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EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O presente apostilamento tem como objeto o registro de alterações ocorridas
no valor contratual, decorrentes de repactuações do exercício de 2019 e revisão
contratual, formalizada através do 3º termo aditivo ao contrato, para o qual não houve a
importação das informações para o sistema comprasnet contratos, necessitando de
correção dos valores atualmente contratados..

(COMPRASNET 4.0 - 21/01/2021).'

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O presente apostilamento tem como objeto o registro de alterações ocorridas
no valor contratual, decorrentes de repactuações dos exercícios de 2018 e 2019,
formalizadas através do 2º termo aditivo ao contrato, para o qual não houve a importação
das informações para o sistema comprasnet contratos, necessitando de correção dos
valores atualmente contratados..

(COMPRASNET 4.0 - 21/01/2021).'

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo nº 25000.001909/2021-49. Espécie: Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2021.
Objeto: Troca de informações e dados úteis e necessários para realização da Pesquisa de
Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil - Prevcov, em residentes das capitais,
Unidades Federadas, Regiões Metropolitanas e Grandes Regiões do país. Partícipes: UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
CNPJ Nº 00.394.544/0023-90 e FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA - IBGE, CNPJ: 33.787.094/0001-40. Vigência: 06 meses, a partir da data de
publicação. Fundamento Legal: Art. 116 da Lei 8.666/93. Data e assinatura: 12/01/2021.
SIGNATÁRIOS: Pelo Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde Arnaldo Correia
de Medeiros, Secretário; pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE, Susana Leite Ribeiro Cordeiro Guerra, Presidente.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 2, DE 19 DE JANEIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, do Ministério da Saúde, convoca o
Instituto de Juventude, CNPJ nº 03.041.539/0001-87, notificado por meio do Ofício nº
2272/2019, de 09/09/2019 (SEI 0011121703) e a Senhora Isadora de Ataíde Fonseca
Assunção, CPF nº ***.128.689-**, notificada por meio do Ofício nº 2271/2019, de
09/09/2019 (SEI 0011121318), que se encontram em locais incertos e não sabidos para
retirarem e atenderem às notificações referentes a débitos de Recursos do CFA 433/2004
(0011101556). O não atendimento no prazo de 15 dias, contados da data de publicação
deste, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

Ministério da Saúde, sito no SRTVN Quadra 701, lote D, Edifício PO 700, 5º
andar, CEP 70.719-040, Brasília/DF. Dúvidas contatar com técnicos do DCCI/SVS/MS,
telefone (61) 3315.7824.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
Secretário de Vigilância em Saúde

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1, DE 19 DE JANEIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, do Ministério da Saúde, convoca o
Grupo Liberdade Igualdade Cidadania Homossexual, CNPJ nº 05.248.185/0001-71,
notificado por meio do Ofício nº 2943/2019, de 12/11/2019 (SEI 0012178611), que se
encontra em local incerto e não sabido para retirar e atender à notificação referente a
débitos de Recursos da Carta Acordo - CA Nº 074/2012 (0011632548). O não atendimento
no prazo de 15 dias, contados da data de publicação deste, ensejará a instauração de
Tomada de Contas Especial.

Ministério da Saúde, sito no SRTVN Quadra 701, lote D, Edifício PO 700, 5º
andar, CEP 70.719-040, Brasília/DF. Dúvidas contatar com técnicos do DCCI/SVS/MS,
telefone (61) 3315.7824.

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
Secretário de Vigilância em Saúde

INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 257003

Nº Processo: 25209002030202005. Objeto: Aquisição de materiais/peças para atendimento
das demandas de manutenção do IEC. Total de Itens Licitados: 56. Edital: 22/01/2021 das
08h00 às 17h30. Endereço: Br 316 Km 7 , Sn, - Ananindeua/PA ou
https://www.gov.br/compras/edital/257003-5-00001-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 22/01/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/02/2021
às 08h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: A descrição do Termo de
Referência que prevalecerá em caso de divergência entre este e o sistema Compras
G o v e r n a m e n t a i s ( C AT M AT ) .

CAROLINE BRANCO MOITA
Pregoeira

(SIASGnet - 21/01/2021) 257003-00001-2021NE000006

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
5ª DIRETORIA

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 2, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, , no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 54, VII, do Regimento Interno aprovado
pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve
tornar público o presente Edital de Chamamento para as Clínicas de Vacinação privadas,
com a finalidade de fornecer as informações necessárias para o cadastro das mesmas no
VigiMed, o sistema eletrônico de notificação de eventos adversos a medicamentos e
vacinas da Anvisa, conforme Anexo.

ALEX MACHADO CAMPOS

ANEXO

CO N T E X T U A L I Z AÇ ÃO
Em 21 de dezembro de 2020 a Gerência de Farmacovigilância (GFARM) emitiu

a NOTA TÉCNICA Nº 49/2020/SEI/GFARM/GGMON/DIRE5/ANVISA, contendo orientações
para o monitoramento de eventos adversos pós-vacinação por Clínicas de Vacinação
privadas, com publicação de notícia no sítio eletrônico da Anvisa em 06/01/2021.

As Clínicas de Vacinação privadas constituem serviços de saúde responsáveis
por aplicação das vacinas a uma parcela expressiva de pessoas e devem seguir as
determinações da legislação sanitária federal, como o monitoramento de eventos adversos
pós-vacinação (EAPV), de acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 36/2013,
a qual estabelece que, uma vez que os EAPV sejam relatados à clínica de vacinação, a
notificação dos eventos adversos deve ser realizada em prazos específicos, por meio das

ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa, no caso o VigiMed. Tais obrigações
dizem respeito a todas as vacinas disponíveis no mercado.

Adicionalmente, considerando o contexto da pandemia Covid-19 e a iminente
publicação de registro ou eventual autorização de uso excepcional de vacinas contra a
Covid-19, as quais tem o potencial de serem utilizadas em larga escala para a imunização
de toda a população brasileira, as autoridades sanitárias e os serviços de saúde devem
prezar pelo monitoramento destes produtos para verificar a sua segurança e efetividade.

Para efetivar este monitoramento de vacinas fora do âmbito do Programa
Nacional de Vacinação - PNI, em Clínicas de Vacinação privadas, a Anvisa disponibiliza o
sistema VigiMed para a realização de notificações de EAPV. Tal sistema é facilmente
acessível por qualquer navegador de internet e tem sido disponibilizado aos centros
nacionais de farmacovigilância do mundo inteiro pela Organização Mundial da Saúde, sob
o nome VigiFlow.

Para acessar o VigiMed, as Clínicas de Vacinação privadas necessitam ter acesso
ao sistema VigiMed, após realizar um cadastro diretamente na GFARM.

OBJETIVO
Coletar dados das Clínicas de Vacinação privadas para realização do cadastro no

sistema VigiMed.
P Ú B L I CO - A LV O
O presente Edital de Chamamento é direcionado às Clínicas de Vacinação

privadas.
INFORMAÇÕES A SEREM SUBMETIDAS
1. Dados das Clínicas de Vacinação privadas para cadastro no VigiMed
2. Dados do Responsável Técnico
3. Dados de usuários a serem cadastrados no VigiMed
4. Informação sobre a existência de sistema próprio para registro de notificação

de eventos adversos pós vacinais
FORMA E PRAZO DE PARTICIPAÇÃO
O prazo para envio das informações é até 30 (trinta) dias a partir da publicação

deste Edital.
Os dados devem ser informados no formulário on-line disponível no link:

https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/454336?lang=pt-BR
AT U A L I Z AÇ ÃO
Os participantes poderão ser consultados posteriormente pela GFARM, caso

seja necessário o envio de dados complementares ou esclarecimentos sobre as
informações aportadas.

As informações presentes neste Edital podem ser atualizadas pelas Clínicas de
Vacinação privadas futuramente, quando necessário, no link:
https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/454336?lang=pt-BR, bem como serem enviadas
para o cadastro de novas Clínicas de Vacinação privadas que passem a funcionar após o
prazo de vigência do presente Edital.

P E N A L I DA D ES
A desobediência ao disposto na notificação configura infração sanitária, sujeita

às penalidades previstas nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem
prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal eventualmente.

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2021, Processo nº 1141/20, firmado
entre o Grupo Hospitalar Conceição e a empresa PBI INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ
nº 04.534.084/0001-02. Objeto: a prestação de serviço de renovação e ampliação de
licenças trendmicro, suporte técnico local e remoto em 24x7, aquisição de web application
firewall fortiweb virtual appliance com suas garantias de funcionamento, atualizações de
assinaturas de proteção, suporte técnico local e remoto em 24x7, pelo período de 12
(doze) meses, prorrogável até o limite legal,. Valor total R$ 1.004.418,06 (um milhão,
quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e seis centavos).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021 - SRP

Objeto: aquisição de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (VALVULAR
BIOLOGIA E MECANICA), com comodato de equipamento/assessório, pelo Sistema de
Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para o Hospital Nossa Senhora da
Conceição S.A.,,. ABERTURA: 09/02/2021 às 09:00h. Local: Plataforma do Banco do
Brasil.

Porto Alegre, 22 de janeiro de 2021.
ANDERSON GRIMALDI PETERSEN

Gerente de Materiais

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 388/2020

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de realização de
avaliações quantitativas de produtos/agentes químicos no ambiente de trabalho do
Laboratório de Anatomia Patológica do GHC, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável
até o limite legal,. ABERTURA: 11/02/2021 às 09:00h. Local: Plataforma do Banco do
Brasil.

Porto Alegre, 22 de janeiro de 2021.
ANDERSON GRIMALDI PETERSEN

Gerente de Materiais

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2021 - UASG 255000 - FNS/PRESIDENCIA

Nº Processo: 25100.002441/2020-09.
Inexigibilidade Nº 8/2020. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF.
Contratado: 33.641.663/0012-05 - FUNDACAO GETULIO VARGAS. Objeto:

Prestação de serviços educacionais, pela contratada, referente a inscrição da servidora
thais lopes magri de almeida, agente administrativo, matrícula/siape nº 1732413, no curso
de pós-graduação lato sensu mba executivo em economia e gestão: planejamento,
financiamento e governança pública, com carga horária de 432h, com o início previsto para
18 de janeiro de 2021 e término em 08 de agosto de 2022, em face da importância de
aprimoramento da servidora..

Fundamento Legal: . Vigência: 18/01/2021 a 08/08/2022. Valor Total: R$
33.912,00. Data de Assinatura: 15/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 20/01/2021).

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE SUPRESSÃO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº
1360/2017 - 855055 -Município de CASTANHAL-PA
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-16, por meio da
Superintendência Estadual do Pará, CNPJ: 26.989.350/0005-40, situada na Av. Visconde de
Souza Franco, nº 616 Reduto, Belém-Pará. Objeto: Integrar ao Termo de Convênio original
Novo Plano de Trabalho, alterando o valor da Concedente de R$ 500.00,00 para R$
400.294,05 sendo suprimido o valor total de R$ 99.705,95 em decorrência do resultado do
Processo Licitatório e após análise da Área Técnica. Data da assinatura: 21/01/2021.
Signatário: Mauro Rodrigues Bastos, CPF: 121.115.032-15, Processo n°
25100.017.219/2017-05.
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