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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 64/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviço de Manutenção e
Calibração de Equipamentos Técnico- cinetifico na Fiocruz, conforme
projeto básico. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 17/08/2010 de
08h30 às 11h30 e de 13h às 16h30 . ENDEREÇO: Av. Brasil, 4365
- Diretoria de Administrção do Campus - DIRAC Manguinhos - RIO
DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 17/08/2010 às
08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
27/08/2010 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: As empresas interessadas em participar desta licitação poderão
retirar gratuitamente o edital através do endereço eletrônico:
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

DARCY RODRIGUES DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 16/08/2010) 254420-25201-2010NE900011

CENTRO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS
E TECNOLÓGICAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2010

Nº Processo: 25380002194201061. Contratante: FUNDACAO
OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 05036246000137. Contratado
: PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA-EPP -Objeto: Prestação de ser-
viço especializado de apoio técnico-operacional para conservação do
acervo bibliográfico da rede de bibliotecas da Fundação Oswaldo cruz
e suporte informacional a pesquisa, pelo período de 12 (doze) meses.
Fundamento Legal: Lei nº10.520/02, Lei nº10.522Decreto nº
3.555/00, Decreto nº3.722/01,Decretonº4.358/02,Decreto nº5.450/05,
Lei nº 8.666/93.Vigência: 21/07/2010 a 21/07/2011. Valor Total: R$
513.891,33. Fonte: 151000000 - 2010NE903046. Data de Assinatura:
21/07/2010.

(SICON - 16/08/2010) 254431-25201-2010NE900018

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2010

Nº Processo: 25380003014201069. Contratante: FUNDACAO
OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 05752775728. Contratado :
JOAO CLAUDIO XIMENES BRITO -Objeto: Contatação de pro-
fissional para prestação de serviços de criação e estruturação e gestao
de Rede Social, apoio ao curso Andando nas Nuvens e organização e
realização de eventos de capacitaçao em web. Fundamento Legal:
Artigo 24 Inciso II da Lei 8666/93 Vigência: 13/08/2010 a
13/11/2010. Valor Total: R$6.000,00. Fonte: 151000000 -
2010NE903704. Data de Assinatura: 13/08/2010.

(SICON - 16/08/2010) 254420-25201-2010NE900018

CENTRO DE PESQUISAS GONÇALO MONIZ

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 37/2010

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no D.O. em 05/08/2010 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação
de Serviço de Secretaria para Laboratórios e Setores do CPqGM/FIO-
CRUZ-BA, conforme Projeto Básico(Anexo I).

ADILSON DA HORA SAMPAIO
Pregoeiro

(SIDEC - 16/08/2010) 254422-25201-2010NE900037

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 33/2010

A Pregoeira do CPqGM faz saber que foram vencedoras as
empresas a saber:1)BIO RESEARCH - itens1, 4 a 9 - R$ 37.455,00;
2)FM & TECNOLOGIA- item2 - R$ 12.719,99 e 3) HEXI Cient. -
item 3 - R$8.055,69.Total licitação R$58.230,68.

(SIDEC - 16/08/2010) 254422-25201-2010NE900037

PREGÃO Nº 35/2010

A Pregoeira faz saber que foram vencedoras as empresas a
saber: 1) BS Equipam. - item 01 - R$ 31.200,00; 2)ESCRIBRASIL -
item 02 - R$1.814,24e 3) ALPAX Com. - item 03 - R$ 990,00. Total

-R$ 34.004,24

Salvador, 13 de agosto de 2010.
MARIA QUEIRÓZ

(SIDEC - 16/08/2010) 254422-25201-2010NE900037

CENTRO DE PESQUISAS RENÉ RACHOU

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2010

Nº Processo: 25381000260201059 . Objeto: Aquisição de acessórios
(mantas, tampas e tubos) para leitores de códigos bidimensionais de
uso laboratorial da marca Matrix. Total de Itens Licitados: 00005 .

Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Acessórios para complementação do equipamento existente na ins-
tituição. Declaração de Inexigibilidade em 16/08/2010 . LUIZ GUS-
TAVO MELO DA SILVA . Analista de Gestão em Saúde . Ra-
tificação em 16/08/2010 . RODRIGO CORREA OLIVEIRA . Or-
denador de Despesas . Valor: R$ 8.920,00 . Contratada :MATRIX
TECHNOLOGIES LLC . Valor: R$ 8.920,00

(SIDEC - 16/08/2010) 254423-25201-2010NE900009

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

RETIFICAÇÕES

EDITAL Nº 1: No DOU nº 154, de 12/08/2010, Seção 3,
página 108, incluir: 13.1.1 O candidato deverá comprovar os pré-
requisitos por meio de Carteira de Trabalho ou declaração da ins-
tituição contratante em papel timbrado, assinado pela chefia imediata
e com carimbo de identificação.

Na página 108, DA CLASSIFICAÇÃO FINAL, onde se lê:
9.10 Se os aprovados (vagas reservadas e vagas regulares) para um
determinado cargo/área de atuação/perfil não preencherem as vagas
definidas para o mesmo, será convocado o candidato que tiver a
melhor classificação entre os concorrentes da mesma área de atuação
no respectivo cargo, e que ainda não esteja classificado no perfil ao
qual concorreu, leia-se: 9.10 Se os aprovados (vagas reservadas e
vagas regulares) para um determinado cargo/área de atuação/perfil
não preencherem as vagas definidas para o mesmo, será convocado o
candidato que tiver a melhor classificação entre os concorrentes da
mesma área de atuação do respectivo cargo, e que ainda não tenha
sido convocado para nomeação no perfil ao qual concorreu.

Nas páginas 109 e 110, Anexo I, Perfil/Escolaridade/For-
mação/Atribuições/Localização/Vagas, CARGO: TÉCNICO EM
SAÚDE PÚBLICA, EM TODOS OS PERFIS, onde se lê: Esco-
laridade/Formação: Ensino Médio Completo e Curso Técnico, leia-se:
Escolaridade/Formação: Ensino Médio ou curso equivalente comple-
to, conhecimentos específicos inerentes ao cargo e ter 1(um) ano, no
mínimo, de participação em projetos de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico ou habilitação inerente à Classe.

Na página 110, Anexo II, onde se lê: Pré-requisitos: Ensino
médio e curso equivalente completo, ter conhecimentos específicos
inerentes ao cargo e ter 1 (um) ano, no mínimo, de participação em
projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico ou habilitação
inerente à Classe, leia-se: Pré-requisitos: Ensino médio ou curso equi-
valente completo, ter conhecimentos específicos inerentes ao cargo e
ter 1 (um) ano, no mínimo, de participação em projetos de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico ou habilitação inerente à Classe

EDITAL Nº 2: No DOU nº 154, de 12/08/2010, Seção 3,
página 103, Cargo: Analista de Gestão em Saúde, DA CLASSI-
FICAÇÃO FINAL, onde se lê: 9.8 Se os aprovados (vagas reservadas
e vagas regulares) para um determinado cargo/área de atuação/perfil
não preencherem as vagas definidas para o mesmo, será convocado o
candidato que tiver a melhor classificação entre os concorrentes da
mesma área de atuação no respectivo cargo, e que ainda não esteja
classificado no perfil ao qual concorreu, leia-se: 9.8 Se os aprovados
(vagas reservadas e vagas regulares) para um determinado cargo/área
de atuação/perfil não preencherem as vagas definidas para o mesmo,
será convocado o candidato que tiver a melhor classificação entre os
concorrentes da mesma área de atuação do respectivo cargo, e que
ainda não tenha sido convocado para nomeação no perfil ao qual
concorreu.

Na página 104, Anexo I, Área de Atuação: Gestão Pública,
Perfil: Cooperação Internacional, onde se lê: Escolaridade/Graduação:
Comércio Exterior, Relações Internacionais, leia-se: Escolarida-
de/Graduação: Comércio Exterior, Relações Internacionais, Ciências
Sociais, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas ou Área
Afim.

Na página 105, Anexo II: Pré-requisitos, Carreira: Gestão em
Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde, Cargo: Analista
de Gestão em Saúde, Classe: Analista de Gestão em Saúde Júnior,
onde se lê: Pré-requisitos: Conclusão de curso superior, leia-se: Pré-
requisitos: Conclusão de curso superior em nível de graduação e
qualificação específica para a Classe.

Onde se lê: Anexo V: Quadro de Provas

ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE
Prova Objetiva No ques-

tões
Peso Pontuação

máxima
Mínimo de
pontos para
aprovação

1ª Etapa
Língua Portuguesa 10 1 10 5
Conhecimentos Especí-
ficos (Área de Atua-
ção)

20 2 40 10

Conhecimentos Especí-
ficos (Perfil)

30 2 60 30

2ª Etapa
Análise de Títulos - 1 20 -
To t a l 130

Leia-se: Anexo V: Quadro de Provas

ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE
Prova Objetiva No ques-

tões
Peso Pontuação

máxima
Mínimo de
pontos para
aprovação

1ª Etapa
Língua Portuguesa 10 1 10 5
Conhecimentos Especí-
ficos (Área de Atua-
ção)

20 2 40 20

Conhecimentos Especí-
ficos (Perfil)

30 2 60 30

2ª Etapa
Análise de Títulos - 1 20 -
To t a l 130

Na página 105, Anexo I, Área de atuação/ Perfil/Escola-
ridade/Graduação/Atribuições/Localidade/Vagas, Área de atuação:
Gestão Pública, Perfil: Gestão de Ensino, onde se lê: Escolarida-
de/Graduação: Pedagogia, Ciências Humanas, leia-se: Escolarida-
de/Graduação: Pedagogia, Ciências Humanas, Ciências da Saúde.

Na página 105, Anexo III, Conteúdos Programáticos, onde se
lê: Área de Atuação Gestão Pública: 1. Conceitos de Estado, so-
ciedade e mercado. 2. Origem do Estado e da Administração Pública
modernos. 3. Evolução da Administração Pública no Brasil (após
1930): Reformas Administrativas. 4. Modelos de gestão pública: pa-
trimonialista, burocrático e gerencial. 5. Gestão estratégica no serviço
público. 6. Caracterização das organizações: tipos de estruturas or-
ganizacionais, aspectos comportamentais (motivação, clima e cultu-
ra). 7. Gestão da mudança organizacional: ferramentas de mudança
organizacional (benchmarking, programa de qualidade, aprendizado
organizacional e planejamento estratégico). 8. Instrumentos de fi-
nanciamento do setor público e Parcerias Público-Privado (PPP). 9.
Instrumentos gerenciais contemporâneos: avaliação de desempenho e
resultados; sistemas de incentivo e responsabilização; flexibilidade
organizacional; trabalho em equipe; mecanismos de rede. 10. Novas
formas de gestão de serviços públicos: formas de supervisão e con-
tratualização de resultados. 11. Avaliações de Políticas Públicas e
Programas Governamentais. 12. Avaliação de políticas públicas e seu
relacionamento com processos, resultados e impactos. 13. Direitos,
deveres e responsabilidades dos servidores públicos, leia-se: Área de
Atuação Gestão Pública: 1. Conceitos de Estado, sociedade e mer-
cado. 2. Origem do Estado e da Administração Pública modernos. 3.
Evolução da Administração Pública no Brasil (após 1930): Reformas
Administrativas. 4. Modelos de gestão pública: patrimonialista, bu-
rocrático e gerencial. 5. Gestão estratégica no serviço público. 6.
Caracterização das organizações: tipos de estruturas organizacionais,
aspectos comportamentais (motivação, clima e cultura). 7. Gestão da
mudança organizacional: ferramentas de mudança organizacional
(benchmarking, programa de qualidade, aprendizado organizacional e
planejamento estratégico). 8. Instrumentos de financiamento do setor
público e Parcerias Público-Privado (PPP). 9. Instrumentos gerenciais
contemporâneos: avaliação de desempenho e resultados; sistemas de
incentivo e responsabilização; flexibilidade organizacional; trabalho
em equipe; mecanismos de rede. 10. Novas formas de gestão de
serviços públicos: formas de supervisão e contratualização de re-
sultados. 11. Avaliações de Políticas Públicas e Programas Gover-
namentais. 12. Avaliação de políticas públicas e seu relacionamento
com processos, resultados e impactos. 13. Direitos, deveres e res-
ponsabilidades dos servidores públicos, 14. Lei nº 8.112/90, Lei nº
8.666/93, Lei nº 8.429/92, Lei nº 8.730/93, Lei nº 9.784/98, entre
outras relativas ao serviço público.

EDITAL Nº 3: No DOU nº 154, de 12 /08/2010, Seção 3,
página 129, DA CLASSIFICAÇÃO FINAL, onde se lê: 9.8 Se os
aprovados (vagas reservadas e vagas regulares) para um determinado
cargo/área de atuação/perfil não preencherem as vagas definidas para
o mesmo, será convocado o candidato que tiver a melhor classi-
ficação entre os concorrentes da mesma área de atuação no respectivo
cargo, e que ainda não esteja classificado no perfil ao qual concorreu,
leia-se: 9.8 Se os aprovados (vagas reservadas e vagas regulares) para
um determinado cargo/área de atuação/perfil não preencherem as va-
gas definidas para o mesmo, será convocado o candidato que tiver a
melhor classificação entre os concorrentes da mesma área de atuação
do respectivo cargo, e que ainda não tenha sido convocado para
nomeação no perfil ao qual concorreu.

Na página 131, CARGO: Tecnologista em Saúde Pública,
Área de atuação/ Perfil/Graduação/Atribuições/ Localização/Vagas,
Área de Atuação: Comunicação Social, Perfil: Comunicação Insti-
tucional, onde se lê: Graduação: Comunicação Social (habilitação
Publicidade e Propaganda), leia-se: Graduação: Comunicação Social
(habilitação Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas).

Na página 131, CARGO: Tecnologista em Saúde Pública, Área
de atuação/ Perfil/Graduação/Atribuições/ Localização/Vagas, Área de
Atuação: Design Gráfico, Perfil: Programação Visual, Graduação: Dese-
nho Industrial, Design Gráfico ou Áreas Afins, onde se lê: Atribuições:
Desenvolver programação visual voltada para a educação e divulgação em
ciência e saúde e produtos institucionais (livros, acadêmicos com norma-
lização específica da mídia/produto); criar e produzir materiais em meio
impresso e eletrônico; participar de comissões e redes em sua área de atua-
ção; planejamento gráfico de material jornalístico, editorial e outros; design
de interface para internet, intranet e sistemas, leia-se: Desenvolver pro-
gramação visual voltada para a educação e divulgação em ciência e saúde e
produtos institucionais (livros, acadêmicos com normalização específica
da mídia/produto); criar e produzir materiais em meio impresso e eletrô-
nico; participar de comissões e redes em sua área de atuação; planejamento
gráfico de material jornalístico, editorial e outros; design de interface para
internet, intranet e sistemas. Desenvolver projetos de comunicação visual
para a web; atuar de forma contínua em usabilidade; Criar e otimizar a
apresentação do site, usando diversos softwares gráficos, de animação e
banco de dados; mapear e avaliar os vários produtos de mídia interativa.
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