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SUPERINTENDÊNCIA

DESIGNAÇÃO

Portaria nº 006, de 04 de janeiro de 2018

O Superintendente, no uso da competência que lhe confere o art. 16 da Norma
Operacional de Controle Disciplinar da Ebserh, resolve:

Art. 1º Designar Marcelo da Silva Lima, Matrícula SIAPE nº 2166537, ocupante do
cargo Analista Administrativo lotado na Contabilidade - Hupes - ;Sheila Gomes Silva
Gargano, Matrícula SIAPE nº 2166538 ocupante do cargo Analista Administrativo,
lotado no Setor de Tecnologia da Informação - Hupes; Luciana de Brito Gonçalves,
Matrícula SIAPE nº 2926792, ocupante do cargo Nutricionista, lotado no Hupes; para,
sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de Processo Administrativo
Sancionador visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas
descritas no Processo nº 23534.000692/2017-10 relativo a insubordinação, bem como
proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

Art. 2º Estabelecer o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a conclusão dos trabalhos
da referida comissão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lília Kátia Andrade Nunes
Portaria nº 007, de 05 de janeiro de 2018
O SUPERINTENDENTE DO COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
PROFESSOR EDGARD SANTOS, no uso de suas atribuições, que lhe foram
conferidas conforme Portaria nº 961/2014 da EBSERH, em pleno atendimento ao
disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93 e legislações correlatas,
resolve:

Art. 1º Designar para acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 02/2018, oriundo
da Inexigibilidade nº 15/2017, firmado com a empresa Medicalsystem Comércio e
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Serviços de Equipamentos Médicos Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa
para prestação de serviços contínuos de manutenção e assistência técnica preventiva e
corretiva em equipamentos da marca INDREL, sem dedicação exclusiva de mão de obra
e com fornecimento de peças de reposição, para atender às necessidades dos
equipamentos instalados no Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos, os
funcionários do Setor de Infraestrutura Física do Complexo HUPES para exercer, sem
prejuízo das atribuições de seu cargo efetivo:
I - GESTOR DO CONTRATO:
NOME COMPLETO
Giovanni Camardelli Neto

MATRÍCULA
SIAPE
285519

LOTAÇÃO

CPF

Infraestrutura Física

071.497.355-68

II - FISCAIS TÉCNICOS:
MATRÍCULA
LOTAÇÃO
SIAPE
Mário José Machado de Barros 2214913
Infraestrutura Física
NOME COMPLETO

Robson

Campinho

Cruz

Teixeira

2166547

Infraestrutura Física

CPF
020.080.595-96
959.384.945-91

III- A Fiscalização Administrativa será exercida pela Unidade de Contratos do
HUPES.
Art. 2º Compete ao Gestor observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações
pactuadas, além de:

Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão,
inclusive o Termo de Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças
integrantes do processo administrativo;
II) Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis
às contratações administrativas, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e
alterações posteriores, bem como demais legislações correlatas;
III) Coordenar e comandar o processo da execução contratual;
IV) Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento da
contratação;
V) Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material
contratado;
I)
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VI) Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços
contratados, atestando, juntamente com o fiscal técnico ou na ausência deste, os
documentos comprobatórios, e/ou registrando e justificando fatos que impeçam o
cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
VII) Ratificar toda e qualquer alteração na execução da contratação, proposta pelo
fiscal técnico, para a autorização da diretoria demandante.
Art. 3º Compete ao Fiscal Técnico do Contrato, auxiliar o Gestor ora designado,
observando se a Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações pactuadas, além de:
I)

II)

III)

IV)

V)

VI)

VII)

VIII)

Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão,
inclusive o Termo de Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças
integrantes do processo administrativo;
Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis
à contratação, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e alterações
posteriores.
Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente
todas as condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas Cláusulas
Contratuais;
Comunicar à autoridade competente com a antecedência necessária, eventuais
falhas, atrasos, ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do
objeto da contratação, dos prazos estabelecidos, ou que acarretem a necessidade
de prorrogação de prazos ou de vigência contratual, propondo a aplicação de
penalidades ou outras sanções, quando for o caso;
Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação
quanto a informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a
execução, por parte da Contratada;
Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações
julgadas pertinentes à execução da contratação, na forma estabelecida no Projeto
Básico/Termo de Referência;
Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços
contratados, atestando os documentos comprobatórios, e/ou registrando e
justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos
estabelecidos;
Encaminhar à área competente, após analisado e atestado, emitindo parecer
conclusivo, os documentos necessários à comprovação da aquisição e/ou
execução dos serviços, rigorosamente, na forma exigida em Cláusula Contratual;

IX) Recusar, com a devida justificativa, qualquer material ou serviço prestado fora das
especificações, bem como qualquer documento ou Nota Fiscal apresentados em
desacordo com as condições estabelecidas no Edital, Projeto Básico/Termo de
Referência;
X)

Registrar e propor toda e qualquer alteração na execução do Contrato, para a
autorização da autoridade demandante, após a ratificação do gestor da
contratação.
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Art. 4º Compete ao Fiscal Administrativo:
I)

Acompanhar a formalização dos atos administrativos da contratação,
supervisionando sua execução orçamentária;
II) Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do
envio da fatura para pagamento;
III) Verificar se a documentação de cobrança apresentada, e o devido atesto, encontrase na forma estabelecida na contratação;
IV) Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada
no instrumento contratual;
V) Prestar orientações técnicas à unidade demandante e à Contratada, relativas à
observância das condições pactuadas, no que diz respeito aos prazos de execução,
faturamento e pagamento e outros esclarecimentos que venham a ser solicitados;
VI) Recusar, com a devida justificativa qualquer documento ou nota fiscal
encaminhados pelo fiscal da contratação que se encontre em desacordo com as
condições estabelecidas na contratação.
Art. 5º O Fiscal Técnico Titular será responsável pela gestão do contrato na ausência
e/ou impedimento do Gestor.

Art. 6º O Fiscal Substituto será responsável pela fiscalização do contrato nas ausências
e/ou impedimentos do Fiscal Titular.

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua assinatura.

Antonio Carlos Moreira Lemos

Portaria nº 009, de 08 de janeiro de 2018
O SUPERINTENDENTE DO COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO
PROFESSOR EDGARD SANTOS, no uso de suas atribuições, que lhe foram
conferidas conforme Portaria nº 961/2014 da EBSERH, em pleno atendimento ao
disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93 e legislações correlatas,
resolve:
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Art. 1º Designar para acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 04/2018, oriundo
do Pregão Eletrônico nº 02/2017, firmado com a empresa P.A.P. Saúde Ambiental Eireli
- EPP, que tem por objeto a Contratação de serviços de Limpeza e desinfecção dos
reservatórios de água(lote1), os funcionários do Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente do Complexo HUPES para exercer, sem prejuízo das atribuições
de seu cargo efetivo:

I - GESTOR DO CONTRATO:
NOME COMPLETO
Monalisa Viana Sant’Anna

MATRÍCULA
SIAPE
01442973

LOTAÇÃO

CPF

SVSSP

742.015.815-00

II - FISCAIS TÉCNICOS:
MATRÍCULA
SIAPE
Alencar 2176414

NOME COMPLETO
Arminda Luiza de
Magalhães Santiago
Iris Soeiro

1380870

LOTAÇÃO

CPF

UDTR

953.397.015-49

Higienização

287.750.405-06

III- A Fiscalização Administrativa será exercida pela Unidade de Contratos do HUPES.
Art. 2º Compete ao Gestor observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações
pactuadas, além de:

VIII) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão,
inclusive o Termo de Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças
integrantes do processo administrativo;
IX) Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis
às contratações administrativas, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e
alterações posteriores, bem como demais legislações correlatas;
X) Coordenar e comandar o processo da execução contratual;
XI) Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento da
contratação;
XII) Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material
contratado;
XIII) Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços
contratados, atestando, juntamente com o fiscal técnico ou na ausência deste, os
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documentos comprobatórios, e/ou registrando e justificando fatos que impeçam o
cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
XIV) Ratificar toda e qualquer alteração na execução da contratação, proposta pelo
fiscal técnico, para a autorização da diretoria demandante.
Art. 3º Compete ao Fiscal Técnico do Contrato, auxiliar o Gestor ora designado,
observando se a Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações pactuadas, além de:
XI) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão,
inclusive o Termo de Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças
integrantes do processo administrativo;
XII) Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis
à contratação, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e alterações
posteriores.
XIII) Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente
todas as condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas Cláusulas
Contratuais;
XIV) Comunicar à autoridade competente com a antecedência necessária, eventuais
falhas, atrasos, ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do
objeto da contratação, dos prazos estabelecidos, ou que acarretem a necessidade
de prorrogação de prazos ou de vigência contratual, propondo a aplicação de
penalidades ou outras sanções, quando for o caso;
XV) Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação
quanto a informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a
execução, por parte da Contratada;
XVI) Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações
julgadas pertinentes à execução da contratação, na forma estabelecida no Projeto
Básico/Termo de Referência;
XVII) Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços
contratados, atestando os documentos comprobatórios, e/ou registrando e
justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos
estabelecidos;
XVIII) Encaminhar à área competente, após analisado e atestado, emitindo parecer
conclusivo, os documentos necessários à comprovação da aquisição e/ou
execução dos serviços, rigorosamente, na forma exigida em Cláusula Contratual;
XIX) Recusar, com a devida justificativa, qualquer material ou serviço prestado fora das
especificações, bem como qualquer documento ou Nota Fiscal apresentados em
desacordo com as condições estabelecidas no Edital, Projeto Básico/Termo de
Referência;
XX) Registrar e propor toda e qualquer alteração na execução do Contrato, para a
autorização da autoridade demandante, após a ratificação do gestor da
contratação.
Art. 4º Compete ao Fiscal Administrativo:
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VII) Acompanhar a formalização dos atos administrativos da contratação,
supervisionando sua execução orçamentária;
VIII) Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do
envio da fatura para pagamento;
IX) Verificar se a documentação de cobrança apresentada, e o devido atesto, encontrase na forma estabelecida na contratação;
X) Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada
no instrumento contratual;
XI) Prestar orientações técnicas à unidade demandante e à Contratada, relativas à
observância das condições pactuadas, no que diz respeito aos prazos de execução,
faturamento e pagamento e outros esclarecimentos que venham a ser solicitados;
XII) Recusar, com a devida justificativa qualquer documento ou nota fiscal
encaminhados pelo fiscal da contratação que se encontre em desacordo com as
condições estabelecidas na contratação.
Art. 5º O Fiscal Técnico Titular será responsável pela gestão do contrato na ausência
e/ou impedimento do Gestor.

Art. 6º O Fiscal Substituto será responsável pela fiscalização do contrato nas ausências
e/ou impedimentos do Fiscal Titular.

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua assinatura.

Antonio Carlos Moreira Lemos
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REVOGAÇÃO

Portaria nº 016, de 15 de janeiro de 2018
A SUPERINTENDENTE SUBSTITUTA DO COMPLEXO UNIVERSITÁRIO
HOSPITALAR PROFESSOR EDGARD SANTOS, no uso de suas atribuições, que
lhe foram conferidas conforme as Portarias n° 125/2012 e nº 961/2014 da EBSERH,
resolve:
Art. 1º Revogar a portaria nº 151/2017, publicada no Boletim de Serviço nº 79, de 07 de
agosto de 2017.

Art. 2º Ficam convalidados os atos até então praticados pela chefia substituta da Divisão
de Gestão de Pessoas designada através da Portaria supramencionada e neste ato
revogada.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lília Kátia Andrade Nunes
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