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EDITAL Nº 146 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2013 - EBSERH/HU-UFS
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO
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 9/2013 , visando
ao preenchimento de vagas , com lotação no Hospital Universitário da
Universidade Federal de Sergipe - HU-UFS , conforme a seguir:
1. Relação de candidato convocado , conforme ordem de
classificação:
1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (listagem específica
para pessoas com deficiência) 8º Márcio Vinicius Florêncio Carneiro
de Al;
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 20/10 , das 8h às 10h , à sala da Divisão de
Gestão de Pessoas no Prédio da Administração do Hospital , localizado na Rua Cláudio Batista Nº 505 - Bairro Palestina , Aracaju/SE , 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 24/10 , às 7h30 , ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho , localizado no Prédio do Ambulatório de Pesquisas Biomédicas , sala 17 , para a coleta de Sangue.
O candidato deverá estar em jejum de , no mínimo , 10 horas.
2.3. No dia 24/10 , às 8h , à Sala da Divisão de Gestão de
Pessoas , para encaminhamento da realização dos exames radiológicos.
2.4. No dia 26/10 , às 14h , ao Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho para realização do Exame Médico
Admissional.
2.5. No dia 01/11 , das 8h às 12h , à Sala da Divisão de
Gestão de Pessoas , para assinatura do Contrato de Trabalho e 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.
KLEBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 149 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 8/2014 - EBSERH/HULW-UFPB
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO
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 8/2014 , visando
ao preenchimento de vagas , com lotação no Hospital Universitário
Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba - HULW-UFPB
, conforme a seguir:
1. Relação de candidato convocado , conforme ordem de
classificação:
1.1. FÍSICO - FÍSICA MÉDICA - RADIODIAGNÓSTICO
2º Vitor Nascimento de Carvalho Pinto
2. O candidato relacionado neste edital deverá comparecer:
2.1. No dia 23/10 , das 8h às 12h e das 13h às 16h , à
Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba - HULW/UFPB , Campus
I , S/N - Cidade Universitária - João Pessoa-PB , 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 24/10 , das 08h às 12h , ao Laboratório de
Análises Clínicas , situado no Ambulatório do Hospital , para realização da Coleta de Sangue.
2.3. No dia 25/10 , das 08h às 12h das 13h às 17h , ao
Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - SOST ,
situado no Ambulatório do Hospital , para realização do Exame
Admissional e à Divisão de Gestão de Pessoas para apresentação do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
2.4. No dia 01/11 , das 7h30 às 18h , à Divisão de Gestão de
Pessoas , para conhecimento dos horários de trabalho; assinatura do
contrato de trabalho e 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.
KLEBER DE MELO MORAIS

EDITAL Nº 215 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 6/2014 EBSERH/HUWC/MEAC/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 6/2014 , visando
ao preenchimento de vagas , com lotação no Hospital Universitário
Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará - HUWC-UFC e
na Maternidade Escola Assis Chateaubriand-MEAC-UFC , conforme
a seguir:
1. Relação de candidatos convocados , conforme ordem de
classificação:
1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 238º Aldemir Alencar Alves; 239º Eduardo Ferreira de Almeida Lopes; 240º Geovania
Paula Nogueira da Silva;
1.2. ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 297º Daniela de Souza Lordelo; 298º Monique Teixeira Salamoun; 299º Erica Viviane
Amorim Alvarenga;
1.3. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 731º Patricia Verissimo de Oliveira;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 17/10 , das 9h às 11h30 , conforme agendamento
enviado por e-mail , à Sala de Apoio 4 da Unidade de Pesquisa
Clínica , situada à 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 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 18/10 , das 8h às 10h , ao Laboratório do
Hospital Universitário Walter Cantídio , portão de acesso em frente à
MEAC - Serviço de Diagnóstico por Imagem , para realização da
Coleta de Sangue , conforme agendamento.
2.3. No dia 19/10 , das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30 ,
conforme agendamento , à Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho do Complexo Hospitalar da UFC , Rua Costa
Mendes , nº 1609 - Sala 108 , 1º andar , para realização do Exame
Admissional.
2.4. No dia 01/11 , das 8h às 12h e das 13h às 17h , à Sala
de Apoio 3 da Unidade de Pesquisa Clínica , para conhecimento dos
horários de trabalho; assinatura do contrato de trabalho e 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.
KLEBER DE MELO MORAIS
EDITAL Nº 396 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO Nº 9/2015 - EBSERH/HUCAM-UFES
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 9/2015 , visando
ao preenchimento de vagas , com lotação no Hospital Universitário
Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do Espírito
Santo - HUCAM-UFES , conforme a seguir:
1. Relação de candidatos convocados , conforme ordem de
classificação:
1.1. MÉDICO - NEONATOLOGIA 3º Rafaela Iglesias;
2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer:
2.1. No dia 19/10 , das 8h às 16h , conforme agendamento
enviado por e-mail , no endereço Hospital Cassiano Antônio Moraes
- HUCAM - Av. Marechal Campos nº 1355 - Santa Cecilia , na sala
da Divisão de Gestão de Pessoas , 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 20/10 , das 8h às 10h , conforme agendamento ,
coleta de sangue (o candidato deverá comparecer em jejum de 10
horas) no Laboratório de Análises Clínicas HUCAM. A coleta de
sangue será realizada logo após a entrega da documentação.
2.3. No dia 30/10 , das 8h às 14h , conforme agendamento ,
realizará o Exame admissional - na sala do NASTH/SOST no HUCAM.
2.4. No dia 01/11 , das 8h às 17h , à Divisão de Gestão de
Pessoas 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.
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. A ausência do candidato nas datas e horários acima de
finidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato do presente concurso público.
KLEBER DE MELO MORAIS

EBSERH - FILIAL HOSPITAL DE DOENÇAS
TROPICAIS DA UFTO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 20/2017
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada , publicada no D.O.U em 26/09/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro
de Preços , consignado em Ata , pelo prazo de 12 (doze) meses , para
eventual aquisição de Medicamentos Antimicrobianos de Alto Custo
e Anestésico , para o Hospital de Doenças Tropicais da Universidade
Federal do Tocantins HDT/UFT.
MATHEUS EURICO BORGES CARNEIRO
Chefe de Unidade de Licitações
(SIDEC - 10/10/2017) 155905-26443-2017NE800014

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DA UFS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 98/2017 - UASG 155017
Nº Processo: 23113009913201776 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços , pelo prazo de 12 (doze) meses , para eventual e
futura aquisição de INSUMOS PARA COLETA DE AMOSTRA
BIOLÓGICA para atender à necessidade do HU/SE/EBSERH , conforme termos e condições constantes no Edital e seus anexos. Total de
Itens Licitados: 00039. Edital: 11/10/2017 de 08h00 às 11h30 e de
13h30 às 15h30. Endereço: Rua Claudio Batista Nr 505 Palestina ARACAJU - SE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155017-05-98-2017. Entrega das Propostas: a partir de 11/10/2017
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
24/10/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
MARDER CLAY RIBEIRO RAMOS
Pregoeiro
(SIDEC - 10/10/2017) 155017-26443-2017NE800004
PREGÃO Nº 100/2017 - UASG 155017
Nº Processo: 23113010017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
Preços , pelo prazo de 12 (doze) meses , para eventual e futura
aquisição de RECIPIENTES PLÁSTICOS , CAIXAS TÉRMICAS E
OUTROS MATERIAIS para atender à necessidade do HU/SE/EBSERH , conforme termos e condições constantes no Edital e seus
anexos. Total de Itens Licitados: 00010. Edital: 11/10/2017 de 08h00
às 12h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Claudio Batista Nr 505
Palestina - ARACAJU - SE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155017-05-100-2017. Entrega das Propostas: a partir
de 11/10/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 25/10/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
JOSE BARRETO CRUZ NOGUEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 10/10/2017) 155017-26443-2017NE800004
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 79/2017
Empresa vencedora: CNPJ: 09.613.374/0001-57 - MAJELA
MEDICAMENTOS LTDA , GRUPO 01 , Total do fornecedor: R$
3.066.724 ,80. Valor Global da Ata: R$ 3.066.724 ,80.
SUZANA RAMOS PEREIRA
Pregoeira
(SIDEC - 10/10/2017) 155017-26443-2017NE800004

EBSERH - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2017 - UASG 155903
Nº Processo: 23765000442201766.
INEXIGIBILIDADE Nº 8/2017. Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS -HOSPITALARES - EBSERH. CNPJ Contratado: 09032626000235. Contratado : AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO-E SERVICOS LTDA.. Objeto: Serviço de manutenção corretiva no Digitalizador CR 85-X com reposição de peças.
Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 24/08/2017 a
23/08/2018. Valor Total: R$49.652 ,40. Fonte: 6153000400 2017NE801260. Data de Assinatura: 21/08/2017.
(SICON - 10/10/2017) 155903-26443-2017NE800219
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