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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

DESIGNAÇÃO

Portaria-SEI nº 15, de 25 de março de 2019
O Diretor de Administração e Infraestrutura, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
53 do Regimento Interno, cuja revisão foi aprovada pela Resolução nº 54 do Conselho de Administração,
de 10 de maio de 2016, publicada no DOU de 16 de maio de 2016, resolve:
Art. 1º Designar, para acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 16/2018, cujo objeto é prestação
de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação, compreendendo mensuração e aferição dos quantitativos de Pontos de Função referentes às demandas de desenvolvimento e manutenção
de sistemas (sob a forma de fábrica de métricas) da Ebserh.
I.

II.

III.

IV.

Gestor do Contrato:
NOME

CPF

Titular

Rodrigo Magalhães Alves

692.606.641-87

Substituto

Rodrigo de Souza Rezende

999.448.631-49

Fiscal Técnico do Contrato: Sistemas Hospitalares
NOME

CPF

Titular

Kelvis Lima Almeida

009.956.311-82

Substituto

Rodrigo de Souza Rezende

999.448.631-49

Fiscal Requisitante do Contrato:
NOME

CPF

Titular

Rodrigo Magalhães Alves

692.606.641-87

Substituto

Kallel Felipe Granella de Lima

036.547.431-29

Fiscal Administrativo do Contrato:

Titular

NOME

CPF

Felippe Vilaça Loureiro Santos

003.285.841-85

Art. 2º Compete ao Gestor observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações pactuadas,
além de:
I. Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive o
Termo de Referência 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 às
contratações administrativas, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 04/2014 e alterações
posteriores;
III. Coordenar e comandar o processo da execução contratual;
IV. Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento da contratação;
V. Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material contratado;
VI. Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados,
atestando, juntamente com o fiscal técnico ou na ausência deste, os documentos comprobatórios,
e/ou registrando e justificando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos
estabelecidos;
VII. Ratificar toda e qualquer alteração na execução da contratação, proposta pelo fiscal técnico,
para a autorização da diretoria demandante.
Art. 3º Compete ao Fiscal Técnico do Contrato, auxiliar o Gestor ora designado, observando se a
Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações pactuadas, além de:
I. Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão, inclusive o
Termo de Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças integrantes do processo
administrativo;
II. Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis à
contratação, em especial a Lei nº 8.666/1993, IN 04/2014 e alterações posteriores.
III. Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente todas as
condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas Cláusulas Contratuais;
IV. Comunicar à autoridade competente com a antecedência necessária, eventuais falhas, atrasos,
ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do objeto da contratação, dos prazos
estabelecidos, ou que acarretem a necessidade de prorrogação de prazos ou de vigência
contratual, propondo a aplicação de penalidades ou outras sanções, quando for o caso
V. Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação quanto a
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 da contratação, na forma estabelecida no Projeto Básico/Termo de Referência;
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;
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IX. Recusar, com a devida justificativa, qualquer material ou serviço prestado fora das
especificações, bem como qualquer documento ou Nota Fiscal apresentados em desacordo com
as condições estabelecidas no Edital, Projeto Básico/Termo de Referência;
X. Registrar e propor toda e qualquer alteração na execução do Contrato, para a autorização da
autoridade demandante, após a ratificação do gestor da contratação.
Art. 4º Compete ao Fiscal Requisitante:
I. Fiscalizar a contratação do ponto de vista funcional da Solução de Tecnologia da Informação;
II. Avaliar a qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, a partir da
aplicação dos critérios de aceitação definidos em contrato, juntamente com o fiscal técnico da
contratação;
III. Identificar eventuais não conformidades com os termos contratuais, juntamente com o fiscal
técnico da contratação;
IV. Confecção e assinar o Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para
pagamento, juntamente com o gestor da contratação;
V. Verificar a manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, com
apoio do fiscal técnico da contratação.
Art. 5º Compete ao Fiscal Administrativo:
I.

Acompanhar a formalização dos atos administrativos da contratação, supervisionando sua
execução orçamentária;

II.

Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do envio da fatura
para pagamento;

III.

Verificar se a documentação de cobrança apresentada, e o devido atesto, encontra-se na forma
estabelecida na contratação;

IV.

Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada no instrumento
contratual;

V.

Prestar orientações técnicas à unidade demandante e à Contratada, relativas à observância das
condições pactuadas, no que diz respeito aos prazos de execução, faturamento e pagamento e
outros esclarecimentos que venham a ser solicitados;

VI.

Recusar, com a devida justificativa qualquer documento ou nota fiscal encaminhados pelo fiscal
técnico da contratação que se encontre em desacordo com as condições estabelecidas na
contratação;

VII.

Realizar toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual.

Art. 6º O presente ato revoga eventuais designações anteriores.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados pelos membros designados no Artigo 1º desta Portaria SEI, a contar de 25 de março de 2019, conforme solicitação constante do Pedido de designação de
Gestor e Fiscal de Contrato (1160562).
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Art. 8º Esta designação entra em vigor na data de sua assinatura.
Erlon Cesar Dengo

Portaria-SEI nº 33, de 02 de maio de 2019
O Diretor de Administração Infraestrutura e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh),
no uso de suas atribuições legais, de acordo com as competências que lhe foram conferidas pelo artigo
53 do Regimento Interno, cuja revisão foi aprovada na 49ª reunião do Conselho de Administração, pela
Resolução nº 54, de 10 de maio de 2016, e
Considerando Regulamento de Compras Ebserh;
Considerando Instrução Normativa 05/2017 MPOG; e
Considerando a Lei nº 13303/2016, resolve:
Art. 1º Constituir a Equipe de Planejamento para Contratação de Curso de Fiscalização de Contratos
Terceirizados para a Rede Ebserh, em cumprimento ao disposto no inciso III do art. 21 da Instrução
Normativa SG/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.
Art. 2º A Equipe composta por esta Portaria será integrada pelos seguintes membros:
I. Sandra Satiko Kuwada , SIAPE 2439395;
II. Walquiria de Jesus Teixeira, SIAPE 2027518;
III. Alejandra Prieto de Oliveira, SIAPE 0212083; e
IV. Nadja de Paula Barros de Sousa, SIAPE 2061701.
Art. 3º Esta Portaria - SEI entra em vigor na data de sua assinatura e tem vigência até a conclusão dos
instrumentos de Planejamento da Contratação, em consonância com o que dispõe o artigo 21, inciso 1º,
alínea "d" da IN 05/2017-SG/MPDG.

Erlon Cesar Dengo

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

NOMEAÇÃO

Portaria-SEI nº 420, de 30 de abril de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião

7

nº 576, quinta-feira, 02 de maio de 2019
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Nomear MIRIAN SANTOS OLIVEIRA, CPF nº 518.916.205-25, para exercer o cargo de Chefe
da Divisão de Enfermagem, junto à Gerência de Atenção à Saúde, da Maternidade Climério de Oliveira
da Universidade Federal da Bahia, da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir da publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 422, de 30 de abril de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Nomear LIVIA TEIXEIRA DE MATTOS, CPF nº 137.314.937-05, para exercer o cargo de
Chefe da Unidade de Dispensação Farmacêutica, junto ao Setor de Farmácia Hospitalar, da Gerência de
Atenção à Saúde, do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro, da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir da publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 423, de 30 de abril de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Nomear EDNA CORREA MOREIRA, CPF nº 897.547.607-30, para exercer o cargo de Chefe
da Unidade de Atenção Psicossocial, junto à Divisão de Gestão do Cuidado, da Gerência de Atenção à
Saúde, do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro,
da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir da publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa
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EXONERAÇÃO

Portaria-SEI nº 431, de 30 de abril de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Exonerar SYLVIO ROGÉRIO FANECO AMORIM, matrícula Siape nº 2999559, do cargo de
Auditor do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 06 de maio de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 433, de 30 de abril de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, MARIA CONCEICAO DA ENCARNACAO VILLA, matrícula Siape nº
2141331, do cargo de Chefe da Unidade e-Saúde, junto à Gerência de Ensino e Pesquisa, do Hospital
Universitário Júlio Muller da Universidade Federal do Mato Grosso, da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 01 de maio de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 434, de 30 de abril de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Exonerar RENATO OLIVEIRA DA SILVA, matrícula Siape nº 1449182, do cargo de Chefe da
Unidade de Atenção Psicossocial, junto a Divisão de Gestão do Cuidado, da Gerência de Atenção à
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Saúde, do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (Hospital Universitário
João de Barros Barreto), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 15 de abril de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

SUBSTITUIÇÃO

Portaria-SEI nº 430, de 30 de abril de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Designar PATRIZIA ALLEGRO RIBEIRO, matrícula Siape nº 286344, substituta do cargo de
Superintendente do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, no período de 22 a 29 de abril de 2019.
Art. 2º Fica convalidada a competência dos atos praticados pela Superintendente substituta no período
de substituição.
Art. 3º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir da data de publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 436, de 30 de abril de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
atribuições legais e estatutárias, e considerando a delegação de competência de que trata a Portaria nº
46 de 20/09/2012, publicada no DOU de 02/10/2012 e considerando a eleição realizada na 84° reunião
extraordinária do Conselho de Administração, em 4 de fevereiro de 2019, em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, resolve:
Art. 1º Designar GHIRLAINE GOMES MONTEIRO, matrícula Siape nº 3060141, substituta do cargo
de Chefe da Unidade de Compras do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do
Pará, nas ausências e impedimentos do titular.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 06 de maio de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa
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