BOLETIM DE SERVIÇO UNILA
CAMPANA, Secretária Executiva, SIAPE 1825718, do
Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e
Território para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GERALDINO ALVES BARTOZEK
PORTARIA PROGEPE Nº 493, DE 25 DE MAIO DE 2017.
O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeado pela
portaria UNILA Nº 175/2017, tendo em vista a delegação de
competência conferida pela Portaria UNILA Nº 965, de 08 de
junho de 2016, de acordo com o inciso I do art. 36 da Lei Nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que consta no
processo 23422.005965/2017-80,
RESOLVE:
Art. 1º Remover a servidora PAMELLA MONIGUE DE
OLIVEIRA PEFFER, Assistente em Administração, SIAPE
2143947, da Divisão de Apoio Administrativo e Atendimento
ao Público para a Divisão de Administração e Finanças.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GERALDINO ALVES BARTOZEK
PORTARIA PROGEPE Nº 494, DE 25 DE MAIO DE 2017.
O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeado pela
portaria UNILA Nº 175/2017, tendo em vista a delegação de
competência conferida pela Portaria UNILA Nº 965, de 08 de
junho de 2016, e o que consta no processo n°
23422.001267/2013-81,
RESOLVE:
Art. 1º Incluir os servidores que terão seus processos de
Estágio Probatório coordenados pela Comissão de
Acompanhamento e Supervisão do Estágio Probatório –
CASEP 17, abaixo relacionados:
AROLDO GALLI CARON NETO
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PORTARIA PROGEPE Nº 496, DE 25 DE MAIO DE 2017.
O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeado pela
portaria UNILA Nº 175/2017, tendo em vista a delegação de
competência conferida pela Portaria UNILA Nº 965, de 08 de
junho de 2016, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 38 da Lei
nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, e de acordo com a
solicitação eletrônica nº 8039,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora ISABELLE MAYSA DUTRA
SILVA, Técnica em Assuntos Educacionais, SIAPE 2117033,
como substituta da titular da função de Chefe do
Departamento de Desenvolvimento Profissional e Pessoal,
Código FG-1, a partir de 04 de fevereiro de 2017.
Art. 2° Convalidar os atos praticados a partir dessa data.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GERALDINO ALVES BARTOZEK
PORTARIA PROGEPE Nº 497, DE 26 DE MAIO DE 2017.
O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeado pela
portaria UNILA Nº 175/2017, tendo em vista a delegação de
competência conferida pela Portaria UNILA Nº 965, de 08 de
junho de 2016, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 38 da Lei
nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, e de acordo com o
processo nº 23422.005227/2017-32,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar, a partir de 17 de maio de 2017, a Portaria
PROGEPE nº 202/2017, publicada no Boletim de Serviço nº
252, de 10 de março de 2017, que designou o servidor
DALGLISH
FERNANDO
VIEIRA,
Assistente
em
Administração, SIAPE 2162860, como substituto do titular da
função de Chefe da Coordenadoria de Extensão, código CD4.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GERALDINO ALVES BARTOZEK

EDSON DUARTE
MILENE MIRANDA ALMEIDA LIRA
MAYKON RODRIGUES
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GERALDINO ALVES BARTOZEK
PORTARIA PROGEPE Nº 495, DE 25 DE MAIO DE 2017.
O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeado pela
portaria UNILA Nº 175/2017, tendo em vista a delegação de
competência conferida pela Portaria UNILA Nº 965, de 08 de
junho de 2016, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 38 da Lei
nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, e de acordo com a
solicitação eletrônica nº 8054,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor RODRIGO CANTU DE SOUZA,
Professor do Magistério Superior, SIAPE 2144071, como
substituto do titular da função de Chefe do Departamento de
Pesquisa, Código FG-1, a partir de 25 de maio de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GERALDINO ALVES BARTOZEK

PORTARIA PROAGI Nº. 066, DE 22 DE MAIO 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 Josué Modesto dos Passos
Subrinho por meio da Portaria UNILA nº. 367/2015,
publicada em Boletim de Serviço nº. 147, de 10/04/2015,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para
comporem a Comissão de Gestão e Fiscalização dos
serviços referentes ao Contrato n°. 08/2017, firmado com
a empresa INSTITUTO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO (INSTITUTO BEM
BRASIL), CNPJ nº. 10.427.965/0001-19, que tem como
objeto a contratação de serviços de motorista para os
veículos da frota oficial da UNILA, para atender as
necessidades da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA), nas condições estabelecidas
no Termo de Referência, anexo do Pregão Eletrônico SRP
nº. 043/2015, com as seguintes atribuições:
I. GESTOR DE EXECUÇÃO: ANDRESSA ROSPIRSKI,
Siape nº. 2823979, Administradora, lotado na
Coordenadoria de Infraestrutura (COINFRA), para gestão

BOLETIM DE SERVIÇO UNILA
e execução do contrato conforme orientações 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 (DECON), 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: UNIDADE JARDIM
UNIVERSITÁRIO - Diogo André Bastian, Assistente em
Administração, Siape nº. 1916477, e Fernando Satoro
Koguti Santin, Assistente em Administração, Siape nº.
2124461, ambos lotados na Divisão de Transportes
(DITRAN); UNIDADE REITORIA - Christiane Valeria Haag
Rojas, Secretária Executiva, Siape nº. 2140316, lotada no
Departamento de Apoio a Vice-Reitoria; e Roselaine
Bernardino, Secretária Executiva, Siape nº. 1634335,
lotada na Secretaria Geral da Reitoria; todos 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, Siape nº. 2324776, Contadora, lotada na
Divisão de Fiscalização de Contratos (DIFISC), 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
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realização dos serviços, de cópias dos contracheques dos
empregados, dos recibos e dos respectivos documentos
bancários.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de sua assinatura.
EDSON CARLOS THOMAS
_____________________________________________
PORTARIA PROAGI Nº 67, DE 25 DE MAIO 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, e considerando as atribuições estabelecidas
no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SCDP, a necessidade de descentralização dos
procedimentos para a concessão de diárias e passagens
e atendendo ao art. 30 da I.N. PROAGI nº 03/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Designar para o encargo de Solicitante de Viagem
e de Solicitante de Passagem no âmbito da Pró-Reitoria
de Extensão da UNILA, a servidora IVANUSCA DIAS
VIEIRA DORNELLES , Matrícula SIAPE nº 2197714.
Art. 2º O SCDP atribui o perfil de SOLICITANTE DE
VIAGEM as responsabilidades de cadastramento da
solicitação
inicial
da
viagem,
prorrogação
e
complementação de viagem, formalização de prestação
de contas, anexação de documentos, cancelamento de
viagem e exclusão de PCDP.
Art. 3º O SCDP atribui o perfil de SOLICITANTE DE
PASSAGEM a responsabilidade de efetuar os
procedimentos de cotação de preços de passagens junto
às companhias aéreas e agência de viagens, devendo
realizar o lançamento do roteiro selecionado no SCDP e
encaminhar para aprovação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de sua assinatura.
EDSON CARLOS THOMAS
______________________________________________
PORTARIA PROAGI Nº 68, DE 25 DE MAIO 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, e considerando as atribuições estabelecidas
no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SCDP, a necessidade de descentralização dos
procedimentos para a concessão de diárias e passagens
e atendendo ao art. 30 da I.N. PROAGI nº 03/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar a servidora ALLINE RIBEIRO MELO,
Matrícula SIAPE Nº 2193441, do encargo de Solicitante de
Viagem e de Solicitante de Passagem perante o SCDP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de sua assinatura.
EDSON CARLOS THOMAS
______________________________________________

