Nº 157, terça-feira, 16 de agosto de 2016
Brasil, 4365 - Manguinhos Www.comprasnet.gov.br - RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/25443505-27-2016. Entrega das Propostas: a partir de 16/08/2016 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/08/2016
às 09h30 n site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: A empresa interessada em prticipar ao incluir sua proposta no sistema
COMPRASNET, deverão considerar e cotar conforme as especificações, a unidade medida e as quantidades do ANEXO I do edital.
ROBERTO ALVES DE ANDRADE
Pregoeiro
(SIDEC - 15/08/2016) 254435-25201-2016NE800208

CENTRO DE PESQUISA LEÔNIDAS
E MARIA DEANE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2016 - UASG 254474
Nº Processo: 25792000111201643 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo
Gerador de 115KVA, composto por motor MWM / TD 229 EC-6,
número de série 183475, Gerador WEG / GTA número de série
105657 Quadro ST 2000 B, pertencente ao ILMD, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 16/08/2016 de 08h00
às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Terezina, 476 Adrianopolis/am - MANAUS - AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/254474-05-9-2016. Entrega das Propostas: a partir
de 16/08/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 26/08/2016 às 11h00 n site www.comprasnet.gov.br.
ANDRE IVAN LOPES DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 15/08/2016) 254474-25201-2016NE800159

CENTRO DE PESQUISAS RENÉ RACHOU
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2016 - UASG 254423
Nº Processo: 25381000119201641.
DISPENSA Nº 30/2016. Contratante: FUNDACAO OSWALDO
CRUZ -CNPJ Contratado: 23219864000102. Contratado : PRAXIS
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASLTDA - ME. Objeto: Serviço
de fornecimento de licença de direito de uso de software de gerenciamento de manutenção "i10 Manutenção- Licença Gestão" para
o CPqRR. Fundamento Legal: art 24 inciso II da lei 8666/93. Vigência: 10/08/2016 a 09/08/2017. Valor Total: R$4.320,00. Fonte:
6151000000 - 2016NE800443. Data de Assinatura: 10/08/2016.
(SICON - 15/08/2016) 254423-25201-2016NE800214
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2016 - UASG 254423
Número do Contrato: 19/2013.
Nº Processo: 25381000142201393.
PREGÃO SISPP Nº 15/2013. Contratante: FUNDACAO OSWALDO
CRUZ -CNPJ Contratado: 22187975000103. Contratado : COOPERATIVA DOS SERVIDORES -AUTONOMOS DE B HTE LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses, reajustar o
valor e alterar cláusula do Projeto básico. Fundamento Legal: art. 57
inciso II e art. 65 ÷8¨ da lei 8666/93. Vigência: 07/10/2016 a
06/10/2017. Valor Total: R$277.920,00. Fonte: 6151000000 2016NE800283. Data de Assinatura: 05/08/2016.
(SICON - 15/08/2016) 254423-25201-2016NE800214

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RETIFICAÇÃO
No edital nº 01, de 13 de junho de 2016, publicado no DOU
nº 112, de 14 de junho de 2016, seção 3, página 105, Anexo V, onde
se lê:
Eventos // Datas referentes ao ano de 2016 // Observações;
Publicação do Edital // 14 de junho // DOU;Período de inscrição // 04
de julho a 08 de agosto // Somente pela Internet das 10h do dia 04/07
às 23h 59min do dia 08/08;Período para solicitar isenção do pagamento da inscrição // 04 a 07 de julho // Somente pela Internet das
10h do dia 04/07 às 23h 59min do dia 07/07;Resultado da solicitação
da isenção do pagamento da inscrição // 19 de julho // Internet a partir
das 10h;Recurso contra o resultado da isenção do pagamento de
inscrição // 20 e 21 de julho // Somente pela Internet das 10h do dia
20/07 até às 18h do dia 21/07;Resultado definitivo da isenção do
pagamento da inscrição // 25 de julho // Internet a partir das 10h e
DOU;Período de envio dos laudos dos candidatos portadores de deficiência // 08 a 12 de agosto // Via Correios; Publicação da relação
dos inscritos, dos candidatos que se declararam portadores de deficiência e negros // 24 de agosto // Somente pela Internet a partir das
10h ;Recurso contra o indeferimento das inscrições // 24 e 25 de
agosto // Somente pela Internet das 10h do dia 24/08 até às 18h do
dia 25/08;Publicação do resultado dos recursos contra o indeferimento
e homologação das inscrições // 31 de agosto // Internet a partir das
10h e DOU;Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição
// 12 de setembro // Internet a partir das 10h;Aplicação da Prova
Objetiva // 25 de setembro // Locais de Prova;Divulgação do Gabarito
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// até 27 de setembro // Internet;Prazo de recurso contra o Gabarito //
28 e 29 de setembro // Somente pela Internet das 10h do dia 28/09 até
às 18h do dia 29/09;Julgamento dos recursos contra o Gabarito // 30
de setembro a 06 de outubro // Banca examinadora;Resposta dos
recursos contra o Gabarito, Divulgação do Gabarito definitivo e Resultado da Prova Objetiva // 14 de outubro // Internet a partir das 10h
e DOU;Recurso contra o resultado da Prova Objetiva // 17 e 18 de
outubro // Somente pela Internet das 10h do dia 17/10 até às 18h do
dia 18/10;Julgamento dos recursos contra a nota da Prova Objetiva //
19 e 20 de outubro // Coordenação;Resultado do recurso contra a nota
da Prova Objetiva e Divulgação do resultado final // 25 de outubro //
Internet a partir das 10h e DOU; Homologação do Concurso // 27 de
outubro // Internet a partir das 10h e DOU;
Leia-se:
Eventos // Datas referentes ao ano de 2016 // Observações;Publicação do Edital // 14 de junho // DOU;Período de inscrição
// 04 de julho a 08 de agosto // Somente pela Internet das 10h do dia
04/07 às 23h 59min do dia 08/08;Período para solicitar isenção do
pagamento da inscrição // 04 a 07 de julho // Somente pela Internet
das 10h do dia 04/07 às 23h 59min do dia 07/07;Resultado da solicitação da isenção do pagamento da inscrição // 19 de julho //
Internet a partir das 10h;Recurso contra o resultado da isenção do
pagamento de inscrição // 20 e 21 de julho // Somente pela Internet
das 10h do dia 20/07 até às 18h do dia 21/07;Resultado definitivo da
isenção do pagamento da inscrição // 25 de julho // Internet a partir
das 10h e DOU;Período de envio dos laudos dos candidatos portadores de deficiência // 08 a 12 de agosto // Via Correios;Publicação
da relação dos inscritos, dos candidatos que se declararam portadores
de deficiência e negros // 23 de agosto // Somente pela Internet a
partir das 10h ;Recurso contra o indeferimento das inscrições // 24 e
25 de agosto // Somente pela Internet das 10h do dia 24/08 até às 18h
do dia 25/08;Publicação do resultado dos recursos contra o indeferimento e homologação das inscrições // 31 de agosto // Internet a
partir das 10h e DOU;Disponibilização do Cartão de Confirmação de
Inscrição // 12 de setembro // Internet a partir das 10h;Aplicação da
Prova Objetiva // 25 de setembro // Locais de Prova;Divulgação do
Gabarito // até 27 de setembro // Internet;Prazo de recurso contra o
Gabarito // 28 e 29 de setembro // Somente pela Internet das 10h do
dia 28/09 até às 18h do dia 29/09;Julgamento dos recursos contra o
Gabarito // 30 de setembro a 06 de outubro // Banca examinadora;Resposta dos recursos contra o Gabarito, Divulgação do Gabarito
definitivo e Resultado da Prova Objetiva // 14 de outubro // Internet
a partir das 10h e DOU; Recurso contra o resultado da Prova Objetiva
// 17 e 18 de outubro // Somente pela Internet das 10h do dia 17/10
até às 18h do dia 18/10;Julgamento dos recursos contra a nota da
Prova Objetiva // 19 e 20 de outubro // Coordenação; Resultado do
recurso contra a nota da Prova Objetiva, Divulgação do resultado
parcial e convocação para avaliação dos candidatos que se declararam
negros // 25 de outubro // Internet a partir das 10h e DOU; Avaliação
dos candidatos que se declararam negros // 03 e 04 de novembro //
nos locais das entrevistas; Prazo para recurso contra a decisão da
comissão de avaliação dos candidatos que se declararam negros // até
48 horas após a ciência do resultado da avaliação // somente pela
internet; Julgamento dos recursos contra a decisão da comissão de
avaliação dos candidatos que se declararam negros // 11 e 14 de
novembro // Comissão de Avaliação; Resultado do julgamento dos
recursos contra decisão da comissão de avaliação dos candidatos que
se declararam negros e resultado final // 18 de novembro // Internet a
partir das 10h e DOU; Homologação do Concurso // 25 de novembro
// DOU.
No Edital nº 02, de 14 de junho de 2016, publicado no DOU
nº 112, de 15 de junho de 2016, seção 3, página XXXX, Anexo VI
onde se lê:
Eventos // Datas referentes ao ano de 2016 // Observações
;;
Publicação do Edital // 15 de junho // DOU ;; Período de
inscrição // 04 de julho a 08 de agosto // Somente pela Internet das
10h do dia 04/07 às 23h 59min do dia 08/08 ;; Período para solicitar
isenção do pagamento da inscrição // 04 a 07 de julho // Somente pela
Internet das 10h do dia 04/07 às 23h 59min do dia 07/07 ;; Resultado
da solicitação de isenção do pagamento da inscrição // 19 de julho //
Internet a partir das 10h ;; Recurso contra o resultado da isenção do
pagamento da inscrição // 20 e 21 de julho // Somente pela Internet
das 10h do dia 20/07 até às 18h do dia 21/07 ;; Resultado definitivo
da isenção do pagamento da inscrição // 25 de julho // Internet a partir
das 10h e DOU ;; Período de envio dos laudos dos candidatos portadores de deficiência // 08 a 12 de agosto // Via Correios ;; Publicação da relação dos inscritos, dos candidatos que se declararam
portadores de deficiência e negros // 24 de agosto // Somente pela
Internet a partir das 10h ;; Recurso contra o indeferimento das inscrições // 24 e 25 de agosto // Somente pela Internet das 10h do dia
24/08 até às 18h do dia 25/08 ;; Publicação do resultado dos recursos
contra o indeferimento e homologação das inscrições // 31 de agosto
// Internet a partir das 10h e DOU ;; Disponibilização do Cartão de
Confirmação de Inscrição // 12 de setembro // Internet a partir das
10h ;; Aplicação da Prova Discursiva // 25 de setembro // Locais de
Prova ;; Correção da Prova Discursiva // 03 a 07 de outubro // Banca
examinadora ;; Divulgação do Espelho de Respostas e Resultado da
Prova Discursiva. Divulgação dos critérios do Projeto de Atuação
Profissional e do Memorial. // 12 de outubro // Internet a partir das
10h e DOU ;; Recurso contra o Espelho de Respostas e Resultado da
Prova Discursiva // 13 e 14 de outubro // Somente pela Internet das
10h do dia 13/10 até às 18h do dia 14/10 ;; Julgamento dos recursos
contra o Espelho de Respostas e a Prova Discursiva ;; // 20 a 25 de
outubro // Banca examinadora ;; Resposta dos Recursos contra a
Prova Discursiva, Resultado da Prova Discursiva, Convocação para
entrega de Títulos e Currículo, Projeto de Atuação Profissional e
Memorial. // 31 de outubro // Internet a partir das 10h e DOU ;;
Encaminhamento dos Títulos e Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Memorial // 31 de outubro a 04 de novembro // Via
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Correios e e-mail ;; Recebimento e leitura dos memoriais e projetos //
11 a 18 de novembro // Banca examinadora ;; Análise de Títulos e
Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Defesa de Memorial //
21 a 25 de novembro // Locais de prova ;; Divulgação do Resultado
da Análise de Títulos e Currículo, do Projeto de Atuação Profissional
e da Defesa de Memorial // 02 de dezembro // Internet a partir das
10h e DOU ;; Recurso contra o Resultado da Análise de Títulos e
Currículo, do Projeto de Atuação Profissional e da Defesa de Memorial // 05 e 06 de dezembro // Internet a partir das 10h ;; Julgamento dos recursos da Análise de Títulos e Currículo, do Projeto de
Atuação Profissional e da Defesa de Memorial // 09 a 14 de dezembro // Banca examinadora ;; Resposta dos Recursos contra o
Resultado da Análise de Títulos e Currículo, do Projeto de Atuação
Profissional e da Defesa de Memorial. Divulgação do resultado final
// 19 de dezembro // Internet a partir das 10h e DOU ;; Homologação
do Concurso // 23 de dezembro // DOU ;;
Leia-se
Eventos // Datas referentes ao ano de 2016 // Observações
;;
Publicação do Edital // 15 de junho // DOU ;; Período de
inscrição // 04 de julho a 08 de agosto // Somente pela Internet das
10h do dia 04/07 às 23h 59min do dia 08/08 ;; Período para solicitar
isenção do pagamento da inscrição // 04 a 07 de julho // Somente pela
Internet das 10h do dia 04/07 às 23h 59min do dia 07/07 ;; Resultado
da solicitação de isenção do pagamento da inscrição // 19 de julho //
Internet a partir das 10h ;; Recurso contra o resultado da isenção do
pagamento da inscrição // 20 e 21 de julho // Somente pela Internet
das 10h do dia 20/07 até às 18h do dia 21/07 ;; Resultado definitivo
da isenção do pagamento da inscrição // 25 de julho // Internet a partir
das 10h e DOU ;; Período de envio dos laudos dos candidatos portadores de deficiência // 08 a 12 de agosto // Via Correios ;; Publicação da relação dos inscritos, dos candidatos que se declararam
portadores de deficiência e negros // 23 de agosto // Somente pela
Internet a partir das 10h ;; Recurso contra o indeferimento das inscrições // 24 e 25 de agosto // Somente pela Internet das 10h do dia
24/08 até às 18h do dia 25/08 ;; Publicação do resultado dos recursos
contra o indeferimento e homologação das inscrições // 31 de agosto
// Internet a partir das 10h e DOU ;; Disponibilização do Cartão de
Confirmação de Inscrição // 12 de setembro // Internet a partir das
10h ;; Aplicação da Prova Discursiva // 25 de setembro // Locais de
Prova ;; Correção da Prova Discursiva // 03 a 07 de outubro // Banca
examinadora ;; Divulgação do Espelho de Respostas e Resultado da
Prova Discursiva. Divulgação dos critérios do Projeto de Atuação
Profissional e do Memorial. // 12 de outubro // Internet a partir das
10h e DOU ;; Recurso contra o Espelho de Respostas e Resultado da
Prova Discursiva // 13 e 14 de outubro // Somente pela Internet das
10h do dia 13/10 até às 18h do dia 14/10 ;; Julgamento dos recursos
contra o Espelho de Respostas e a Prova Discursiva ;; // 20 a 25 de
outubro // Banca examinadora ;; Resposta dos Recursos contra a
Prova Discursiva, Resultado da Prova Discursiva, Convocação para
entrega de Títulos e Currículo, Projeto de Atuação Profissional e
Memorial. // 31 de outubro // Internet a partir das 10h e DOU ;;
Encaminhamento dos Títulos e Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Memorial // 31 de outubro a 04 de novembro // Via
Correios e e-mail ;; Recebimento e leitura dos memoriais e projetos //
11 a 18 de novembro // Banca examinadora ;; Análise de Títulos e
Currículo, Projeto de Atuação Profissional e Defesa de Memorial //
28 de novembro a 02 de dezembro// Locais de prova ;; Divulgação do
Resultado da Análise de Títulos e Currículo, do Projeto de Atuação
Profissional e da Defesa de Memorial // 09 de dezembro // Internet a
partir das 10h e DOU ;; Recurso contra o Resultado da Análise de
Títulos e Currículo, do Projeto de Atuação Profissional e da Defesa
de Memorial // 12 e 13 de dezembro // Internet a partir das 10h ;;
Julgamento dos recursos da Análise de Títulos e Currículo, do Projeto
de Atuação Profissional e da Defesa de Memorial // 16 a 21 de
dezembro // Banca examinadora ;; Resposta dos Recursos contra o
Resultado da Análise de Títulos e Currículo, do Projeto de Atuação
Profissional e da Defesa de Memorial. Divulgação do resultado parcial e convocação para avaliação dos candidatos que se declararam
negros // 30 de dezembro // Internet a partir das 10h e DOU ;;Avaliação dos candidatos que se declararam negros // 11 de janeiro de
2017 // Nos locais das entrevistas ;; Prazo para recurso contra a
decisão da comissão de avaliação dos candidatos que se declararam
negros // 12 e 13 de janeiro de 2017 // Somente pela internet das 10h
do dia 12/01/2017 até às 18h do dia 13/01/2017 ;; Julgamento dos
recursos contra a decisão da comissão de avaliação dos candidatos
que se declararam negros // 16 e 17 de janeiro de 2017 // Comissão
de avaliação ;; Resultado do julgamento dos recursos contra decisão
da comissão de avaliação dos candidatos que se declararam negros e
resultado final // 19 de janeiro de 2017 //Internet a partir das 10h e
DOU; Homologação do Concurso // 25 de janeiro de 2017 // DOU.

COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Espécie: Convenio de Cooperação Técnica sem transferência de recursos financeiros n° 112/2016 entre FIOCRUZ, CNPJ
33.781.055/0001-35, Av. Brasil n° 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21045-900, e a Universidade Federal da Bahia - UFBA, CNPJ 15.180.714/0001-04, Rua Augusto Viana, s/n, Canela, Salvador/BA, CEP 40.110-060. Objeto: "Estudo acerca da história do
Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia desde
suas origens, no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade
de Medicina na década de 1970, buscando registrar e compreender o
processo de participação da universidade no desenvolvimento da saúde coletiva. Assinatura: 27 de junho de 2016. Vigência: 27/06/2016 a
27/06/2020. Signatários: Paulo Roberto Elian dos Santos, CPF
663.474.917-53, Diretor da COC/FIOCRUZ e João Carlos Salles Pires da Silva, CPF 356.474.425-87, Reitor da UFBA. Processo FIOCRUZ nº 25067.000098/2016-27
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