SANTOS RIBEIRO
Técnico em Saúde Pública

(SIDEC - 02/09/2016) 254433-25201-2016NE800226

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 54/2016 - UASG 254446

Nº Processo: 25387000142201686 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de pincel, rolo, cabo para rolo e outros. Total de Itens
Licitados: 00025. Edital: 05/09/2016 de 08h30 às 11h30 e de 13h às
16h30. Endereço: Av. Comandante Guaranys, 447 - Jacarepaguá Cu-
ricica - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/254446-05-54-2016. Entrega das Propostas: a partir
de 05/09/2016 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 16/09/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

DANIELA DOS SANTOS FERREIRA
Pregoeira

(SIDEC - 02/09/2016) 254433-25201-2016NE800226

INSTITUTO DE TECNOLOGIA
EM IMUNOBIOLÓGICOS DE MANGUINHOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 135/2016 - UASG 254445

Nº Processo: 25386000557201660 . Objeto: Aquisição de materiais da
marca Biocen. Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Materiais
fornecidos com exclusividade pela empresa Biocen Brasil. Declaração
de Inexigibilidade em 02/09/2016. CINTIA NUNES CARDOSO LO-
PES. Vice Diretoria de Gestão e Mercado. Ratificação em 02/09/2016.
LORENA DRUMOND LOUREIRO VIEIRA. Vice Diretora de Gestão
e Mercado. Valor Global: R$ 623.604,00. CNPJ CONTRATADA :
03.594.155/0001-91 BIOCEN DO BRASIL LTDA.

(SIDEC - 02/09/2016) 254445-25201-2016NE800205

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 72/2016 - UASG 254445

Número do Contrato: 65/2014. Nº Processo: 25386000441201469.
PREGÃO SISPP Nº 96/2014. Contratante: FUNDACAO OSWALDO
CRUZ -CNPJ Contratado: 72791445000148. Contratado : KIMENZ
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP -Objeto: Prorrogação da vigência
contratual dos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos
aparelhos de freezer de baixa e ultrabaixa temperatura. Fundamento
Legal: Pregão Eletrônico - Decreto 5.450/2005. Vigência: 19/08/2016
a 18/08/2017. Valor Total: R$400.000,00. Fonte: 6188685612 -
2016NE801636. Data de Assinatura: 17/08/2016.

(SICON - 02/09/2016) 254445-25201-2016NE800205

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 74/2016 - UASG 254445

Número do Contrato: 103/2013. Nº Processo: 25386000978201348.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2013. Contratante: FUNDACAO
OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 02905709000161. Contratado :
TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA.Objeto: Termo Adi-
tivo com a finalidade de prorrogação da vigência contratual e acrescimo
de 32(trinta e dois) por cento dos serviços de montagem e Instalação de
rede de tubulações em aço Inox para derivação de ar comprimido e gases
especiais. Fundamento Legal: Artigo 22 inciso I da lei nº 8.666/93. Vi-
gência: 20/07/2016 a 20/01/2017. Valor Total: R$4.644.578,78. Fonte:
6151000000 - 2016NE801361. Data de Assinatura: 20/07/2016.

(SICON - 02/09/2016) 254445-25201-2016NE800205

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 211/2016 - UASG 254445

Nº Processo: 25386000506201638 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de compressores, chave seletora, fio flexível, capacitores e
motor ventilador Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 05/09/2016
de 08h00 às 11h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Avenida Brasil,
4365 - Manguinhos Manguinhos - RIO DE JANEIRO - RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/254445-05-211-2016. En-
trega das Propostas: a partir de 05/09/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/09/2016 às
09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

FLAVIO ISIDORO DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 02/09/2016) 254445-25201-2016NE800205

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 209/2016

A Pregoeira, no uso de suas atribuições que lhe confere a
Portaria 17/2016 DIBIO, vem divulgar o resultado do Pregão Eletrô-
nico nº 209/2016. Foi vencedora do lote 1 a licitante BALI COMER-
CIAL E CONSTR LTDA no valor de R$ 2.254,00 (dois mil duzentos e
cinquenta e quatro reais). Foi vencedora do item 6 a licitante OFFICE
DO BRASIL IMPORT E EXPORT EIRELI no valor de R$ 3.465,00
(três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais). O valor total da li-
citação é de R$ 5.719,00 (cinco mil setecentos e dezenove reais).

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

(SIDEC - 02/09/2016) 254445-25201-2016NE800205

PREGÃO Nº 221/2016

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a
Portaria 17/2016 DIBIO, vem divulgar o resultado do Pregão Ele-
trôncio 221/2016. Foi vencedora do item 1 a licitante RHOLDER
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA-ME no
valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Foi vencedora do item
2 a licitante OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SER-
VIÇOS EIRELI-ME no valor de R$ 7.185,67 (sete mil cento e oitenta
e cinco reais e sessenta centavos). Foi vencedora do item 4 a licitante
FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS
LTDA no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Foi vencedora do
item 5 a ITAC EIRELI-ME no valor de R$ 1.234,55 (um mil duzentos
e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Foi vencedora dos
itens 7 e 10 a licitante AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
LTDA EPP no valor de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cin-
quenta reais). Foi vencedora do item 8 a licitante INOVAÇÃO TESTE
E MEDICAÇÃO LTDA-ME no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil
reais). O valor total da Licitação foi de R$ 61.670,22 (sessenta e um
mil seiscentos e setenta reais e vinte e dois centavos).

LUCIANO MAGALHÃES LIMA

(SIDEC - 02/09/2016) 254445-25201-2016NE800205

PREGÃO Nº 227/2016

A Pregoeira, no uso de suas atribuições que lhe confere a
Portaria 17/2016 DIBIO, vem divulgar o resultado do Pregão Ele-
trônico SRP Nº 227/2016. Foi vencedora do item 2 a licitante SEVIS
COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA no valor de R$ 19.400,00
(dezenove mil e quatrocentos reais). Foi vencedora do item 4 a licitante
JERLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME no valor de R$ 2.175,00
(dois mil cento e setenta e cinco reais). O valor total da licitação é de
R$ 21.575,00 (vinte e um mil quinhentos e setenta e cinco reais).

CRISTINA AZEV PREGOEIRA

(SIDEC - 02/09/2016) 254445-25201-2016NE800205


