BOLETIM DE SERVIÇO UNILA
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 auxílio ao Gestor na
negociação de preços novos e proposição de quantitativos
das planilhas de custos.
IV.
FISCAL(IS)
DE
DOCUMENTAÇÃO:
NEILA
EVANGELISTA, Administradora, Siape 2144158, lotado
na Seção de Administração do Parque de Tecnologia da
Informação; AGEU TAVELLA GONÇALVES, Assistente
em Administração, Siape 2149003, lotado na Seção de
Administração do Parque de Tecnologia da Informação;
KARIS
FABIANE
DIEDRICH,
Assistente
em
Administração, Siape 2164071, lotada na Seção de
Administração do Parque de Tecnologia da Informação; e
KARLA GHELLERE, Assistente em Administração, Siape
2128503, lotada na Divisão de Fiscalização de Contratos,
DAIANE INÁCIO DA SILVA NOTTAR, Contadora, Siape
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 Fica revogada a Portaria PROAGI nº 25, de 27 de
janeiro de 2017.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de sua assinatura.
VAGNER MIYAMURA
PORTARIA PROAGI Nº 103, DE 15 DE JUNHO DE 2018.
O Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA), no uso de suas atribuições legais delegadas por
meio da Portaria UNILA nº1.261/2016, publicada no
Boletim de Serviço nº 227 de 23/09/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o servidor abaixo listado a conduzir os
veículos oficiais que compõem a frota desta instituição:
I. Maria Aparecida Webber, Matrícula 1957480, RG
8462553-1 SESP/PR nº registro CNH 03682857754;
Art. 2º O condutor deve assinar a declaração de
conhecimento do contido na Lei n.º 9.327, de 9 de
dezembro de 2006; no Decreto no. 6.403, de 17 de março
de 2008; e na Instrução Normativa SAF no. 183, de 8 de
setembro de 1986; e na Instrução Normativa da PROAGI
n.º 01/2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação com efeitos a partir de sua data de assinatura.
VAGNER MIYAMURA
PORTARIA PROAGI Nº 104, DE 15 DE JUNHO DE 2018.
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O Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA), no uso de suas atribuições legais delegadas por
meio da Portaria UNILA nº 1.261/2016, publicada no
Boletim Interno nº 227, de 23/09/2016, e considerando o
previsto na Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de
2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para
compor a Equipe de Planejamento da Contratação de
empresa especializada em fornecimento de serviços e
materiais de segurança e combate a incêndio, conforme
consta no processo administrativo 23422.007214/2018-37:
I. ANDRESSA ROSPIRSKI – SIAPE 2823979,
Administradora;
(Coordenadoria
de
Projetos
e
Planejamento – área demandante)
II. ROSANGELO JERÔNIMO DA COSTA DUARTE –
SIAPE 2173027, Engenheiro de Segurança do Trabalho;
(Coordenadoria de Obras – área demandante)
Art. 2º São atribuições da equipe de Planejamento da
Contratação, de acordo com o Art. 20 da IN 5/2017, a
consecução das seguintes etapas:
I. Estudo Preliminar da Contratação;
II. Gerenciamento de Riscos; e
III. Projeto Básico ou Termo de Referência.
Art. 3º A presente equipe de Planejamento da Contratação
será automaticamente destituída quando da assinatura do
contrato.
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de sua assinatura.
VAGNER MIYAMURA
PORTARIA PROAGI Nº 105, DE 15 DE JUNHO DE 2018.
O Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA), no uso de suas atribuições legais delegadas por
meio da Portaria UNILA n° 1.261/2016, publicada no
Boletim de Serviço n° 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 n° 03/2013.
RESOLVE:
Art. 1º Designar para o encargo de Solicitante de Viagem
e de Solicitante de Passagem, no âmbito da Secretaria de
Comunicação Social – SECOM, o servidor SANDRO
CONRADO JUNIOR, Matrícula SIAPE nº 2140810.
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.
VAGNER MIYAMURA
PORTARIA PROAGI Nº 106, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

BOLETIM DE SERVIÇO UNILA
O Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA), no uso de suas atribuições legais delegadas pelo
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°. 14/2013, firmado com
a empresa MERCANTIL IMOVEIS PAULUK LTDA, que
tem como objeto a locação de salas comerciais do imóvel
Edifício Lorivo, situado à Av. Sílvio Américo Sasdelli, nº
1842, Vila A, com as seguintes atribuições:
I. GESTOR DE EXECUÇÃO: EVANDRO CESCA
MEZZARI, Administrador, SIAPE 2139281, Lotado na
Coordenadoria de Infraestrutura, 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 cláusulas
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: JULIANA BENTO
PORTO, Assistente em Administração, SIAPE 2143192,
lotada 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: DOUGLAS FELIPE
GALVÃO, Assistente em Administração, SIAPE 2146516,
lotado no Departamento de Estrutura e Serviços; e,
GUSTAVO AUGUSTO GONÇALVES, Assistente em
Administração, SIAPE 2139594, lotado na Seção de
Administração dos Espaços do Departamento de
Estrutura e Serviços. 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 auxílio ao
Gestor na negociação de preços novos e proposição de
quantitativos das planilhas de custos.
IV.
FISCAL(IS)
DE
DOCUMENTAÇÃO:
KARLA
GHELLERE, Assistente em Administração, Siape
2128503, lotada na Divisão de Fiscalização de Contratos,
DAIANE INÁCIO DA SILVA NOTTAR, Contadora, Siape
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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 Fica revogada a Portaria PROAGI nº 102, de 26 de
julho de 2017.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de sua assinatura.
VAGNER MIYAMURA
PORTARIA PROAGI Nº 107, DE 20 DE JULHO DE 2018.
O Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA), no uso de suas atribuições legais delegadas pelo
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°. 18/2015, firmado com
a empresa ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL UNIÃO DAS
AMÉRICAS, que tem como objeto a sublocação privativa
de 6.150 m² – prédio do bloco II do imóvel situado na Av.
Tarquinio Joslin dos Santos nº 100 – Jd Universitário, para
abrigar as instalações da UNILA, e do uso da área
compartilhada consistente na biblioteca, nos laboratórios,
no auditório, nos pátios, cantina, guaritas, caixas de água,
estacionamento e depósito de lixo, com as seguintes
atribuições:
I. GESTOR DE EXECUÇÃO: EVANDRO CESCA
MEZZARI, Administrador, SIAPE 2139281, Lotado na
Coordenadoria de Infraestrutura, 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 cláusulas
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 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

