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SUPERINTENDÊNCIA

DESIGNAÇÃO

Portaria-SEI nº 057/2020 – de 11 de fevereiro de 2020.
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-SEI nº 08, de 09 de janeiro de 2019.
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 051/2016,
referente à Dispensa nº 0028/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., CNPJ nº
06.981.180/0001-16, cujo objeto é o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos
e obrigações das PARTES que regularão a conexão das instalações da unidade de consumo do
ACESSANTE ao Sistema de Distribuição operado pela CEMIG D e o uso desse Sistema de
Distribuição pelo ACESSANTE em sua unidade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/002510, Inscrição Estadual nº ISENTO, na rua Engenheiro José Carlos M. Sarmento n° 200, Bairro
Santa Catarina, situada no Município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, na tensão
contratada de 22 kV, a ser realizado nas dependências da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF.
GESTÃO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Gestor Titular

Adriana de Assis Garcia Serafim

XXX.909.986-XX

1148479
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§ 1º 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.
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Átila Arthur de Almeida Santos

XXX.529.576-XX

2275691

Fiscal Titular

Márcio Luiz do Prado

XXX.497.836-XX

2347402

Fiscal Substituto

Wagner Coelho do Nascimento

XXX.085.306-XX

2275659

§ 2º Os fiscais substitutos deverão acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nas
ausências legais e eventuais dos fiscais titulares, sem a necessidade de justificar o motivo da
substituição 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 mapeamentos de processos
publicados no caderno de processos disponíveis no site do HU-UFJF/EBSERH
(http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), em especial 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 processos publicados, os fiscais e os
gestores deverão entrar em contato com o responsável pelo processo ou com a área do HUUFJF/Ebserh responsável por tal atividade. Na oportunidade os gestores e fiscais de contratos
poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor do processo com
vistas ao seu refinamento, caso o processo encontre-se desatualizado com relação à legislação
vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
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Art. 3º O Gestor e Fiscais nomeados deverão cumprir as atividades inerentes a respectiva
nomeação, de acordo com a “Portaria de Atribuições de Gestores e Fiscais de Contrato”,
disponível

no

sítio

eletrônico

do

Hospital

Universitário

da

UFJF,

http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf.
Parágrafo Único: Os fiscais titulares são corresponsáveis pela fiscalização, podendo atuar de
forma conjunta ou isoladamente, tendo cada um os nomeados todas as atribuições e
competências determinadas na Portaria descrita no caput.
Art. 4º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria-SEI nº 058/2020 – de 11 de fevereiro de 2020.
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-SEI nº 08, de 09 de janeiro de 2019.
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 052/2016,
referente à Dispensa nº 0028/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., CNPJ nº
06.981.180/0001-16, cujo objeto é o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos
e obrigações das PARTES que regularão o fornecimento de energia elétrica regulada pela
CEMIG D ao CONSUMIDOR, para atender à sua unidade denominada Hospital Universitário,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.126.437/0025-10, Inscrição Estadual sob o n.º ISENTO,
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localizada na rua Engenheiro José Carlos M. Sarmento n° 200, Bairro Santa Catarina, Município
de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
GESTÃO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

Gestor Titular

Adriana de Assis Garcia Serafim

CPF

SIAPE

XXX.909.986-XX 1148479

§ 1º 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.
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Átila Arthur de Almeida Santos

XXX.529.576-XX

2275691

Fiscal Titular

Márcio Luiz do Prado

XXX.497.836-XX

2347402

Fiscal Substituto

Wagner Coelho do Nascimento

XXX.085.306-XX

2275659

§ 2º Os fiscais substitutos deverão acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nas
ausências legais e eventuais dos fiscais titulares, sem a necessidade de justificar o motivo da
substituição 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 mapeamentos de processos
publicados no caderno de processos disponíveis no site do HU-UFJF/EBSERH
(http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), em especial 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
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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 processos publicados, os fiscais e os
gestores deverão entrar em contato com o responsável pelo processo ou com a área do HUUFJF/Ebserh responsável por tal atividade. Na oportunidade os gestores e fiscais de contratos
poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor do processo com
vistas ao seu refinamento, caso o processo encontre-se desatualizado com relação à legislação
vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º O Gestor e Fiscais nomeados deverão cumprir as atividades inerentes a respectiva
nomeação, de acordo com a “Portaria de Atribuições de Gestores e Fiscais de Contrato”,
disponível

no

sítio

eletrônico

do

Hospital

Universitário

da

UFJF,

http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf.
Parágrafo Único: Os fiscais titulares são corresponsáveis pela fiscalização, podendo atuar de
forma conjunta ou isoladamente, tendo cada um os nomeados todas as atribuições e
competências determinadas na Portaria descrita no caput.
Art. 4º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Portaria-SEI nº 059/2020 – de 11 de fevereiro de 2020.
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-SEI nº 08, de 09 de janeiro de 2019.
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 053/2016,
referente à Dispensa nº 0028/2016, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., CNPJ nº
06.981.180/0001-16, cujo objeto é a utilização do serviço público de energia elétrica entre a
distribuidora e o consumidor, de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Energia
Elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.,
a ser realizado nas dependências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH,
filial HU-UFJF.
GESTÃO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

Gestor Titular

Adriana de Assis Garcia Serafim

CPF

SIAPE

XXX.909.986-XX 1148479

§ 1º 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.
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

Átila Arthur de Almeida Santos

XXX.529.576-XX

2275691

Fiscal Titular

Márcio Luiz do Prado

XXX.497.836-XX

2347402

Fiscal Substituto

Wagner Coelho do Nascimento

XXX.085.306-XX

2275659

§ 2º Os fiscais substitutos deverão acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nas
ausências legais e eventuais dos fiscais titulares, sem a necessidade de justificar o motivo da
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substituição 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 mapeamentos de processos
publicados no caderno de processos disponíveis no site do HU-UFJF/EBSERH
(http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), em especial 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 processos publicados, os fiscais e os
gestores deverão entrar em contato com o responsável pelo processo ou com a área do HUUFJF/Ebserh responsável por tal atividade. Na oportunidade os gestores e fiscais de contratos
poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor do processo com
vistas ao seu refinamento, caso o processo encontre-se desatualizado com relação à legislação
vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º O Gestor e Fiscais nomeados deverão cumprir as atividades inerentes a respectiva
nomeação, de acordo com a “Portaria de Atribuições de Gestores e Fiscais de Contrato”,
disponível

no

sítio

eletrônico

do

Hospital

Universitário

da

UFJF,

http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf.
Parágrafo Único: Os fiscais titulares são corresponsáveis pela fiscalização, podendo atuar de
forma conjunta ou isoladamente, tendo cada um os nomeados todas as atribuições e
competências determinadas na Portaria descrita no caput.
Art. 4º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo
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Portaria-SEI nº 062/2020 – de 14 de fevereiro de 2020.
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-SEI nº 08, de 09 de janeiro de 2019.
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 035/2019,
referente ao PR nº 0048/2019, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
– EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ
35.820.448/0030-70, cujo objeto é a aquisição de gases medicinais com comodato de
equipamentos e cilindros para o sistema centralizado de suprimento de gases medicinais e
especiais a fim de abastecer o Hospital Universitário da UFJF, Unidade Hospitalar vinculada à
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH.
GESTÃO DO CONTRATO

FUNÇÃO

NOME

CPF

Gestor Titular EUNICE CRISTINA MENDES DE ASSIS BAETA ***.502.256- **

SIAPE
1433681

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA – SETOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

ALINE DA PAZ FERNANDES

***.412.926- **

3002217

Fiscal Substituto

RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO

***.657.776-**

2275578

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA – SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA
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FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

LUIZ ANTÔNIO ANTENOR DE SOUSA

***.096.986- **

2288019

Fiscal Substituto

ADRIANA DE ASSIS GARCIA SERAFIM

***.909.986-**

1148749

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

JULIANA DA SILVA MORAIS

***.571.486- **

2347384

Fiscal Substituto

RAFAELA IDALINA FERREIRA DE SOUZA

***.943.206- **

2165122

GESTÃO DO COMODATO (Itens 01, 02, 04, 05, 06, 07, 11 e 12)

FUNÇÃO

NOME

CPF

Gestor Titular EUNICE CRISTINA MENDES DE ASSIS BAETA ***.502.256- **

SIAPE
1433681

GESTÃO DO COMODATO (Itens 09 e 10)

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Gestor Titular

GUILHERME PEREIRA COSTA

***.967.176- **

2299986

§ 1º 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.
§ 2º Os fiscais substitutos deverão acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nas
ausências legais e eventuais dos fiscais titulares, sem a necessidade de justificar o motivo da
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substituição 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 mapeamentos de processos
publicados no caderno de processos disponíveis no site do HU-UFJF/EBSERH
(http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), em especial 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 processos publicados, os fiscais e os
gestores deverão entrar em contato com o responsável pelo processo ou com a área do HUUFJF/Ebserh responsável por tal atividade. Na oportunidade os gestores e fiscais de contratos
poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor do processo com
vistas ao seu refinamento, caso o processo encontre-se desatualizado com relação à legislação
vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º O Gestor e Fiscais nomeados deverão cumprir as atividades inerentes a respectiva
nomeação, de acordo com a “Portaria de Atribuições de Gestores e Fiscais de Contrato”,
disponível

no

sítio

eletrônico

do

Hospital

Universitário

da

UFJF,

http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf.
Parágrafo Único: Os fiscais titulares são corresponsáveis pela fiscalização, podendo atuar de
forma conjunta ou isoladamente, tendo cada um os nomeados todas as atribuições e
competências determinadas na Portaria descrita no caput.
Art. 4º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo
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Portaria-SEI nº 063/2020 – de 14 de fevereiro de 2020.
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-SEI nº 08, de 09 de janeiro de 2019.
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 036/2019,
referente ao PR nº 0048/2019, celebrado entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
– EBSERH, filial HU-UFJF, e a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ 00.331.788/0031-34,
cujo objeto é a aquisição de gases medicinais com comodato de equipamentos e cilindros para
o sistema centralizado de suprimento de gases medicinais e especiais a fim de abastecer o
Hospital Universitário da UFJF, Unidade Hospitalar vinculada à Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares –EBSERH.
GESTÃO DO CONTRATO

FUNÇÃO

Gestor Titular

NOME

CPF

EUNICE CRISTINA MENDES DE ASSIS BAETA ***.502.256- **

SIAPE

1433681

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA – SETOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR

FUNÇÃO

Fiscal Titular

Fiscal Substituto

NOME

CPF

GLEYDIANE APARECIDA GENEROSO RIBEIRO ***.010.006-**

AMANDA GONELLI GONÇALVES

***.145.046-**

SIAPE

2351853

3002019
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FISCALIZAÇÃO TÉCNICA – SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

LUIZ ANTÔNIO ANTENOR DE SOUSA

***.096.986- **

2288019

Fiscal Substituto

ADRIANA DE ASSIS GARCIA SERAFIM

***.909.986-**

1148749

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

FUNÇÃO

NOME

CPF

SIAPE

Fiscal Titular

JULIANA DA SILVA MORAIS

***.571.486- **

2347384

Fiscal Substituto

RAFAELA IDALINA FERREIRA DE SOUZA

***.943.206- **

2165122

GESTÃO DO COMODATO (Item 03)

FUNÇÃO

NOME

Gestor Titular EUNICE CRISTINA MENDES DE ASSIS BAETA

CPF

SIAPE

***.502.256- **

1433681

§ 1º 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.
§ 2º Os fiscais substitutos deverão acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nas
ausências legais e eventuais dos fiscais titulares, sem a necessidade de justificar o motivo da
substituição 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 mapeamentos de processos
publicados no caderno de processos disponíveis no site do HU-UFJF/EBSERH
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(http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/caderno-de-processos), em especial 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 processos publicados, os fiscais e os
gestores deverão entrar em contato com o responsável pelo processo ou com a área do HUUFJF/Ebserh responsável por tal atividade. Na oportunidade os gestores e fiscais de contratos
poderão fornecer informações pertinentes e solicitar reunião com o gestor do processo com
vistas ao seu refinamento, caso o processo encontre-se desatualizado com relação à legislação
vigente, normativos internos EBSERH ou boas práticas.
Art. 3º O Gestor e Fiscais nomeados deverão cumprir as atividades inerentes a respectiva
nomeação, de acordo com a “Portaria de Atribuições de Gestores e Fiscais de Contrato”,
disponível

no

sítio

eletrônico

do

Hospital

Universitário

da

UFJF,

http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf.
Parágrafo Único: Os fiscais titulares são corresponsáveis pela fiscalização, podendo atuar de
forma conjunta ou isoladamente, tendo cada um os nomeados todas as atribuições e
competências determinadas na Portaria descrita no caput.
Art. 4º O presente ato torna sem efeito, eventuais designações anteriores.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo

19

Nº 06, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020
CONSTITUIÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE COMISSÃO

Portaria-SEI nº 061/2020 – de 14 de fevereiro de 2020.
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-SEI nº 08, de 09 de janeiro de 2019.
CONSIDERANDO a necessidade de contratação emergencial de pessoa jurídica especializada
na prestação de serviço, de natureza continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra,
de apoio às atividades administrativas para atender às necessidades do Hospital Universitário
da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), unidade hospitalar da Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (Ebserh);
RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Equipe de Planejamento para a contratação emergencial de serviço de
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de apoio às atividades
administrativas para o HU-UFJF/Ebserh, em cumprimento ao disposto no inciso III do art. 40
do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh c/c art. 22 da Instrução Normativa
SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.
Art. 2º A Equipe composta por esta Portaria será integrada pelos seguintes membros:


Vitor Luiz Andrade, Siape 2148571, Integrante Requisitante;



Murilo Sérgio de Moura Marta, Siape 1147762, Integrante Técnico;



Jaqueline Silva Castro, Siape 3139795, Integrante Administrativo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Dimas Augusto Carvalho de Araújo
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COLEGIADO JULGADOR - PAS

Portaria-SEI nº 002/2020 – de 14 de fevereiro de 2020.
Processo nº 23765.020488/2019-63
PORTARIA COLEGIADO JULGADOR – PAS
O Colegiado Julgador composto por Dimas Augusto Carvalho de Araújo - Superintendente do
HU-UFJF/EBSERH, Ludmilla Rodrigues Costa Gonçalves - Gerente Administrativa do HUUFJF/EBSERH e Sérgio Paulo dos Santos Pinto - Gerente de Atenção à Saúde do HUUFJF/EBSERH, nos moldes do art. 114 da Norma Operacional de Controle Disciplinar, no
exercício das atribuições conferidas pelo art. 109 da referida norma, resolve:
DEMITIR POR JUSTA CAUSA
o empregado público indiciado no Processo nº 23765.020488/2019-63, observado o Parecer
Jurídico n.365/2019/SEJUR/SUP/HU-UFJF-EBSERH, documento SEI 4346962, pela prática das
infrações disciplinares capituladas no artigo 37, incisos I, II, XVI, XIX, XXI, XXII e XXV e artigo
39, incisos I e XIX, ambos do Regulamento de Pessoal da Ebserh.
Esta Portaria tem vigência a partir da data da Notificação do empregado, ocorrida em
12/02/2020.

DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO
Autoridade Julgadora

LUDMILLA RODRIGUES COSTA GONÇALVES
Autoridade Julgadora

SÉRGIO PAULO DOS SANTOS PINTO
Autoridade Julgadora
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