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SUPERINTENDÊNCIA

DESIGINAÇÕES

DESIGNAÇÃO DE FISCAL Nº 05, de 12 de fevereiro de 2014.

O Superintendente do Hospital Universitário do Piauí – EBSERH-PI, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pela Portaria nº 125 de 11 de dezembro de 2012, RESOLVE:
Art. 1º Designar como fiscal do Contrato nº 23/2013, cujo objeto é a contratação de serviços de
exames laboratoriais para atender às necessidades do HUPI, conforme Art. 58, inciso III e Art.
67, caput e Parágrafo Primeiro da Lei nº 8.666/93, o senhor DILBERT SILVA VELOSO, portador
do RG nº 1.974.193 SSP/PI e CPF nº 658.738.403-00, e como seu substituto, RENATO CÉSAR
DOS SANTOS, portador do RG nº 1.108.899 SSP/PI, CPF nº 411.702.103-68.
Art. 2º Compete ao fiscal do contrato observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I – abrir processo administrativo para acompanhamento de execução contratual, promovendo a
juntada de todos os documentos referentes ao contrato e a sua execução;
II – anotar, de forma organizada, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato;
III – manter arquivo com dados atualizados do representante da contratada, contendo documentos
pertinentes a sua qualificação, ao desempenho de suas atribuições e a forma de contrato;
IV – registrar, por escrito, os ajustes acordados com o representante da contratada, colhendo sua
assinatura e promovendo a sua juntada aos autos;
V – conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o
atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no
contrato, registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas,
datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível
procedimento de sanção contratual;
VI – recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento,
ajustes ou correções;
VII – comunicar à contratada, mediante correspondência entregue pessoalmente ou por aviso de
recebimento, cuja cópia deverá ser juntada aos autos, eventuais irregularidades na execução do
contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados;
VIII – comunicar por Memorando, ao Setor de Administração, o descumprimento, pela
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de
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penalidades, em busca de apoio para a abertura de Procedimento de Apuração de Irregularidades
na Execução Contratual;
IX – comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadoras;
X – analisar, conferir e atestar as notas fiscais, faturas ou demais documentos hábeis para
pagamento ou repasse de recursos;
XI – encaminhar a documentação para pagamento, com Relatório de Acompanhamento da
Execução Contratual, ao Setor de Orçamento e Finanças da Diretoria Administrativa Financeira;
XII - oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
XIII – comunicar à Administração, mediante provocação do requisitante, a necessidade de se
realizar prorrogações, acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vista à economicidade
e à eficiência na execução contratual.
Art. 3º Esta designação entra em vigor na data de sua assinatura.

José Miguel Luz Parente
Superintendente
Ebserh – Filial Pi

DESIGNAÇÃO DE FISCAL Nº 06, de 13 de fevereiro de 2014.

O Superintendente do Hospital Universitário do Piauí – EBSERH-PI, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pela Portaria nº 125 de 11 de dezembro de 2012, RESOLVE:
Art. 1º Designar como fiscal dos Contratos nº 25/2013, 27/2013 e 28/2013 cujo objeto é a
aquisição de equipamentos de informática e outros, para atender às necessidades do HUPI,
conforme Art. 58, inciso III e Art. 67, caput e Parágrafo Primeiro da Lei nº 8.666/93, o senhor
FRANKLIN PESSOA ALVES DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE 2050034, e como seu substituto,
FRANCISCO ROTERDAM MACEDO, matrícula SIAPE 1509678.
Art. 2º Compete ao fiscal do contrato observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I – abrir processo administrativo para acompanhamento de execução contratual, promovendo a
juntada de todos os documentos referentes ao contrato e a sua execução;
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II – anotar, de forma organizada, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato;
III – manter arquivo com dados atualizados do representante da contratada, contendo documentos
pertinentes a sua qualificação, ao desempenho de suas atribuições e a forma de contrato;
IV – registrar, por escrito, os ajustes acordados com o representante da contratada, colhendo sua
assinatura e promovendo a sua juntada aos autos;
V – conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o
atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no
contrato, registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas,
datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível
procedimento de sanção contratual;
VI – recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento,
ajustes ou correções;
VII – comunicar à contratada, mediante correspondência entregue pessoalmente ou por aviso de
recebimento, cuja cópia deverá ser juntada aos autos, eventuais irregularidades na execução do
contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados;
VIII – comunicar por Memorando, ao Setor de Administração, o descumprimento, pela
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de
penalidades, em busca de apoio para a abertura de Procedimento de Apuração de Irregularidades
na Execução Contratual;
IX – comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadoras;
X – analisar, conferir e atestar as notas fiscais, faturas ou demais documentos hábeis para
pagamento ou repasse de recursos;
XI – encaminhar a documentação para pagamento, com Relatório de Acompanhamento da
Execução Contratual, ao Setor de Orçamento e Finanças da Diretoria Administrativa Financeira;
XII - oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
XIII – comunicar à Administração, mediante provocação do requisitante, a necessidade de se
realizar prorrogações, acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vista à economicidade
e à eficiência na execução contratual.
Art. 3º Esta designação entra em vigor na data de sua assinatura.

José Miguel Luz Parente
Superintendente
Ebserh – Filial Pi
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DESIGNAÇÃO DE FISCAL Nº 07 , de 13 de fevereiro de 2014.

O Superintendente do Hospital Universitário do Piauí – EBSERH-PI, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pela Portaria nº 125 de 11 de dezembro de 2012, RESOLVE:
Art. 1º Designar como fiscal do Contrato nº 03/2014 cujo objeto é a prestação de serviço de
dosimetria para mediação de radiação recebida pelos funcionários do HUPI, conforme Art.
58, inciso III e Art. 67, caput e Parágrafo Primeiro da Lei nº 8.666/93, o senhor JAMESON
FERREIRA DA SILVA, matrícula SIAPE 2033951, e como sua substituta, ARIANNE MARIA DE
SOUSA BORGES, matrícula SIAPE 2049909.
Art. 2º Compete ao fiscal do contrato observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I – abrir processo administrativo para acompanhamento de execução contratual, promovendo a
juntada de todos os documentos referentes ao contrato e a sua execução;
II – anotar, de forma organizada, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato;
III – manter arquivo com dados atualizados do representante da contratada, contendo documentos
pertinentes a sua qualificação, ao desempenho de suas atribuições e a forma de contrato;
IV – registrar, por escrito, os ajustes acordados com o representante da contratada, colhendo sua
assinatura e promovendo a sua juntada aos autos;
V – conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o
atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no
contrato, registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas,
datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível
procedimento de sanção contratual;
VI – recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento,
ajustes ou correções;
VII – comunicar à contratada, mediante correspondência entregue pessoalmente ou por aviso de
recebimento, cuja cópia deverá ser juntada aos autos, eventuais irregularidades na execução do
contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados;
VIII – comunicar por Memorando, ao Setor de Administração, o descumprimento, pela
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de
penalidades, em busca de apoio para a abertura de Procedimento de Apuração de Irregularidades
na Execução Contratual;
IX – comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadoras;
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X – analisar, conferir e atestar as notas fiscais, faturas ou demais documentos hábeis para
pagamento ou repasse de recursos;
XI – encaminhar a documentação para pagamento, com Relatório de Acompanhamento da
Execução Contratual, ao Setor de Orçamento e Finanças da Diretoria Administrativa Financeira;
XII - oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
XIII – comunicar à Administração, mediante provocação do requisitante, a necessidade de se
realizar prorrogações, acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vista à economicidade
e à eficiência na execução contratual.
Art. 3º Esta designação entra em vigor na data de sua assinatura.

José Miguel Luz Parente
Superintendente
Ebserh – Filial Pi

DESIGNAÇÃO DE FISCAL Nº 08, de 17 de fevereiro de 2014.
A Superintendente, em exercício, do Hospital Universitário do Piauí – EBSERH-PI, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 125 de 11 de dezembro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Designar como fiscal do Contrato nº 07/2014 cujo objeto é a prestação de serviços de
operação e manutenção na subestação e nos grupos geradores do HUPI, conforme Art. 58,
inciso III e Art. 67, caput e Parágrafo Primeiro da Lei nº 8.666/93, o senhor VINÍCIUS MAGNO
UCHOA LIMA OLIVEIRA, matrícula SIAPE 2050644, e como seu substituto, PAULO HENRIQUE
SANTOS RIBEIRO, matrícula SIAPE 2050509.
Art. 2º Compete ao fiscal do contrato observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I – abrir processo administrativo para acompanhamento de execução contratual, promovendo a
juntada de todos os documentos referentes ao contrato e a sua execução;
II – anotar, de forma organizada, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato;
III – manter arquivo com dados atualizados do representante da contratada, contendo documentos
pertinentes a sua qualificação, ao desempenho de suas atribuições e a forma de contrato;
IV – registrar, por escrito, os ajustes acordados com o representante da contratada, colhendo sua
assinatura e promovendo a sua juntada aos autos;
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V – conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o
atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no
contrato, registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas,
datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível
procedimento de sanção contratual;
VI – recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento,
ajustes ou correções;
VII – comunicar à contratada, mediante correspondência entregue pessoalmente ou por aviso de
recebimento, cuja cópia deverá ser juntada aos autos, eventuais irregularidades na execução do
contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados;
VIII – comunicar por Memorando, ao Setor de Administração, o descumprimento, pela
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de
penalidades, em busca de apoio para a abertura de Procedimento de Apuração de Irregularidades
na Execução Contratual;
IX – comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadoras;
X – analisar, conferir e atestar as notas fiscais, faturas ou demais documentos hábeis para
pagamento ou repasse de recursos;
XI – encaminhar a documentação para pagamento, com Relatório de Acompanhamento da
Execução Contratual, ao Setor de Orçamento e Finanças da Diretoria Administrativa Financeira;
XII - oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
XIII – comunicar à Administração, mediante provocação do requisitante, a necessidade de se
realizar prorrogações, acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vista à economicidade
e à eficiência na execução contratual.
Art. 3º Esta designação entra em vigor na data de sua assinatura.

MARIA RACHEL DE CASTRO
Superintendente, em Exercício
Ebserh – Filial Pi
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DESIGNAÇÃO DE FISCAL Nº 09, de 18 de fevereiro de 2014.

A Superintendente, em exercício, do Hospital Universitário do Piauí – EBSERH-PI, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 125 de 11 de dezembro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Designar como fiscal dos Contratos nº 01/2014 e 02/2014 cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para segurar Auto (caminhões) e Riscos Diversos para cobertura de
Unidades Móveis de Estoque, Oftalmologia e Odontologia do HUPI, conforme Art. 58, inciso
III e Art. 67, caput e Parágrafo Primeiro da Lei nº 8.666/93, o senhor SINVAL PEREIRA DE
ANDRADE NETO, matrícula SIAPE 2050600.
Art. 2º Compete ao fiscal do contrato observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I – abrir processo administrativo para acompanhamento de execução contratual, promovendo a
juntada de todos os documentos referentes ao contrato e a sua execução;
II – anotar, de forma organizada, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato;
III – manter arquivo com dados atualizados do representante da contratada, contendo documentos
pertinentes a sua qualificação, ao desempenho de suas atribuições e a forma de contrato;
IV – registrar, por escrito, os ajustes acordados com o representante da contratada, colhendo sua
assinatura e promovendo a sua juntada aos autos;
V – conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o
atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no
contrato, registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas,
datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível
procedimento de sanção contratual;
VI – recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento,
ajustes ou correções;
VII – comunicar à contratada, mediante correspondência entregue pessoalmente ou por aviso de
recebimento, cuja cópia deverá ser juntada aos autos, eventuais irregularidades na execução do
contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados;
VIII – comunicar por Memorando, ao Setor de Administração, o descumprimento, pela
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de
penalidades, em busca de apoio para a abertura de Procedimento de Apuração de Irregularidades
na Execução Contratual;
IX – comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadoras;
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X – analisar, conferir e atestar as notas fiscais, faturas ou demais documentos hábeis para
pagamento ou repasse de recursos;
XI – encaminhar a documentação para pagamento, com Relatório de Acompanhamento da
Execução Contratual, ao Setor de Orçamento e Finanças da Diretoria Administrativa Financeira;
XII - oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
XIII – comunicar à Administração, mediante provocação do requisitante, a necessidade de se
realizar prorrogações, acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vista à economicidade
e à eficiência na execução contratual.
Art. 3º Esta designação entra em vigor na data de sua assinatura.

MARIA RACHEL DE CASTRO
Superintendente, em Exercício
Ebserh – Filial Pi

DESIGNAÇÃO DE FISCAL Nº 10, de 19 de fevereiro de 2014.

A Superintendente, em exercício, do Hospital Universitário do Piauí – EBSERH-PI, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 125 de 11 de dezembro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1º Designar como fiscal do Contrato nº 08/2014 cujo objeto é a prestação de serviços de
operação e manutenção nos sistemas de geração, acumulação e distribuição de vapor de
água quente nas dependências do HUPI, conforme Art. 58, inciso III e Art. 67, caput e
Parágrafo Primeiro da Lei nº 8.666/93, o senhor PAULO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO,
matrícula SIAPE 2050509 e como seu substituto, o Sr. JOSÉ SOARES JÚNIOR, matrícula SIAPE
2025458.
Art. 2º Compete ao fiscal do contrato observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I – abrir processo administrativo para acompanhamento de execução contratual, promovendo a
juntada de todos os documentos referentes ao contrato e a sua execução;
II – anotar, de forma organizada, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato;
III – manter arquivo com dados atualizados do representante da contratada, contendo documentos
pertinentes a sua qualificação, ao desempenho de suas atribuições e a forma de contrato;
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IV – registrar, por escrito, os ajustes acordados com o representante da contratada, colhendo sua
assinatura e promovendo a sua juntada aos autos;
V – conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o
atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no
contrato, registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas,
datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível
procedimento de sanção contratual;
VI – recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento,
ajustes ou correções;
VII – comunicar à contratada, mediante correspondência entregue pessoalmente ou por aviso de
recebimento, cuja cópia deverá ser juntada aos autos, eventuais irregularidades na execução do
contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados;
VIII – comunicar por Memorando, ao Setor de Administração, o descumprimento, pela
contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de
penalidades, em busca de apoio para a abertura de Procedimento de Apuração de Irregularidades
na Execução Contratual;
IX – comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadoras;
X – analisar, conferir e atestar as notas fiscais, faturas ou demais documentos hábeis para
pagamento ou repasse de recursos;
XI – encaminhar a documentação para pagamento, com Relatório de Acompanhamento da
Execução Contratual, ao Setor de Orçamento e Finanças da Diretoria Administrativa Financeira;
XII - oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
XIII – comunicar à Administração, mediante provocação do requisitante, a necessidade de se
realizar prorrogações, acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vista à economicidade
e à eficiência na execução contratual.
Art. 3º Esta designação entra em vigor na data de sua assinatura.

MARIA RACHEL DE CASTRO
Superintendente, em Exercício
Ebserh – Filial Pi
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SUPERINTENDÊNCIA

PORTARIAS

PORTARIA N° 07, 20 de fevereiro de 2014.

O Superintendente do HUPI/EBSERH, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria
nº 125, de 11/12/2012, de 11/12/2012, publicada no DOU de 13/12/2012, especificamente art. 2º,
XX:
CONSIDERANDO que a Administração Pública é regida, principalmente, pelos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO a necessidade de apuração da frequência do Médico Roberto César Teixeira
Dantas;
CONSIDERANDO a declaração de suspeição de dois membros da Comissão Processante
designada pela portaria nº 001/2014, de 02 de janeiro de 2014;
RESOLVE:
Art. 1.º Designar nova Comissão Processante constituída para apurar os fatos relatados às fls.
12/13 do processo administrativo nº 23000.016410/2013-09, em relação à frequência do médico
Roberto César Teixeira Dantas, composta pelos seguintes membros:
FERNANDA VALÉRIA SILVA DANTAS AVELINO, matrícula SIAPE nº 1350197 - Chefe
da Divisão de Enfermagem – Presidente
LIA CRUZ DA COSTA DAMÁSIO, matrícula SIAPE nº 3794255 - Chefe da Unidade de
Atenção à Saúde da Mulher - Membro
REGINA CLÁUDIA FERREIRA SOARES DO REGO, matrícula SIAPE nº 1542673 - Chefe
do Setor de Contabilidade - Membro
Art. 2.º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação
necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais
provas que entender pertinentes.
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Art. 3.º A Comissão, ora instituída, terá o prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual
período, a critério do Superintendente do HUPI/EBSERH, a partir da data da publicação desta
Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência à Administração Superior.
Art. 4.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga o artigo 2º da portaria nº
001/2014, de 02 de janeiro de 2014.

Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.

José Miguel Luz Parente
Superintendente
Ebserh – Filial Pi
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