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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

DESIGNAÇÃO

Portaria-SEI nº 65, de 12 de agosto de 2019
O Diretor de Administração e Infraestrutura 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
Art. 1º Designar, para acompanhamento e fiscalização da Dispensa de Licitação nº 4/2019, cujo objeto
é a aquisição de Gateway GSM/3G afim de atender as necessidades da Sede da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares:
I.

Gestor do Contrato:

Titular
II.

IV.

Matrícula SIAPE

Gustavo Sousa Matias

Siape: 2061370

Fiscal Técnico do Contrato:

Titular
III.

Nome

Nome

CPF

Ildeney de Sousa Barbosa

Siape: 2214419

Fiscal Requisitante do Contrato:
Nome

Matrícula SIAPE

Priscilla Aparecida Da Silva Nunes

Siape: 2113058

Fiscal Administrativo do Contrato:
Nome

Matrícula SIAPE

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;
II. Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis aos contratos
administrativos, 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 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, 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 do contrato, proposta pelo fiscal técnico, para a
autorização da diretoria demandante.
Art. 3º Compete aos Fiscais Técnicos do Contrato auxiliar o Gestor designado e 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;
II. Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis aos contratos
administrativos, 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 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 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 do Contrato, 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;
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 e no Contrato;
X. Registrar e propor toda e qualquer alteração na execução do contrato, para a autorização da
autoridade demandante, após a ratificação do gestor de contrato.
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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 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. Verificar se a documentação de cobrança apresentada, e o devido atesto, 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 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
do contrato que se encontre em desacordo com as condições estabelecidas no contrato;
VII. Realizar toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual.
Art. 6º O presente ato revoga as designações anteriores pertinentes à fiscalização do presente objeto.
Art. 7º Ficam convalidados os atos praticados pelos membros designados no Artigo 1º desta Portaria SEI, a contar de 12/08/2019, conforme solicitação constante no pedido de designação de equipe de
fiscalização do contrato (2392802).
Art. 8º Esta designação entra em vigor na data de sua assinatura.
Erlon César Dengo
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

NOMEAÇÃO

Portaria-SEI nº 1085, de 27 de agosto 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 RIVALBERGUES BARBOSA DE SOUSA, matrícula Siape nº 1159221, para exercer
o cargo de Chefe da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomina Patológica, junto ao
Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, da Gerência de Atenção à Saúde, do Hospital Universitário
de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (HUL-UFS), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 02 de setembro de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

EXONERAÇÃO

Portaria-SEI nº 1083, de 27 de agosto 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 MICHEL COUTINHO DOS SANTOS, matrícula Siape nº 1799904, do cargo de Chefe
da Divisão de Enfermagem, junto à Gerência de Atenção à Saúde, do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 19 de agosto de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

Portaria-SEI nº 1086, de 27 de agosto de 2019
O Diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no uso das
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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, ALISSON HENRIQUE DO PRADO FARINELLI, matrícula Siape nº
1539003, do cargo de Chefe do Setor Jurídico, junto à Superintendência, do Hospital Universitário da
Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), da rede Ebserh.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 26 de agosto de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

MOVIMENTAÇÃO

Portaria-SEI nº 1084, de 27 de agosto 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, e o disposto na Norma Operacional DGP nº
01/2017, de 09/01/2017, publicada no Boletim de Serviço n° 237, de 09/01/2017, resolve:
Art. 1º Autorizar a mudança de unidade organizacional, por transferência por interesse da empresa para
realização de atividades temporárias, de GILVANIA SARAIVA RIBEIRO, Advogada, matrícula Siape
n° 2101076, do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA) para a Ebserh/Sede, por 30 dias.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir de 29 de agosto de 2019.

Rodrigo Augusto Barbosa

INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO

Portaria-SEI nº 1088, de 27 de agosto 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
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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; e
Considerando a Lei nº 12.550/2011, art. 12, que prevê a possibilidade da contratação de pessoal temporário com base nas alíneas “a” e “b”, do § 2º, do art. 443 da CLT;
Considerando ainda a publicação do Edital do Processo Seletivo Público Simplificado – PSS nº 02/2019
– EBSERH/CONJUR/PRES, resolve:
Art.1º Instituir Comissão de avaliação de Heteroidentificação para o Processo Seletivo Público Simplificado (PSS 02/2019 – Ebserh/Conjur/PRES) da Sede, a qual ficará responsável pela avaliação dos candidatos inscritos como Negros e Pardos do PSS 02/2019, compreendendo-se nessa competência todos
os atos concernentes à sua realização.
Art. 2º A Comissão será integrada pelos membros conforme a seguir:
I. Laíse Cristina Costa e Silva Coelho, Analista Administrativo, Serviço de Seleção de Pessoal,
Diretoria de Gestão de Pessoas, matrícula nº 2214260;
II. Recy De Sousa Quintanilha, Assistente Social, Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do
Trabalho, matrícula nº 1998851;
III. Ieda Maria Alves Gouveia, Analista Administrativo - Qualquer Nível Superior, Serviço de Capacitação e Avaliação de Desempenho, matrícula nº 2027471.
Art. 3º A participação na Comissão, não enseja remuneração de qualquer espécie, sendo considerado
serviço público relevante.
Art. 4º Esta Portaria entre em vigor na data de sua assinatura.

Rodrigo Augusto Barbosa

REVOGAÇÃO

Portaria-SEI nº 1087, de 27 de agosto 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,
Art. 1º Revogar a Portaria - SEI nº 783, de 04 de agosto de 2015, publicada no Boletim nº 112, de 11 de
agosto de 2015.
Art. 2º Esta Portaria-SEI entra em vigor a partir da data de publicação.

Rodrigo Augusto Barbosa
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