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SUPERINTENDÊNCIA

DESIGNAÇÃO/NOMEAÇÃO

Portaria nº 092/2017 – de 05 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o
adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato Administrativo nº 40/2016,
referente à Inexigibilidade nº 013/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO
MUNICIPAL – CESAMA, CNPJ nº 21.572.243/0001-74, cujo objeto é a contratação de
prestação de serviços para fornecimento de água e/ou coleta de esgoto sanitário, por
inexigibilidade de licitação com base no Artigo 25 da Lei Federal de Licitações n° 8666/93, a
ser realizado nas dependências do HU-UFJF, Unidade Santa Catarina, no endereço rua Catulo
Breviglieri, s/nº, bairro Santa Catarina, cidade de Juiz de Fora, MG, CEP.: 36036-110, filial
Ebserh.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

Gestor Titular

Adriana de Assis Garcia Serafim

789.909.986-20

SIAPE

1148479
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Obs.: Nos impedimentos do Gestor do Contrato em exercer suas funções, fica designado seu
substituto nomeado através de Portaria/Boletim de Serviço.
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Adan Davi Baccin

019.461.571-55

2275690

Fiscal Substituto

Luiz Antônio Antenor de Sousa

067.096.986-96

2288019

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO
Fica designado como fiscal administrativo deste contrato, a Comissão de Fiscalização
Administrativa Contratual (CFAC), instituída através da Portaria nº 305/2016 – HUUFJF/EBSERH.
Parágrafo Único – Os fiscais substitutos deverão acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos nas ausências legais e eventuais dos fiscais titulares, e na ausência de ambos caberá
ao Gestor do Contrato o acompanhamento e fiscalização.
Art. 2º COMPETE AO GESTOR observar se a contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/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 aos
contratos administrativos, em especial à Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações;
III) Coordenar e comandar o processo da execução contratual;
IV) Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento do contrato;
V) Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material contratado;
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VI) Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados,
atestando, na ausência do fiscal técnico, os documentos comprobatórios, e/ou registrando e
justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
VII) Ratificar qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, proposta pelo
Fiscal Técnico para a autorização da Gerência Demandante;
VIII) Comunicar e justificar formalmente à Gerência Administrativa, por meio da Unidade de
Contratos, quando da necessidade de:


alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente,
às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será
insuficiente para atender as expectativas de utilização;



prorrogação contratual, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do término
contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas
justificativas;



notificar formalmente a contratada quando forem constatados inadimplementos
contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do
problema;



abertura de novos procedimentos licitatórios, com antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual contrato para
atender às expectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do
mesmo, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a
Administração;

Parágrafo Único – Fica designado como gestor substituto o colaborador que for nomeado para
substituir o gestor titular na função por este desempenhada, por razões de ausências legais e
eventuais, devendo acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, conforme determinado
no caput deste artigo.
Art. 3º COMPETE AOS FISCAIS TÉCNICOS do contrato, auxiliar o Gestor ora designado
para o referido instrumento, observando se a contratada cumpre em sua totalidade as obrigações
pactuadas, além de:
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I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/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 aos
contratos administrativos, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações.
III) Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente todas as
condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas cláusulas contratuais;
IV) Comunicar ao Gestor de Contrato com a antecedência necessária, eventuais falhas, atrasos,
ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do objeto do contrato, 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;
V) Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação quanto às
informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a execução, por parte da
contratada.
VI) Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações julgadas
pertinentes à execução do contrato, na forma estabelecida no Termo de Referência e/ou Projeto
Básico;
VII) 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;
VIII) 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 Fiscais apresentadas em desacordo
com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e/ou Projeto Básico e no
Contrato;
X) Registrar e propor toda e qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, para a
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autorização da Gerência Demandante, após a ratificação do Gestor de Contrato;
XI) Abrir pasta própria para acompanhamento da execução contratual e anotar de forma
organizada todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, promovendo a
juntada de todos os documentos e arquivamento dos mesmos.
XII) Encaminhar a documentação para fiscal administrativo, com relatório de acompanhamento
da execução contratual;
XIII) Comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadores e esclarecimentos;
XIV) Formalizar todo e qualquer entendimento com a contratada ou o seu preposto, assim como
documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;
XV) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais.
Art. 4º COMPETE AOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS:
I) Acompanhar a formalização dos atos administrativos do contrato, supervisionando sua
execução orçamentária;
II) Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do envio da fatura
para pagamento;
III) Atestar que a documentação de cobrança apresentada encontra-se na forma estabelecida no
contrato;
IV) Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada no
instrumento contratual;
V) Prestar orientações técnicas à Unidade Demandante, ao Gestor do Contrato, ao Fiscal
Técnico 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 Técnico do contrato que se encontre em desacordo com as condições estabelecidas no
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contrato;
VII) Auxiliar o Gestor do Contrato em toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual,
prorrogação contratual, apuração de irregularidade e abertura de processo licitatório;
VIII) Arquivar os documentos relativos a fiscalização contratual com a finalidade de
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
IX) Oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
X) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais quando dos impedimentos dos
fiscais técnicos.
Art. 5º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 093/2017 – de 05 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o
adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato Administrativo nº 41/2016,
referente à Inexigibilidade nº 042/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO
MUNICIPAL – CESAMA, CNPJ nº 21.572.243/0001-74, cujo objeto é a contratação de
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prestação de serviços para fornecimento de água e/ou coleta de esgoto sanitário, por
inexigibilidade de licitação com base no Artigo 25 da Lei Federal de Licitações n° 8666/93, a
ser realizado nas dependências do HU-UFJF, Centro de Atenção Psicossocial CAPS, no
endereço rua Melo Franco, nº11, bairro São Mateus, cidade de Juiz de Fora, MG, CEP.: 36026232, filial Ebserh.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

Gestor Titular

Adriana de Assis Garcia Serafim

789.909.986-20

SIAPE

1148479

Obs.: Nos impedimentos do Gestor do Contrato em exercer suas funções, fica designado seu
substituto nomeado através de Portaria/Boletim de Serviço.
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Adan Davi Baccin

019.461.571-55

2275690

Fiscal Substituto

Luiz Antônio Antenor de Sousa

067.096.986-96

2288019

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO
Fica designado como fiscal administrativo deste contrato, a Comissão de Fiscalização
Administrativa Contratual (CFAC), instituída através da Portaria nº 305/2016 – HUUFJF/EBSERH.
Parágrafo Único – Os fiscais substitutos deverão acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos nas ausências legais e eventuais dos fiscais titulares, e na ausência de ambos caberá
ao Gestor do Contrato o acompanhamento e fiscalização.
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Art. 2º COMPETE AO GESTOR observar se a contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/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 aos
contratos administrativos, em especial à Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações;
III) Coordenar e comandar o processo da execução contratual;
IV) Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento do contrato;
V) Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material contratado;
VI) Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados,
atestando, na ausência do fiscal técnico, os documentos comprobatórios, e/ou registrando e
justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
VII) Ratificar qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, proposta pelo Fiscal
Técnico para a autorização da Gerência Demandante;
VIII) Comunicar e justificar formalmente à Gerência Administrativa, por meio da Unidade de
Contratos, quando da necessidade de:


alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente,
às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será
insuficiente para atender as expectativas de utilização;



prorrogação contratual, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do término
contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas
justificativas;



notificar formalmente a contratada quando forem constatados inadimplementos
contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do
problema;
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abertura de novos procedimentos licitatórios, com antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual contrato para
atender às expectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do
mesmo, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a
Administração;

Parágrafo Único – Fica designado como gestor substituto o colaborador que for nomeado para
substituir o gestor titular na função por este desempenhada, por razões de ausências legais e
eventuais, devendo acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, conforme determinado
no caput deste artigo.
Art. 3º COMPETE AOS FISCAIS TÉCNICOS do contrato, auxiliar o Gestor ora designado
para o referido instrumento, observando se a contratada cumpre em sua totalidade as obrigações
pactuadas, além de:
I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/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 aos
contratos administrativos, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações.
III) Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente todas as
condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas cláusulas contratuais;
IV) Comunicar ao Gestor de Contrato com a antecedência necessária, eventuais falhas, atrasos,
ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do objeto do contrato, 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;
V) Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação quanto às
informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a execução, por parte da
contratada.
VI) Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações julgadas
pertinentes à execução do contrato, na forma estabelecida no Termo de Referência e/ou Projeto
Básico;
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VII) 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;
VIII) 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 Fiscais apresentadas em desacordo
com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e/ou Projeto Básico e no
Contrato;
X) Registrar e propor toda e qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, para a
autorização da Gerência Demandante, após a ratificação do Gestor de Contrato;
XI) Abrir pasta própria para acompanhamento da execução contratual e anotar de forma
organizada todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, promovendo a
juntada de todos os documentos e arquivamento dos mesmos.
XII) Encaminhar a documentação para fiscal administrativo, com relatório de acompanhamento
da execução contratual;
XIII) Comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadores e esclarecimentos;
XIV) Formalizar todo e qualquer entendimento com a contratada ou o seu preposto, assim como
documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;
XV) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais.
Art. 4º COMPETE AOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS:
I) Acompanhar a formalização dos atos administrativos do contrato, supervisionando sua
execução orçamentária;
II) Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do envio da fatura
para pagamento;
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III) Atestar que a documentação de cobrança apresentada encontra-se na forma estabelecida no
contrato;
IV) Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada no
instrumento contratual;
V) Prestar orientações técnicas à Unidade Demandante, ao Gestor do Contrato, ao Fiscal
Técnico 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 Técnico do contrato que se encontre em desacordo com as condições estabelecidas no
contrato;
VII) Auxiliar o Gestor do Contrato em toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual,
prorrogação contratual, apuração de irregularidade e abertura de processo licitatório;
VIII) Arquivar os documentos relativos a fiscalização contratual com a finalidade de
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
IX) Oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
X) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais quando dos impedimentos dos
fiscais técnicos.
Art. 5º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo
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Portaria nº 097/2017 – de 05 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o
adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato Administrativo nº 005/2017,
referente ao Pregão nº PR 00105/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS
LTDA-EPP, CNPJ nº 00.810.852/0001-44, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica
especializada na prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), de acordo com a Resolução CONAMA 358/05 e a RDC
306/04 da ANVISA e outras normas e legislações pertinentes, sendo estes resíduos provenientes
de experimentos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características,
podem apresentar risco de infecção, para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh), filial Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF).
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

Gestor Titular

Miriam Cristina dos Santos Brandão

638.698.706-30

SIAPE

1148581

Obs.: Nos impedimentos do Gestor do Contrato em exercer suas funções, fica designado seu
substituto nomeado através de Portaria/Boletim de Serviço.

FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO
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FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Letícia Alves Martins

087.434.256-23

2275756

Fiscal Substituto

Renata Cristina Justo de Araújo

281.254.538-06

1778047

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO
Fica designado como fiscal administrativo deste contrato, a Comissão de Fiscalização
Administrativa Contratual (CFAC), instituída através da Portaria nº 305/2016 – HUUFJF/EBSERH.
Parágrafo Único – Os fiscais substitutos deverão acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos nas ausências legais e eventuais dos fiscais titulares, e na ausência de ambos caberá
ao Gestor do Contrato o acompanhamento e fiscalização.
Art. 2º COMPETE AO GESTOR observar se a contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/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 aos
contratos administrativos, em especial à Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações;
III) Coordenar e comandar o processo da execução contratual;
IV) Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento do contrato;
V) Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material contratado;
VI) Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados,
atestando, na ausência do fiscal técnico, os documentos comprobatórios, e/ou registrando e
justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
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VII) Ratificar qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, proposta pelo Fiscal
Técnico para a autorização da Gerência Demandante;
VIII) Comunicar e justificar formalmente à Gerência Administrativa, por meio da Unidade de
Contratos, quando da necessidade de:


alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente,
às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será
insuficiente para atender as expectativas de utilização;



prorrogação contratual, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do término
contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas
justificativas;



notificar formalmente a contratada quando forem constatados inadimplementos
contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do
problema;



abertura de novos procedimentos licitatórios, com antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual contrato para
atender às expectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do
mesmo, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a
Administração;

Parágrafo Único – Fica designado como gestor substituto o colaborador que for nomeado para
substituir o gestor titular na função por este desempenhada, por razões de ausências legais e
eventuais, devendo acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, conforme determinado
no caput deste artigo.
Art. 3º COMPETE AOS FISCAIS TÉCNICOS do contrato, auxiliar o Gestor ora designado
para o referido instrumento, observando se a contratada cumpre em sua totalidade as obrigações
pactuadas, além de:
I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças integrantes do
processo administrativo;
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II) Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis aos
contratos administrativos, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações.
III) Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente todas as
condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas cláusulas contratuais;
IV) Comunicar ao Gestor de Contrato com a antecedência necessária, eventuais falhas, atrasos,
ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do objeto do contrato, 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;
V) Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação quanto às
informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a execução, por parte da
contratada.
VI) Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações julgadas
pertinentes à execução do contrato, na forma estabelecida no Termo de Referência e/ou Projeto
Básico;
VII) 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;
VIII) 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 Fiscais apresentadas em desacordo
com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e/ou Projeto Básico e no
Contrato;
X) Registrar e propor toda e qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, para a
autorização da Gerência Demandante, após a ratificação do Gestor de Contrato;
XI) Abrir pasta própria para acompanhamento da execução contratual e anotar de forma
organizada todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, promovendo a
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juntada de todos os documentos e arquivamento dos mesmos.
XII) Encaminhar a documentação para fiscal administrativo, com relatório de acompanhamento
da execução contratual;
XIII) Comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadores e esclarecimentos;
XIV) Formalizar todo e qualquer entendimento com a contratada ou o seu preposto, assim como
documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;
XV) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais.
Art. 4º COMPETE AOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS:
I) Acompanhar a formalização dos atos administrativos do contrato, supervisionando sua
execução orçamentária;
II) Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do envio da fatura
para pagamento;
III) Atestar que a documentação de cobrança apresentada encontra-se na forma estabelecida no
contrato;
IV) Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada no
instrumento contratual;
V) Prestar orientações técnicas à Unidade Demandante, ao Gestor do Contrato, ao Fiscal
Técnico 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 Técnico do contrato que se encontre em desacordo com as condições estabelecidas no
contrato;
VII) Auxiliar o Gestor do Contrato em toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual,
prorrogação contratual, apuração de irregularidade e abertura de processo licitatório;

22

Nº 26, quarta-feira, 25 de abril de 2017
VIII) Arquivar os documentos relativos a fiscalização contratual com a finalidade de
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
IX) Oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
X) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais quando dos impedimentos dos
fiscais técnicos.
Art. 5º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 104/2017 – de 11 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o
adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato Administrativo nº 003/2017,
referente ao Pregão nº 00102/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa EXTIN-TORRES COMÉRCIO DE
EXTINTORES LTDA-EPP, CNPJ nº 06.022.475/0001-65, cujo objeto é a prestação de
serviços de manutenção, substituição de peças e recarga de extintores e das mangueiras de
combate a incêndio, a ser realizado nas dependências da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF.
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GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

Gestor Titular

NOME

Vitor Luiz Andrade

CPF

SIAPE

089.821.276-66

2148571

Obs.: Nos impedimentos do Gestor do Contrato em exercer suas funções, fica designado seu
substituto nomeado através de Portaria/Boletim de Serviço.
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Débora Cardoso Bhering de Menezes

044.900.096-66

2260638

050.863.506-38

2347400

Renato Gouvêa Rocha Liz

Fiscal Substituto

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO
Fica designado como fiscal administrativo deste contrato, a Comissão de Fiscalização
Administrativa Contratual (CFAC), instituída através da Portaria nº 305/2016 – HUUFJF/EBSERH.
Parágrafo Único – Os fiscais substitutos deverão acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos nas ausências legais e eventuais dos fiscais titulares, e na ausência de ambos caberá
ao Gestor do Contrato o acompanhamento e fiscalização.
Art. 2º COMPETE AO GESTOR observar se a contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças integrantes do
processo administrativo;
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II) Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis aos
contratos administrativos, em especial à Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações;
III) Coordenar e comandar o processo da execução contratual;
IV) Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento do contrato;
V) Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material contratado;
VI) Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados,
atestando, na ausência do fiscal técnico, os documentos comprobatórios, e/ou registrando e
justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
VII) Ratificar qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, proposta pelo Fiscal
Técnico para a autorização da Gerência Demandante;
VIII) Comunicar e justificar formalmente à Gerência Administrativa, por meio da Unidade de
Contratos, quando da necessidade de:


alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente,
às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será
insuficiente para atender as expectativas de utilização;



prorrogação contratual, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do término
contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas
justificativas;



notificar formalmente a contratada quando forem constatados inadimplementos
contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do
problema;



abertura de novos procedimentos licitatórios, com antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual contrato para
atender às expectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do
mesmo, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a
Administração;

Parágrafo Único – Fica designado como gestor substituto o colaborador que for nomeado para
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substituir o gestor titular na função por este desempenhada, por razões de ausências legais e
eventuais, devendo acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, conforme determinado
no caput deste artigo.
Art. 3º COMPETE AOS FISCAIS TÉCNICOS do contrato, auxiliar o Gestor ora designado
para o referido instrumento, observando se a contratada cumpre em sua totalidade as obrigações
pactuadas, além de:
I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/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 aos
contratos administrativos, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações.
III) Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente todas as
condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas cláusulas contratuais;
IV) Comunicar ao Gestor de Contrato com a antecedência necessária, eventuais falhas, atrasos,
ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do objeto do contrato, 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;
V) Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação quanto às
informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a execução, por parte da
contratada.
VI) Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações julgadas
pertinentes à execução do contrato, na forma estabelecida no Termo de Referência e/ou Projeto
Básico;
VII) 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;
VIII) Encaminhar à área competente, após analisado e atestado, emitindo parecer conclusivo,
os documentos necessários à comprovação da aquisição e/ou execução dos serviços,
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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 Fiscais apresentadas em desacordo
com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e/ou Projeto Básico e no
Contrato;
X) Registrar e propor toda e qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, para a
autorização da Gerência Demandante, após a ratificação do Gestor de Contrato;
XI) Abrir pasta própria para acompanhamento da execução contratual e anotar de forma
organizada todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, promovendo a
juntada de todos os documentos e arquivamento dos mesmos.
XII) Encaminhar a documentação para fiscal administrativo, com relatório de acompanhamento
da execução contratual;
XIII) Comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadores e esclarecimentos;
XIV) Formalizar todo e qualquer entendimento com a contratada ou o seu preposto, assim como
documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;
XV) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais.
Art. 4º COMPETE AOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS:
I) Acompanhar a formalização dos atos administrativos do contrato, supervisionando sua
execução orçamentária;
II) Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do envio da fatura
para pagamento;
III) Atestar que a documentação de cobrança apresentada encontra-se na forma estabelecida no
contrato;
IV) Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada no
instrumento contratual;
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V) Prestar orientações técnicas à Unidade Demandante, ao Gestor do Contrato, ao Fiscal
Técnico 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 Técnico do contrato que se encontre em desacordo com as condições estabelecidas no
contrato;
VII) Auxiliar o Gestor do Contrato em toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual,
prorrogação contratual, apuração de irregularidade e abertura de processo licitatório;
VIII) Arquivar os documentos relativos a fiscalização contratual com a finalidade de
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
IX) Oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
X) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais quando dos impedimentos dos
fiscais técnicos.
Art. 5º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 106/2017 – de 18 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
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RESOLVE
Art 1º Designar EULER PIMENTEL GOMES, Matrícula Siape nº1946640, Chefe do Setor de
Engenharia Clínica e FREDERICO CAMARGO CAVALCANTE, Matrícula Siape n.2260704,
Chefe da Unidade Cérvico Facial, para instruirem Análise Preliminar, visando à apuração de
eventuais responsabilidades descritas no processo n° 23765.000808/2017-05.
Art 2º O prazo para conclusão da análise preliminar é de 15 (quinze) dias corridos, contados
a partir da publicação desta Portaria.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 107/2017 – de 19 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o
adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato Administrativo nº 181/2014,
referente à Dispensa nº 017/2014, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e o espólio de Ormeu Rabello, representado neste ato
pela inventariante Maria Cristina Esteves Rabello, inscrita no CPF 382.365.765-91 e carteira
de identidade MG-2.174.024 SSP, cujo objeto é a locação de imóvel, situado à Rua Melo
Franco, Nº. 11 – Bairro São Mateus - Juiz de Fora – MG – CEP: 36026-000, para abrigar o
CAPS (Centro de Atenção Psico-Social) / CRESAM (Centro Regional de Referência em Saúde
Mental) do Hospital Universitário da UFJF.
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GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Gestor Titular

Sabrina Alves Ribeiro Barra

086.140.306-14

1974219

Obs.: Nos impedimentos do Gestor do Contrato em exercer suas funções, fica designado seu
substituto nomeado através de Portaria/Boletim de Serviço.
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Alexandre Rezende Pinto

050.627.826-35

1484850

454.263.176-15

2275516

Fiscal Substituto

Aguida de Cassia Araújo Silva
Oliveira

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO
Fica designado como fiscal administrativo deste contrato, a Comissão de Fiscalização
Administrativa Contratual (CFAC), instituída através da Portaria nº 305/2016 – HUUFJF/EBSERH.
Parágrafo Único – Os fiscais substitutos deverão acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos nas ausências legais e eventuais dos fiscais titulares, e na ausência de ambos caberá
ao Gestor do Contrato o acompanhamento e fiscalização.
Art. 2º COMPETE AO GESTOR observar se a contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças integrantes do
processo administrativo;
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II) Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis aos
contratos administrativos, em especial à Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações;
III) Coordenar e comandar o processo da execução contratual;
IV) Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento do contrato;
V) Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material contratado;
VI) Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados,
atestando, na ausência do fiscal técnico, os documentos comprobatórios, e/ou registrando e
justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
VII) Ratificar qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, proposta pelo Fiscal
Técnico para a autorização da Gerência Demandante;
VIII) Comunicar e justificar formalmente à Gerência Administrativa, por meio da Unidade de
Contratos, quando da necessidade de:


alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente,
às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será
insuficiente para atender as expectativas de utilização;



prorrogação contratual, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do término
contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas
justificativas;



notificar formalmente a contratada quando forem constatados inadimplementos
contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do
problema;



abertura de novos procedimentos licitatórios, com antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual contrato para
atender às expectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do
mesmo, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a
Administração;

Parágrafo Único – Fica designado como gestor substituto o colaborador que for nomeado para
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substituir o gestor titular na função por este desempenhada, por razões de ausências legais e
eventuais, devendo acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, conforme determinado
no caput deste artigo.
Art. 3º COMPETE AOS FISCAIS TÉCNICOS do contrato, auxiliar o Gestor ora designado
para o referido instrumento, observando se a contratada cumpre em sua totalidade as obrigações
pactuadas, além de:
I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/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 aos
contratos administrativos, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações.
III) Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente todas as
condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas cláusulas contratuais;
IV) Comunicar ao Gestor de Contrato com a antecedência necessária, eventuais falhas, atrasos,
ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do objeto do contrato, 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;
V) Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação quanto às
informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a execução, por parte da
contratada.
VI) Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações julgadas
pertinentes à execução do contrato, na forma estabelecida no Termo de Referência e/ou Projeto
Básico;
VII) 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;
VIII) Encaminhar à área competente, após analisado e atestado, emitindo parecer conclusivo,
os documentos necessários à comprovação da aquisição e/ou execução dos serviços,
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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 Fiscais apresentadas em desacordo
com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e/ou Projeto Básico e no
Contrato;
X) Registrar e propor toda e qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, para a
autorização da Gerência Demandante, após a ratificação do Gestor de Contrato;
XI) Abrir pasta própria para acompanhamento da execução contratual e anotar de forma
organizada todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, promovendo a
juntada de todos os documentos e arquivamento dos mesmos.
XII) Encaminhar a documentação para fiscal administrativo, com relatório de acompanhamento
da execução contratual;
XIII) Comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadores e esclarecimentos;
XIV) Formalizar todo e qualquer entendimento com a contratada ou o seu preposto, assim como
documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;
XV) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais.
Art. 4º COMPETE AOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS:
I) Acompanhar a formalização dos atos administrativos do contrato, supervisionando sua
execução orçamentária;
II) Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do envio da fatura
para pagamento;
III) Atestar que a documentação de cobrança apresentada encontra-se na forma estabelecida no
contrato;
IV) Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada no
instrumento contratual;
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V) Prestar orientações técnicas à Unidade Demandante, ao Gestor do Contrato, ao Fiscal
Técnico 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 Técnico do contrato que se encontre em desacordo com as condições estabelecidas no
contrato;
VII) Auxiliar o Gestor do Contrato em toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual,
prorrogação contratual, apuração de irregularidade e abertura de processo licitatório;
VIII) Arquivar os documentos relativos a fiscalização contratual com a finalidade de
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
IX) Oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
X) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais quando dos impedimentos dos
fiscais técnicos.
Art. 5º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 109/2017 – de 20 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
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RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o
adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato Administrativo nº 077/2016,
referente ao

Pregão SRP 0099/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços

Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A,
CNPJ nº 31.673.254/0010-95, cujo objeto é aquisição de Materiais Médico Hospitalares –
Equipos para Bomba de Infusão, a fim de abastecer, a ser realizado nas dependências da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

Gestor Titular

Thiago Lopes Brum Alvino

125.505.767-05

SIAPE

2260845

Obs.: Nos impedimentos do Gestor do Contrato em exercer suas funções, fica designado seu
substituto nomeado através de Portaria/Boletim de Serviço.
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Rubia Maria Borges dos Santos

950.588.005-78

2288500

Fiscal Substituto

Kelli Borges dos Santos

088.408.587-25

1544296

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO
Fica designado como fiscal administrativo deste contrato, a Comissão de Fiscalização
Administrativa Contratual (CFAC), instituída através da Portaria nº 305/2016 – HUUFJF/EBSERH.
Parágrafo Único – Os fiscais substitutos deverão acompanhar e fiscalizar a execução dos
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contratos nas ausências legais e eventuais dos fiscais titulares, e na ausência de ambos caberá
ao Gestor do Contrato o acompanhamento e fiscalização.
Art. 2º COMPETE AO GESTOR observar se a contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/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 aos
contratos administrativos, em especial à Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações;
III) Coordenar e comandar o processo da execução contratual;
IV) Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento do contrato;
V) Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material contratado;
VI) Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados,
atestando, na ausência do fiscal técnico, os documentos comprobatórios, e/ou registrando e
justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
VII) Ratificar qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, proposta pelo Fiscal
Técnico para a autorização da Gerência Demandante;
VIII) Comunicar e justificar formalmente à Gerência Administrativa, por meio da Unidade de
Contratos, quando da necessidade de:


alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente,
às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será
insuficiente para atender as expectativas de utilização;



prorrogação contratual, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do término
contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas
justificativas;
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notificar formalmente a contratada quando forem constatados inadimplementos
contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do
problema;



abertura de novos procedimentos licitatórios, com antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual contrato para
atender às expectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do
mesmo, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a
Administração;

Parágrafo Único – Fica designado como gestor substituto o colaborador que for nomeado para
substituir o gestor titular na função por este desempenhada, por razões de ausências legais e
eventuais, devendo acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, conforme determinado
no caput deste artigo.
Art. 3º COMPETE AOS FISCAIS TÉCNICOS do contrato, auxiliar o Gestor ora designado
para o referido instrumento, observando se a contratada cumpre em sua totalidade as obrigações
pactuadas, além de:
I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/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 aos
contratos administrativos, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações.
III)

Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente todas

as condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas cláusulas contratuais;
IV) Comunicar ao Gestor de Contrato com a antecedência necessária, eventuais falhas, atrasos,
ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do objeto do contrato, 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;
V) Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação quanto às
informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a execução, por parte da
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contratada.
VI) Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações julgadas
pertinentes à execução do contrato, na forma estabelecida no Termo de Referência e/ou Projeto
Básico;
VII) 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;
VIII) 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 Fiscais apresentadas em desacordo
com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e/ou Projeto Básico e no
Contrato;
X) Registrar e propor toda e qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, para a
autorização da Gerência Demandante, após a ratificação do Gestor de Contrato;
XI) Abrir pasta própria para acompanhamento da execução contratual e anotar de forma
organizada todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, promovendo a
juntada de todos os documentos e arquivamento dos mesmos.
XII) Encaminhar a documentação para fiscal administrativo, com relatório de acompanhamento
da execução contratual;
XIII) Comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadores e esclarecimentos;
XIV) Formalizar todo e qualquer entendimento com a contratada ou o seu preposto, assim como
documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;
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XV) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais.
Art. 4º COMPETE AOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS:
I) Acompanhar a formalização dos atos administrativos do contrato, supervisionando sua
execução orçamentária;
II) Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do envio da
fatura para pagamento;
III) Atestar que a documentação de cobrança apresentada encontra-se na forma estabelecida no
contrato;
IV) Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada no
instrumento contratual;
V) Prestar orientações técnicas à Unidade Demandante, ao Gestor do Contrato, ao Fiscal
Técnico 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 Técnico do contrato que se encontre em desacordo com as condições estabelecidas no
contrato;
VII) Auxiliar o Gestor do Contrato em toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual,
prorrogação contratual, apuração de irregularidade e abertura de processo licitatório;
VIII) Arquivar os documentos relativos a fiscalização contratual com a finalidade de
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
IX) Oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
X) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais quando dos impedimentos dos
fiscais técnicos.
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Art. 5º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 110/2017 – de 20 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o
adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato Administrativo nº 078/2016,
referente ao Pregão SRP nº 0099/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa LIFEMED INDUSTRIAL DE
EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A., CNPJ nº
02.357.251/0001-53, cujo objeto é a aquisição de Materiais Médico Hospitalares – Equipos
para Bomba de Infusão, a ser realizado nas dependências da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

Gestor Titular

NOME

Thiago Lopes Brum Alvino

CPF

SIAPE

125.505.767-05

2260845
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Obs.: Nos impedimentos do Gestor do Contrato em exercer suas funções, fica designado seu
substituto nomeado através de Portaria/Boletim de Serviço.
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Maria Amélia Ribeiro Elias

520.938.756-91

1148624

014.885.236-06

2288918

Fiscal Substituto

Carine Ferreira da Costa

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO
Fica designado como fiscal administrativo deste contrato, a Comissão de Fiscalização
Administrativa Contratual (CFAC), instituída através da Portaria nº 305/2016 – HUUFJF/EBSERH.
Parágrafo Único – Os fiscais substitutos deverão acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos nas ausências legais e eventuais dos fiscais titulares, e na ausência de ambos caberá
ao Gestor do Contrato o acompanhamento e fiscalização.
Art. 2º COMPETE AO GESTOR observar se a contratada cumpre em sua totalidade as
obrigações pactuadas, além de:
I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/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 aos
contratos administrativos, em especial à Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações;
III) Coordenar e comandar o processo da execução contratual;
IV) Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento do contrato;
V) Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material contratado;
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VI) Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados,
atestando, na ausência do fiscal técnico, os documentos comprobatórios, e/ou registrando e
justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
VII) Ratificar qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, proposta pelo Fiscal
Técnico para a autorização da Gerência Demandante;
VIII) Comunicar e justificar formalmente à Gerência Administrativa, por meio da Unidade de
Contratos, quando da necessidade de:


alteração contratual, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente,
às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo contratual restante será
insuficiente para atender as expectativas de utilização;



prorrogação contratual, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do término
contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas
justificativas;



notificar formalmente a contratada quando forem constatados inadimplementos
contratuais, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do
problema;



abertura de novos procedimentos licitatórios, com antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual contrato para
atender às expectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do
mesmo, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a
Administração;

Parágrafo Único – Fica designado como gestor substituto o colaborador que for nomeado para
substituir o gestor titular na função por este desempenhada, por razões de ausências legais e
eventuais, devendo acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, conforme determinado
no caput deste artigo.
Art. 3º COMPETE AOS FISCAIS TÉCNICOS do contrato, auxiliar o Gestor ora designado
para o referido instrumento, observando se a contratada cumpre em sua totalidade as obrigações
pactuadas, além de:
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I) Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive
o Termo de Referência e/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 aos
contratos administrativos, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e suas alterações.
III)

Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente todas

as condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas cláusulas contratuais;
IV) Comunicar ao Gestor de Contrato com a antecedência necessária, eventuais falhas, atrasos,
ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do objeto do contrato, 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;
V) Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação quanto às
informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a execução, por parte da
contratada.
VI) Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações julgadas
pertinentes à execução do contrato, na forma estabelecida no Termo de Referência e/ou Projeto
Básico;
VII) 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;
VIII) 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 Fiscais apresentadas em desacordo
com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e/ou Projeto Básico e no
Contrato;
X) Registrar e propor toda e qualquer alteração do contrato, quantitativa ou qualitativa, para a
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autorização da Gerência Demandante, após a ratificação do Gestor de Contrato;
XI) Abrir pasta própria para acompanhamento da execução contratual e anotar de forma
organizada todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, promovendo a
juntada de todos os documentos e arquivamento dos mesmos.
XII) Encaminhar a documentação para fiscal administrativo, com relatório de acompanhamento
da execução contratual;
XIII) Comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados,
requerendo as providências reparadores e esclarecimentos;
XIV) Formalizar todo e qualquer entendimento com a contratada ou o seu preposto, assim como
documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;
XV) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais.
Art. 4º COMPETE AOS FISCAIS ADMINISTRATIVOS:
I) Acompanhar a formalização dos atos administrativos do contrato, supervisionando sua
execução orçamentária;
II) Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do envio da fatura
para pagamento;
III) Atestar que a documentação de cobrança apresentada encontra-se na forma estabelecida no
contrato;
IV) Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada no
instrumento contratual;
V) Prestar orientações técnicas à Unidade Demandante, ao Gestor do Contrato, ao Fiscal
Técnico 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 Técnico do contrato que se encontre em desacordo com as condições estabelecidas no
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contrato;
VII) Auxiliar o Gestor do Contrato em toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual,
prorrogação contratual, apuração de irregularidade e abertura de processo licitatório;
VIII) Arquivar os documentos relativos a fiscalização contratual com a finalidade de
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
IX) Oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das
condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
X) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais quando dos impedimentos dos
fiscais técnicos.
Art. 5º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 114/2017 – de 25 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
CONSIDERANDO, a NBR 14276 /2006 da ABNT, que dispõe sobre a padronização da
atividade da brigada de incêndio, desde sua denominação até a especificação de sua área de
atuação;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear DÉBORA CARDOSO BHERING DE MENEZES, engenheira de segurança
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do trabalho, matrícula Siape 2260638, como Coordenadora Geral de Brigada do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, filial da Ebserh, e RENATO GOUVÊA
ROCHA LIZ, técnico em segurança do trabalho, matrícula Siape 2347400, como seu suplente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

SUBSTITUIÇÃO

Portaria nº 094/2017 – de 04 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Designar ERICH VIDAL CARVALHO, matrícula SIAPE 1312806, para responder por
FREDERICO CAMARGO CAVALCANTE, matrícula SIAPE 2260704, no cargo de Chefe da
Unidade Cérvico Facial, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora,
filial da Ebserh, no período de 04/04/2017 a 13/04/2017, tendo em vista gozo de férias do titular.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir sua data de assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo
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Portaria nº 095/2017 – de 05 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Designar DIEGO PASSINI SOARES, matrícula SIAPE 2260641, para substituir
IZABEL MENDES DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE 2262621, no cargo de Chefe da Unidade
Contratos, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, filial da Ebserh,
no período de 03/04/2017 a 07/04/2017, tendo em vista gozo de licença médica do titular.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir sua data de assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 112/2017 – de 24 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Designar THALITA DE OLIVEIRA GONÇALVES DOS SANTOS, matrícula SIAPE
2299983, para substituir Elizangela Soares Pereira, matrícula SIAPE 291286, no cargo de Chefe
do Setor de Orçamento e Finanças do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz
de Fora, filial da Ebserh, no período de 24/04/2017 a 03/05/2017, tendo em vista gozo de férias
do titular.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 113/2017 – de 24 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Designar LUCIANO FERNANDES LOURES, matrícula SIAPE 2604295, para
substituir Claudilene Fernandes da Silva, no cargo de Chefe da Unidade de Atenção à Saúde da
Mulher do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, filial da Ebserh, no
período de 02/05/2017 a 11/05/2017, tendo em vista gozo de férias do titular.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

CONSTITUIÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE COMISSÃO

Portaria nº 096/2017 – de 05 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
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111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Criar a Comissão de Política de Acesso do Hospital Universitário, que tem a finalidade
de dispor sobre o acesso de pessoas, objetos e volumes de uso pessoal, materiais de consumo e
permanentes do HU-UFJF às dependências do Hospital Universitário da Universidade Federal
de Juiz de Fora, e dá outras providências.
Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes membros permanentes:


Miriam Cristina dos Santos Brandão, matrícula SIAPE: 1148581 (Presidente) representante da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar;



Aline Ribeiro Murta Abreu, matrícula SIAPE: 2347506 – representante do Setor de
Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente;



Danielle Gomes Miranda, matrícula SIAPE: 2287914 – representante a Unidade de
Patrimônio;



Emanuel Braz, matrícula SIAPE 1148496 – representante do Núcleo Interno de
Regulação;



Maria Vitória Hoffmann, matrícula SIAPE: 1808700, representante da Gerência de
Ensino e Pesquisa;



Michelle Aparecida Brugger, matrícula SIAPE: 2260729 – representante da Divisão de
Gestão de Pessoas;



Thaise Filgueira de Paula, matrícula SIAPE: 2287906 – representante da Unidade de
Apoio Operacional;



Thiago Lopes Brum Alvino, matrícula SIAPE: 2260845 – representante da Unidade de
Abastecimento de Produtos à Saúde;
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Art. 2º Os trabalhos da referida Comissão serão orientados de acordo com o estabelecido no
Regimento Interno, a ser oportunamente elaborado e ratificado entre os membros.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 098/2017 – de 06 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Criar a Comissão do Estatuto Jurídico da Empresa Pública (CEJEP) para preparar
administrativa e juridicamente o HU-UFJF/EBSERH para a implementação dos processos e
mecanismos dispostos na Lei nº 13.303/2016.
Art.2º Nomear os membros abaixo descritos para compor a referida Comissão:


Bruno Azevedo Gomes Freitas, SIAPE: 2840033 – Presidente



Camila Rocha Miranda, SIAPE: 2159017 – Membro



Izabel Mendes de Oliveira, SIAPE: 2262621 – Membro;



Lívia Franco Pereira dos Santos, SIAPE: 2276398 – Membro;



Ludmilla Rodrigues Costa Gonçalves, SIAPE: 1678695 – Membro;



Matheus Viana Ferreira, SIAPE: 2275688 – Membro;



Míriam Ferreira Esteves, SIAPE: 1513695 – Membro;
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Vitor Luiz Andrade, SIAPE: 2148571 – Membro.

Art. 3º A Comissão do Estatuto Jurídico da Empresa Pública (CEJEP) terá o prazo de 45 dias
para elaborar o seu Regimento Interno e submeter à aprovação do Colegiado Executivo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir sua data de assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 099/2017 – de 06 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Reestruturar a Comissão de Governança de Processos do Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora (HU–UFJF/EBSERH).
Art. 2º Deixa de compor a Comissão:


Sérgio Paulo dos Santos Pinto, SIAPE: 2148750.

Art. 3º A Comissão passa a ter a seguinte composição:


Sérgio Luis Lima Correa, SIAPE: 1852329 – Presidente da Comissão;



Bruno Azevedo Gomes Freitas, SIAPE: 1840033 – Membro da Comissão;



Bruno Barbosa Viera, SIAPE: 1829531 – Membro da Comissão;



Edson José Carvalho Magacho, SIAPE: 1509008 – Membro da Comissão;



Marcelo Alvim Jorge, SIAPE: 2300472 – Membro da Comissão;
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Pablo de Souza Lacerda, SIAPE: 2260759 – Membro da Comissão;



Vitor Luiz Andrade, SIAPE: 2148571 – Membro da Comissão.

Art. 4º O presente ato torna sem efeito eventuais designações anteriores.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir sua data de assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 100/2017 – de 06 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Reestruturar Grupo de Trabalho responsável por monitorar a Implementação dos Planos
de Dados Abertos do Hospital Universitário da UFJF/Ebserh;
Art. 2º Deixa de compor o Grupo de Trabalho:


Bruno Azevedo Gomes Freitas, SIAPE: 2840033.

Art. 3º Passa a compor o referido Grupo:


Rodrigo Giacoia Mendes, SIAPE: 1913862.

Art. 4º O Grupo de Trabalho passa apresentar a seguinte composição:


André de Lima Xandó Baptista, SIAPE: 1148549;



Cláudio Raimundo Costa Barbosa, SIAPE: 2260599;
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Edson José de Carvalho Magacho, SIAPE: 1509008;



Erich Vidal Carvalho, SIAPE: 3312806;



Luciana Carvalho de Moraes, SIAPE: 2351822;



Maria Auxiliadora Vieira Mendes, SIAPE: 1148783;



Maria Vitória Hoffmann, SIAPE: 1808700;



Rejane Guingo Martins Ribeiro, SIAPE: 1360053;



Rodrigo Giacoia Mendes, SIAPE: 1913862



Sérgio Luis Lima Corrêa, SIAPE: 1852329;



Vitor Luiz Andrade, SIAPE: 2148571.

Art. 5º O presente ato torna sem efeito eventuais designações anteriores
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 101/2017 – de 06 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Reestruturar a Comissão para Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU–UFJF/EBSERH);
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Art. 2º Deixa de compor a Comissão:


Alexandre Magno Mendes da Silveira, SIAPE: 1148702.

Art. 3º Passa a compor a Comissão:


Rodrigo Giacoia Mendes, SIAPE: 1913862.

Art. 2º A Comissão para Acompanhamento do Plano Diretor Estratégico HU–UFJF/EBSERH
passa a ter a seguinte composição:


Rodrigo Giacoia Mendes, SIAPE: 1913862 – Presidente;



Angela Maria Gollner, SIAPE: 2148184 – Membro;



Aydra Mendes Almeida Bianchi, SIAPE: 1433757– Membro;



Bruno Azevedo Gomes Freitas, SIAPE: 2840033 – Membro;



Bruno Barbosa Vieira, SIAPE: 1829531 – Membro;



Erich Vidal Carvalho, SIAPE: 2312806 – Membro;



Ludmilla Rodrigues Costa Gonçalves, SIAPE: 1678695 – Membro;



Maria Auxiliadora Vieira Mendes, SIAPE: 1148783 – Membro;



Maria Helena Braga, SIAPE: 1147202 – Membro;



Paula Regina Filgueiras Gazola, SIAPE: 1440272 – Membro;



Sérgio Paulo dos Santos Pinto, SIAPE: 2148750 – Membro;

Art. 3º O presente ato torna sem efeito eventuais designações anteriores.
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo
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Portaria nº 103/2017 – de 11 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Reestruturar a Comissão de Apuração de Irregularidade de Fornecimento de Bens
e Serviços (CADIF) do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora – HUUFJF/EBSERH.
Art. 2º Passar a compor a CADIF como presidente:


Bruno Azevedo Gomes Freitas, SIAPE: 2840033

Art. 3º Deixa de fazer parte da CADIF:


Alexandre Magno Mendes da Silveira, SIAPE 3148702

Art. 4º A CADIF passa a ter a seguinte composição:


Bruno Azevedo Gomes Freitas, SIAPE: 2840033 – presidente; Vitor Luiz Andrade,
SIAPE: 2148571 – suplente



Vitor Luiz Andrade, SIAPE: 2148571 – membro; Sérgio Antônio Ribeiro Campos,
SIAPE: 2288688 – suplente



Alexander Andrade da Silva, SIAPE: 2260449 – membro; Edmar Cardoso de Lima,
SIAPE: 2287967 – suplente



Lívia Franco Pereira dos Santos, SIAPE: 2276398 – membro; Taiana Nascimento de
Abreu – suplente



Izabel Mendes de Oliveira, SIAPE: 2262621 – membro; Diego Passini Soares, SIAPE
2260641 – suplente
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Art. 5º Os trabalhos da CADIF são orientados de acordo com o estabelecido no Regimento
Interno da Comissão.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 111/2017 – de 24 de abril de 2017
O Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora / Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, no uso de suas atribuições legais e estatutárias instituídas
pela Portaria nº 146 de 10 de Junho de 2016 publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, Nº
111 de 13 de junho de 2016, considerando a delegação de competência de que trata a Portaria
nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º Criar a Comissão de Padronização de Mobiliário, que tem o objetivo de padronizar
os mobiliários administrativos e assistências e atender o Inciso I, do Art. 15, da Lei 8.666/93.
Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes membros:
Titulares:
 Sérgio Antônio Ribeiro Campos (presidente), SIAPE: 2288688;
 Rubia Maria B. dos Santos, SIAPE: 2288500;
 Reijane de Sousa Gomes, SIAPE: 226076;
 Agna Fabrícia Rodrigues, SIAPE: 2351842;
 Aline Ribeiro Murta Abreu, SIAPE: 2347506;
 Rodrigo Martins Vilela, SIAPE: 2299958;
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Suplentes:
 Rosângela Maria Machado Gomes, SIAPE: 1509018;
 Débora Cardoso Bhering de Menezes, SIAPE: 2260638;
 Andréia Carneiro de Araújo, SIAPE: 2260550;
 Gilson Reis de Oliveira, SIAPE: 1434675;
 Danielle Gomes Miranda, SIAPE: 2287914;
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo
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