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Nº 88, terça-feira, 10 de maio de 2016
2.3. No dia 30/05, ao local a ser indicado no dia da entrega
dos documentos, para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 30/05, das 9h às 17h, ao HUB, para entrega dos
resultados dos exames admissionais.
2.5. No dia 01/06, das 8h às 17h30, ao HUB, 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 definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do presente concurso público.
NEWTON LIMA NETO
EDITAL N o- 120, DE 9 DE MAIO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2014 - EBSERH/HUPES-UFBA
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 04/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Edgard Santos - Univ. Federal da Bahia - HUPES-UFBA, conforme a
seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROCESSOS 7º Thais Silva De Lima
1.2. ENFERMEIRO - ASSISTENCIAL 52º Lorena De Carvalho Souza
1.3. MÉDICO - HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 1º Bruno Macedo De Aguiar; 2º Fernando Bullos Filho
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 16/05, das 08h às 11h, por ordem de chegada, à
Divisão de Gestão de Pessoas do HUPES, localizada no 4º andar do
CPPHO, na Rua Augusto Viana S/N, Canela, Salvador/Bahia, para
apresentação da habilitação específica dos requisitos dos cargos (original e cópia); entrega de currículo (2 cópias), 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 efetuada por procuração registrada em cartório.
2.2. Nos dias 16/05 a 27/05, das 7h às 17h30, conforme
agendamento, ao Centro Pediátrico Hosannah de Oliveira (CPPHO),
localizado no 1º andar do Hospital, para realização da coleta de
sangue;
2.3. Nos dias 27/05 a 31/05, das 7h às 17h30, conforme
agendamento prévio ao Serviço de Saúde Ocupacional, localizado no
3º andar do Ambulatório Magalhães Neto, para realização do Exame
Admissional.
2.4. No dia 01/06, a parir de 8h, ao 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 definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do presente concurso público.
NEWTON LIMA NETO
o-

EDITAL N 177, DE 9 DE MAIO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 06/2014 - EBSERH/HUWC-UFC
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 06/2014, visando ao
preenchimento de vagas, com lotação no Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará - HUWC-UFC e na
Maternidade Assis Chateaubriand-UFC, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 81º - Felipe Silva Borges;
1.2. MÉDICO - CIRURGIA GERAL 19º - Thiago Luis Da
Paz Santos;
1.3. MÉDICO - NEFROLOGIA 17º - Gerardo Aguiar Neto.
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 23/05, das 09h às 11h30, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Unidade de Pesquisa Clínica, Rua Coronel
Nunes de Melo, s/n, Rodolfo Teófilo, Fortaleza, CE, ao lado da
Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), 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 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 efetuada por
procuração registrada em cartório.
2.2. No dia 24/05, das 08h às 10h, ao Laboratório do
HUWC, portão de acesso em frente à MEAC - Serviço de Diagnóstico por Imagem, para realização da coleta de sangue, conforme
agendamento;
2.3. No dia 25/05, das 08h às 12h e das 13h às 17h, conforme agendamento, à Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do
Trabalho do Complexo Hospitalar da UFC, situado à Rua Costa
Mendes, Nº 1609 - Sala 108, 1º andar - Rodolfo Teófilo, Fortaleza/CE, para realização do Exame Admissional.

2.4. No dia 01/06, das 09h às 12hs e das 14h às 18h, à
Unidade de Pesquisa Clínica, Rua Coronel Nunes de Melo, s/n, Rodolfo Teófilo, Fortaleza, CE, ao lado da Maternidade Escola Assis
Chateaubriand (MEAC), para escolha dos horários de trabalho com
assinatura do termo de jornada de trabalho, assinatura do Contrato de
Trabalho, entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social e
atividades de integração.
3. A ausência do candidato nas datas e horários acima definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do presente concurso público.
NEWTON LIMA NETO
o-

EDITAL N 239, DE 9 DE MAIO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 13/2014 - EBSERH/HUSM-UFSM
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação 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 - HUSMUFSM, conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. TÉCNICO EM RADIOLOGIA 5º Ronaldo Machado Da
Costa; 6º Adriane Nunes Pereira; 7º Jeferson Basso Pilar
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 27/05, das 08h às 16h, à sala da Divisão de
Gestão de Pessoas - DivGP, localizado no 4º andar do anexo 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 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 efetuada por
procuração registrada em cartório.
2.2. No dia 30/05, das 07h às 09h, 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 31/05, das 08h às 12h, à sala do Setor de Saúde
Ocupacional, para realização do Exame Admissional, conforme agendamento 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 01/06, das 08h às 17h, à sala da DivGP, 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 definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do presente concurso público.
NEWTON LIMA NETO
EDITAL N o- 240, DE 9 DE MAIO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO Nº 13/2014 - EBSERH/HUMAP-UFMS
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação 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 candidatos convocados, conforme ordem de
classificação:
1.1. FÍSICO - FÍSICA MÉDICA RADIOTERAPIA 2º Isabela Gondim Nunes Martins De Araujo
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 30/05, 7h30, conforme agendamento enviado por
e-mail, à Sala da Divisão de Gestão de Pessoas do HUMAP, localizado na Av. 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 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 efetuada por
procuração registrada em cartório.
2.2. No dia 30/05, após entrega da documentação, ao Laboratório do Hospital, para realização da coleta de sangue;
2.3. No dia 31/05, 9h, ao Ambulatório Geral do Hospital,
para realização do Exame Admissional.
2.4. No dia 01/06, das 08h às 12h, ao 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 definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do presente concurso público.
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EDITAL N o- 241, DE 9 DE MAIO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO N o- 13/2014 - EBSERH/HC-UFTM
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação de aprovado no Concurso Público nº 13/2014, visando ao
preenchimento de vaga, com lotação no Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro - HC-UFTM, conforme a
seguir:
1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:
1.1. MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 1º Alexandre Aragão Braz;
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 30/05, das 08h às 17h, conforme agendamento
enviado por e-mail, à Divisão de Gestão de Pessoas - Rua Dominicanos, 129 - Bairro Abadia, Uberaba - MG, para apresentação da
habilitação específica dos requisitos do cargo (original 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 efetuada por
procuração registrada em cartório.
2.2. No dia 30/05, das 08h às 10h, na DivGP-USOST, à
Praça Dr. Thomaz Ulhôa, 532 - Bairro Abadia, Uberaba - MG , para
realização da coleta de sangue, conforme agendamento;
2.3. No dia 31/05, das 08h às 17h na DivGP-USOST, à Praça
Dr. Thomaz Ulhôa, 532 - Bairro Abadia, Uberaba - MG, para realização do Exame Admissional;
2.4. No dia 31/05, das 08h às 17h, para entrega do Exame
Admissional (ASO) à Divisão de Gestão de Pessoas, na Rua Dominicanos, 129, Bairro Abadia.
2.5. No dia 01/06, a partir das 08h30min, à Divisão de
Gestão de Pessoas, na Rua Dominicanos, 129, Bairro Abadia 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 definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do presente concurso público.
NEWTON LIMA NETO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 51/2016 - UASG 155124
Processo: 23538000236201659 . Objeto: A aquisição de materiais de
consumo de uso hospitalar para utilização nos pacientes submetidos a
procedimentos ambulatoriais, clínico e cirúrgico como Sistema de
drenagem mediastinal e outros no âmbito do HUMAP - Hospital
Universitário Maria Aparecida Pedrossian/UFMS/EBSERH. Total de
Itens Licitados: 00012. Edital: 10/05/2016 de 08h00 às 11h00 e de
13h às 17h00. Endereço: Avenida Senador Filinto Muller, 355 Vila
Ipiranga - CAMPO GRANDE - MS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155124-05-51-2016. Entrega das Propostas: a partir
de 10/05/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 23/05/2016 às 09h00 n site www.comprasnet.gov.br.
SANDRA MARIA DA ROCHA SOUZA
Chefe da Unidade de Licitação
(SIDEC - 09/05/2016) 155124-26443-2016NE800090
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 4/2016
A EBSERH torna público o resultado do julgamento do
pregão eletrônico nº 4/2016 em que se sagraram vencedoras as empresas: ALVARENGA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 20.114.979/0001-36, no item 9, com o
valor total de R$ 1.600,00; BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ nº
20.483.193/0001-96 nos itens 1 e 8, com o valor total de R$ 3.800,00;
GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ nº 14.396.046/0001-86, no item 3 com o valor
total de R$ 333,98; INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME,
CNPJ nº 20.795.155/0001-79, no item 4 com o valor total de R$
590,97; INFFACTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP,
CNPJ nº 07.539.630/0001-88, no item 2 com o valor total de R$
309,00; K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI - EPP, CNPJ nº 09.251.627/0001-90 no item 7 com o valor
total de R$ 1.089,00; NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ nº 05.383.313/0001-90 nos itens 11 a 18
com o valor total de R$ 2.890,80 e SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - EPP, CNPJ nº 67.642.736/000134 no item 5 com o valor total de R$ 942,06.
WILIAN DE OLIVEIRA CARDOSO
Pregoeiro
PREGÃO N o- 25/2016
Pregão 25/2016 AMPLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARESCNPJ: 08.412.584/0001-14 Grupo: 1. Total do Fornecedor: R$ 527.272,0000 Valor Global da Ata: R$ 527.272,0000
SANDRA MARIA DA ROCHA SOUZA
Chefe da unidade de licitação
(SIDEC - 09/05/2016) 155124-26443-2016NE800090
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