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SUPERINTENDÊNCIA

DESIGNAÇÃO/NOMEAÇÃO

Portaria nº 140/2017 – de 26 de maio 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 09/2016,
referente ao Pregão nº 59/2015, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
– EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa ALTERNATIVA VERDE IMUNIZAÇÃO LTDA –
ME, CNPJ nº 09.263.494/0001-71, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza e
desinfecção de caixas de água, a ser realizado nas dependências da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Gestor Titular

Adriana de Assis Garcia Serafim

789.909.986-20

1148479

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

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Adan Davi Baccin

019.461.571-55

2275690

Fiscal Substituto

Átila Arthur de Almeida Santos

080.529.576-30

2275691

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 O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/EBSERH responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e
fiscais de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor
do processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação
à legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º COMPETE AO GESTOR observar 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 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
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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. 4º 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. 5º 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. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo
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Portaria nº 141/2017 – de 26 de maio 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 016/2016,
referente à Inexigibilidade nº 0003/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa IMPRENSA NACIONAL, CNPJ nº
04.196.645/0001-00, cujo objeto é a contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da
União, de atos oficiais e demais matérias de interesse da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, conforme estabelecido no Decreto 4.520 de 16 de
dezembro de 2002 e na Portaria nº 268, de 5 de outubro de 2009.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Gestor Titular

Míriam Ferreira Esteves

456.338.516-68

1513695

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

Marcelo Martins Lisboa

872.906.857-68

2260973

13

Nº 29, sexta-feira, 16 de junho de 2017
Fiscal Substituto

Igor Reis Santos

096.755.896-47

2260727

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 O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/EBSERH responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e
fiscais de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor
do processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação
à legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º 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;

15

Nº 29, sexta-feira, 16 de junho de 2017
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. 4º 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;
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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. 5º 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;
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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. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 142/2017 – de 26 de maio 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 Designar os servidores abaixo para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o
adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato Administrativo nº 91/2012,
referente ao Pregão nº 0018/2012 , celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES
S/A, CNPJ nº 90.347.840/0007-03, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de
serviços de conservação e assistência técnica de 02 (dois) elevadores elétricos da marca
Thyssenkrupp, a ser realizado nas dependências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
– EBSERH, filial HU-UFJF.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Gestor Titular

Adriana de Assis Garcia Serafim

789.909.986-20

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

Luiz Antônio Antenor de Souza

067.096.986-96

2288019

Fiscal Substituto

Átila Arthur de Almeida Santos

080.529.576-30

2275691

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO
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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 O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/EBSERH responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e
fiscais de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor
do processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação
à legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º 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;
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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
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.
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Art. 4º 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,
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
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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. 5º 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
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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. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 143/2017 – de 26 de maio 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:

24

Nº 29, sexta-feira, 16 de junho de 2017
Art. 1º Designar os servidores abaixo para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o
adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato Administrativo nº 159/2012,
referente à Inexigibilidade nº 0020/2012, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa ELEVADORES ATLAS SHCINDLER
S/A, CNPJ nº 00.028.986/0011-80, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de
serviços de manutenção corretiva e preventiva com eventuais aplicações de peças em 01 (um)
elevador da marca Atlas Schindler Modelo ELS 0090980, a ser realizado nas dependências da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

Gestor Titular

NOME

Adriana de Assis Garcia Serafim

CPF

SIAPE

789.909.986-20

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

Luiz Antônio Antenor De Souza

067.096.986-96

2288019

Fiscal Substituto Átila Arthur de Almeida Santos

080.529.576-30

2275691

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.
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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 O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/EBSERH responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e
fiscais de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor
do processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação
à legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º 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. 4º 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;
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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. 5º 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;
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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. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 144/2017 – de 26 de maio 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 168/2013,
referente ao Pregão nº 47/2013 , celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
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– EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 19.267.632/0001-44, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com
fornecimento de peças

de reposição originais, monitoramento e suporte técnico nos

equipamentos descritos, a ser realizado nas dependências da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF.
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

Átila Arthur de Almeida Santos

080.529.576-30

2275691

Fiscal Substituto

Luiz Antonio 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 O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/EBSERH responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e
fiscais de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor
do processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação
à legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º 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;
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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. 4º 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.
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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
juntada de todos os documentos e arquivamento dos mesmos.
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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. 5º 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;
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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. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 145/2017 – de 26 de maio 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 50/2016,
referente ao Pregão nº 0057/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa ENGEVISA SERVIÇO DE
ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 19.964.929/0001-69, cujo objeto é a contratação de empresa
de prestação de serviço contínuo de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com eventual
fornecimento e substituição de componentes elétricos e mecânicos, para atender três geradores
de emergência, 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

Adriana de Assis Garcia Serafim

CPF

SIAPE

789.909.986-20

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

Átila Arthur de Almeida Santos

080.529.576-30

2275691

Fiscal Substituto

Luiz Antonio 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 O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
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Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/EBSERH responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e
fiscais de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor
do processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação
à legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º 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;
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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. 4º 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
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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
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;
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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. 5º 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;
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X) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais quando dos impedimentos dos
fiscais técnicos.
Art. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 146/2017 – de 29 de maio 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 009/2017,
referente à Dispensa nº 00004/2017, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa KEV X – SOLUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA-ME, CNPJ nº 19.450.854/0001-06, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica
especializada na prestação de serviço de avaliação de equipamentos de raios-X e de ambientes
na área de proteção radiológica em radiologia médica para o Serviço de Imagem e Radiologia
da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Videoendoscopias (UDIV), a ser realizado nas
dependências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE
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Gestor Titular

Alexandre Freire Pinto

946.498.806-10

3302877

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

Thamiris Rosado Reina

368.623.668-07

2351861

Fiscal Substituto

José Fanias Lima

209.252.396-15

1148432

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 O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/EBSERH responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e
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fiscais de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor
do processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação
à legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º 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. 4º 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;
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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
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. 5º 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. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 147/2017 – de 30 de maio 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 025/2016,
referente ao Pregão nº 0008/2016 , celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa SEPARAR – PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 03.184.220/0001-00, cujo objeto é a prestação de serviço
continuado de locação de (01) uma Central Duplex de Vácuo Clínico, com manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de todas as peças, partes ou componentes necessários,
conforme especificações, a ser realizado nas dependências da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

Gestor Titular

NOME

Adriana de Assis Garcia Serafim

CPF

SIAPE

789.909.986-20

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

Luiz Antônio Antenor de Souza

067.096.986-96

2288019

Fiscal Substituto

Átila Arthur de Almeida Santos

080.529.576-30

2275691

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 O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/EBSERH responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e
fiscais de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor
do processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação
à legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
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Art. 3º 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;

50

Nº 29, sexta-feira, 16 de junho de 2017


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. 4º 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;

51

Nº 29, sexta-feira, 16 de junho de 2017
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. 5º 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. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo
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Portaria nº 148/2017 – de 31 de maio 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 023/2016,
referente ao Pregão nº 0007/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa

PRIMER INTELIGÊNCIA EM

SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ nº 10.998.183/0001-30, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços continuados de apoio às atividades administrativas
(Serviço de almoxarifado), a ser realizado nas dependências da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Gestor Titular

Vitor Luiz Andrade

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

Fiscal Titular

NOME

CPF

Eunice Cristina Mendes de Assis Baeta 551.502.256-49

SIAPE

1433681
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Fiscal Substituto

Alice Kappel Roque Munck

077.200.616-40

2282186

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

José Cláudio Gemaque da Silva

800.892.247-87

2275671

Fiscal Substituto

Mônica Mendes de Oliveira Abreu

452.015.016-72

2260752

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Fiscal Substituto

Thiago Lopes Brum Alvino

Isis de Oliveira Silva França

125.505.767-05

2260845

079.283.746-09

2275657

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Altair Alves da Silva

783.157.866-87

2287902

Fiscal Substituto

Thaise Filgueira de Paula

057.598.526-71

2287906

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 O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/EBSERH responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e
fiscais de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor
do processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação
à legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º 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;
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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. 4º 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.
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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
juntada de todos os documentos e arquivamento dos mesmos.
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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. 5º 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;

59

Nº 29, sexta-feira, 16 de junho 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. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 149/2017 – de 01 de junho 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 equipes para os perfis de acesso, inserção e tramitação de planos de trabalho,
referentes à Unidade Gestora 155903, no Módulo Descentralização no sistema SIG-Ebserh nos
termos a seguir:
I – Equipe Técnica do proponente: Perfil responsável por cadastrar cada Termo de Execução
Descentralizada - TED no sistema SIG-Ebserh.
Titular

Silvana Cristina Alves

098.753.536-63

Substituta

Bruna Maria de Serpa

075.978.366-78
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Titular

Camila Rocha Miranda

081.242.676-26

Substituto

Alexander Andrade da Silva

068.910.257-70

Substituta

Cristiane Haddad Almeida

899.239.526-49

Titular

Vitor Luiz Andrade

089.821.276-66

Substituta

Lívia Franco Pereira dos Santos

069.552.716-95

II - Gestor Orçamentário do Proponente: Perfil responsável em validar as informações
orçamentárias cadastradas e remeter o Termo Execução Descentralizada - TED ao
Representante Legal para aprovação.
Titular

Ludmilla Rodrigues Costa Gonçalves

292.370.798-26

Substituto

Bruno Azevedo Gomes Freitas

074.622.746-98

III- Representante Legal do Proponente: Perfil responsável pela aprovação do Termo Execução
Descentralizada - TED e envio para análise das equipes da Ebserh/Sede.
Titular

Dimas Augusto Carvalho de Araujo

545.953.126-87

Substituto

Sérgio Paulo dos Santos Pinto

839.678.186-91

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir sua data de assinatura e revoga as demais portarias
predecessoras que tratam do mesmo tema.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 150/2017 – de 06 de junho 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:
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Art. 1º Designar os servidores abaixo para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o
adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato Administrativo nº 054/2016,
referente ao Pregão nº 0051/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa MARJA COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ nº
21.477.534/0001-83, cujo objeto é a aquisição de Materiais Especiais para Serviço de
Ortopedia, a ser realizado nas dependências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –
EBSERH, filial HU-UFJF.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

Gestor Titular

NOME

Camila Rocha Miranda

CPF

081.242.676-26

SIAPE

2159017

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

Sérgio Paulo dos Santos Pinto

839.678.166-91

2148750

Fiscal Substituto

Erich Vidal Carvalho

974.914.546-15

2312806

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Nádia Fernandes Fiorilo

051.540.266-40

2300485
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Isis de Oliveira Silva

Fiscal Substituto

079.283.746-09

2275657

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 O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/EBSERH responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e
fiscais de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor
do processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação
à legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º 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. 4º 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;
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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. 5º 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

66

Nº 29, sexta-feira, 16 de junho de 2017
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. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 151/2017 – de 06 de junho 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 055/2016,
referente ao Pregão nº 0052/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa MARJA COMERCIO E

67

Nº 29, sexta-feira, 16 de junho de 2017
REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ nº
21.477.534/0001-83, cujo objeto é a aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais
(OPME), a ser realizado nas dependências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –
EBSERH, filial HU-UFJF.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

Gestor Titular

NOME

Camila Rocha Miranda

CPF

081.242.676-26

SIAPE

2159017

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

Sérgio Paulo dos Santos Pinto

839.678.166-91

2148750

Fiscal Substituto

Erich Vidal Carvalho

974.914.546-15

2312806

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Nádia Fernandes Fiorilo

051.540.266-40

2300485

Fiscal Substituto

Isis de Oliveira Silva

079.283.746-09

2275657

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
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ao Gestor do Contrato o acompanhamento e fiscalização.
Art. 2º O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/EBSERH responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e
fiscais de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor
do processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação
à legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º 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;

69

Nº 29, sexta-feira, 16 de junho de 2017
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. 4º 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. 5º 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;
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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. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 152/2017 – de 06 de junho 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 058/2016,
referente ao Pregão nº 0052/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa BIO IMPLANTES PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP, CNPJ nº 17.085.673/0001-94, cujo objeto é
aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), 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

Camila Rocha Miranda

CPF

SIAPE

081.242.676-26

2159017

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

Sérgio Paulo dos Santos Pinto

839.678.166-91

2148750

Fiscal Substituto

Erich Vidal Carvalho

974.914.546-15

2312806

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Isis de Oliveira Silva

079.283.746-09

2275657

Fiscal Substituto

Nádia Fernandes Fiorilo

051.540.266-40

2300485

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 O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
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a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/EBSERH responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e
fiscais de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor
do processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação
à legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º 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:
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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. 4º 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;
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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
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,
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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. 5º 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;
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X) Atuar como Preposto nas audiências de Ações Judiciais quando dos impedimentos dos
fiscais técnicos.
Art. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria nº 153/2017 – de 06 de junho 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 010/2017,
referente à Inexigibilidade nº 00002/2017, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL
COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,
CNPJ nº 00.029.372/0001-40, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviço de manutenção corretiva no equipamento de densitometria óssea, a ser
realizado nas dependências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, filial
HU-UFJF.
GESTOR DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE
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Gestor Titular

Euler Pimentel Gomes

781.498.607-97

1946640

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

Guilherme Pereira Costa

066.967.176-25

2299986

056.157.116-39

2275674

Fiscal Substituto

Guilherme Costa Cipriani

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 O Gestor e fiscais deste contrato deverão apropriar-se dos processos publicados no
caderno

de

processos

disponíveis

no

site

do

HU-UFJF/EBSERH

(http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), notadamente os que se referem
a: fiscalização contratual; apuração de irregularidade; revisão de preços; dentre outros
pertinentes à atividade de fiscalização e gestão contratual. Para tanto deverão contemplar não
apenas o sequenciamento das atividades como também os descritivos e os formulários em anexo
aos fluxos.
Parágrafo Único: No caso de dúvidas com relação aos fluxogramas dos processos publicados,
os fiscais e os gestores deverão entrar em contato com o gestor do processo ou com a área do
HU-UFJF/Ebserh responsável por determinada atividade. Na oportunidade os gestores e fiscais

80

Nº 29, sexta-feira, 16 de junho de 2017
de contratos poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor do
processo com vistas a refinar o processo caso o fluxo encontre-se desatualizado com relação à
legislação vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º 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. 4º 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;
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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
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. 5º 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. 6º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

SUBSTITUIÇÃO

Portaria nº 154/2017 – de 06 de junho 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, substituto de Izabel Mendes
de Oliveira, no cargo de Chefe da Unidade de Contratos, do Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora, filial da Ebserh, no período de 19/06/2017 a 03/07/2017,
tendo em vista gozo de férias do titular.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo
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RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Portaria nº 155/2017 – de 07 de junho 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;
E CONSIDERANDO os dispositivos legais das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 4.320/64, bem
como o Relatório da Controladoria do HU-UFJF/EBSERH nº 002.2017.01.06-J, emitido em
06/06/2017;
RESOLVE:
Art. 1º. Reconhecer a dívida em favor da empresa PRIMER INTELIGÊNCIA EM SERVIÇOS
LTDA-ME, CNPJ 10.998.183/0001-30, no valor de R$ 71.082,41 (setenta e um mil, oitenta e
dois reais e quarenta e um centavos) referente à repactuação feita com base na Convenção
Coletiva de Trabalho do ano de 2016, após o término do contrato. Autorizo o empenho,
liquidação e pagamento de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários e
financeiros.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo
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