BOLETIM DE SERVIÇO UNILA
AMERICANA, no uso de suas atribuições, designado pela
portaria UNILA Nº 772/2013, tendo em vista a delegação de
competência conferida pela Portaria UNILA Nº 965, de 08 de
junho de 2016, de acordo com o art. 87-A da Lei Nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, o Decreto nº 5.707/2006, a
Resolução CONSUN nº 016/2014 e o que consta no
processo 23422. 010026/2016-76,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença para capacitação, para realização
do Curso de Direito Administrativo para Gerentes no Setor
Público, ao servidor ERICH GUSTAV SCHLEDER,
Assistente em Administração, SIAPE 358672, pelo período
de 17 de julho a 15 de agosto de 2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
JAIR JEREMIAS JUNIOR
*Republicada por conter erro na publicação anterior.
PORTARIA PROAGI Nº 47, DE 03 DE ABRIL DE 2017.
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 Pro Tempore por meio da Portaria UNILA
nº 1.261/2016, publicada no Boletim Interno nº 227, de
23/09/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para
comporem a Comissão de Gestão e Fiscalização dos
serviços referentes ao Contrato n° 21/2014, firmado com a
IMPRENSA NACIONAL, que tem como objeto a prestação
de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de
atos oficiais e demais matérias de interesse da
contratante, com as seguintes atribuições:
I. GESTOR DE EXECUÇÃO: ELOIZA ALEXANDRE DE
SOUZA SILVA, Assistente em Administração, Siape n°
2139264, lotada no Departamento de Licitações, 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:
ROBINSON
ALEXANDER STURMER, Contador, Siape nº 1956620,
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 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: JESSICA DAMIAN LUIZ,
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Assistente em Administração, Siape n° 2142827, lotada na
Divisão de Concursos e Seleções; FRANCIELLI BRANDT,
Assistente em Administração, Siape nº 2138139, lotada na
Seção de Atos Oficiais; MARIAH PORTINHO OLIVEIRA,
Assistente em Administração, Siape nº 2126089, lotada na
Seção de Inexigibilidade e Dispensa; e, THIAGO SANTOS
GONÇALVES, Administrador, Siape nº 2327131, lotado no
Departamento de Licitações, 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: DAIANE INÁCIO
DA SILVA NOTTAR, Contadora, Siape n° 2324776, lotada
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
RESULTADO DO EDITAL Nº. 01/2017 DA PRAE – UNILA
AUXÍLIO CRECHE
O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), no uso
de suas atribuições conferidas pela Portaria UNILA nº
1.038/2016, e considerando o artigo 3º do Decreto nº
7.234, de 19/07/2010, que dispõe sobre o Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), torna público
o Resultado do Edital 01/2017 requeridos em Março de
2017.
RESULTADO DO EDITAL 01/2017 PRAE – AUXILIO INSTALAÇÃO MARÇO DE 2017
NOME DO DISCENTE

RESULTADO

DEISY EMILCE VERA FLORENTIN

DEFERIDO

MEIRE CLAUDIA BARBOSA

DEFERIDO

ANDRÉIA SILVA CUNHA DE SÁ

DEFERIDO

CLAUDIA PAULINO DA COSTA FERES

DEFERIDO

VICTÓRIA MARIA BARRETO JARA

DEFERIDO

LEANDRO HENRIQUE SOARES DE SIQUEIRA

DEFERIDO

