BOLETIM DE SERVIÇO UNILA

ANO VII

Bittencourt Saraiva, Técnico em Contabilidade, Siape n°
2150041, lotado na Divisão de Fiscalização de Contratos,
com a atribuição de fiscalização de toda documentação
necessária encaminhada pela empresa contratada para
efeito de pagamento de serviços executados, previstas no
manual de procedimentos de fiscalização de contratos de
serviços contínuos – terceirizados v01.2 e no contrato,
especialmente as atividades relacionadas à organização e
custódia da pasta do processo de pagamento, específica
para guarda documentação obrigatória relacionada ao
pagamento mensal à contratada; conferência da
documentação pertinente à regularidade fiscal, trabalhista
e previdenciária da contratada para efeito de pagamento;
fiscalização do efetivo pagamento dos valores salariais
lançados na proposta contratada, mediante a verificação
das folhas de pagamento referentes aos meses de
realização dos serviços, de cópias dos contracheques dos
empregados, dos recibos e dos respectivos documentos
bancários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
assinatura, tendo sua validade vinculada à vigência do
Contrato.
Art. 3º Ficam revogadas quaisquer disposições anteriores
no que sejam contrárias ao teor desta Portaria.
EDSON CARLOS THOMAS
PORTARIA PROAGI Nº 36, DE 30 DE MARÇO DE 2016.
O Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA), no uso de suas atribuições legais delegadas pelo
Magnífico Reitor Pró tempore Josué Modesto dos Passos
Subrinho por meio da Portaria UNILA nº 362/2016,
publicada no Boletim Interno nº 197, de 18/03/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para
comporem a Comissão de Gestão e Fiscalização dos
serviços referentes ao Contrato n° 03/2015, firmado com a
empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS, que tem como objeto a prestação de
serviço e vendas de produtos que atendam às
necessidades da UNILA, que serão prestados pela
contratada, com as seguintes atribuições:
I. GESTOR DE EXECUÇÃO: Alberto Sampaio, Arquivista,
Siape n° 1960705, lotado na Seção de Protocolo e
Arquivo, do Termo de Contrato acima referenciado, para
gestão e execução do contrato previstas no Manual de
Procedimentos de Fiscalização de Contratos de Serviços
Contínuos – Terceirizados v01.2 e no contrato,
especialmente as atividades relacionadas à organização e
custódia da Pasta de Controle de Gestão do Contrato –
Geral; à conferência das clausulas dispostas na garantia
contratual, manutenção de sua vigência e liberação; ao
controle dos prazos de vencimento contratual; à
negociação das alterações contratuais; à prorrogação e a
decorrente proposição de termos aditivos, exigência à
contratada de apresentação de documentos pertinentes à
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, para efeito
de pagamentos, quando exigido.
II. GESTOR ADMINISTRATIVO: André Sekunda Gallina,
Contador, Siape 1959843, lotado no Departamento de
Contratos, com a atribuição de gerenciar e supervisionar a
execução do contrato administrativamente, com auxílio do
Fiscal de Execução e do Fiscal de Documentação,
observando, no que couber, os normativos vigentes;
validar e acompanhar o cumprimento das exigências
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contratuais por parte da Contratada e da UNILA,
especificamente com relação as questões administrativas;
analisar e emitir parecer sobre as propostas de alterações
contratuais,
repactuações,
revisões
e
reajustes,
observando a legislação aplicável e normativos em vigor,
e acompanhar a realização financeira do contrato.
III. FISCAL(IS) DE EXECUÇÃO: Lizandro Lemos Luz,
Assistente em Administração, Siape nº 2124504, lotado na
Seção de Protocolo e Arquivo; e Fernanda Souza Godim
Pereira, Assistente em Administração, Siape n° 2145716,
lotada na Seção de Protocolo e Arquivo, com a atribuição
de fiscalização diária das atividades executadas pela
contratada previstas no Manual de Procedimentos de
Fiscalização de Contratos de Serviços Contínuos –
Terceirizados v01.2 e no Contrato, especialmente as
atividades relacionadas a registro de ocorrências; à
verificação da execução e da qualidade dos serviços, de
acordo com as especificações, planejamento e
programação, quando aplicáveis; à avaliação de
desempenho da contratada; ao auxilio ao Gestor na
negociação de preços novos e proposição de quantitativos
das planilhas de custos.
IV. FISCAL(IS) DE DOCUMENTAÇÃO: Jorge Alberto
Bittencourt Saraiva, Técnico em Contabilidade, Siape n°
2150041, lotado na Divisão de Fiscalização de Contratos,
com a atribuição de fiscalização de toda documentação
necessária encaminhada pela empresa contratada para
efeito de pagamento de serviços executados, previstas no
manual de procedimentos de fiscalização de contratos de
serviços contínuos – terceirizados v01.2 e no contrato,
especialmente as atividades relacionadas à organização e
custódia da pasta do processo de pagamento, específica
para guarda documentação obrigatória relacionada ao
pagamento mensal à contratada; conferência da
documentação pertinente à regularidade fiscal, trabalhista
e previdenciária da contratada para efeito de pagamento;
fiscalização do efetivo pagamento dos valores salariais
lançados na proposta contratada, mediante a verificação
das folhas de pagamento referentes aos meses de
realização dos serviços, de cópias dos contracheques dos
empregados, dos recibos e dos respectivos documentos
bancários.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
assinatura, tendo sua validade vinculada à vigência do
Contrato.
Art. 3º Ficam revogadas quaisquer disposições anteriores
no que sejam contrárias ao teor desta Portaria.
EDSON CARLOS THOMAS
PORTARIA PROAGI Nº 37, DE 30 DE MARÇO DE 2016.
O Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA), no uso de suas atribuições legais delegadas pelo
Magnífico Reitor Pró tempore Josué Modesto dos Passos
Subrinho por meio da Portaria UNILA nº 362/2016,
publicada no Boletim Interno nº 197, de 18/03/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para
comporem a Comissão de Gestão e Fiscalização dos
serviços referentes ao Contrato n° 15/2015, firmado com a
empresa N. ALLEBRANDT & CIA LTDA, que tem como
objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços de alojamento, conforme especificações
constantes no anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº
47/2014, com as seguintes atribuições:

