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padrão de vencimento 03 para o padrão de vencimento 04, a partir
de 03 de janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 46/2019, 18 DE JANEIRO DE 2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com o § 2º do Art. 10 e Parágrafo Único do Art.
10-A da Lei Nº 11.091/05; e o processo 23422.000069/2019-16,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional à servidora
SANDREIA FONSECA, Assistente em Administração, SIAPE
2135078, nível de Classificação D, do padrão de vencimento 03 para
o padrão de vencimento 04, a partir de 03 de janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 47/2019, 18 DE JANEIRO DE 2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com o § 2º do Art. 10 e Parágrafo Único do Art.
10-A da Lei Nº 11.091/05; e o processo 23422.000240/2019-55,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional à servidora
JULIANA RIBEIRO FERREIRA SHIMABUKU, Assistente em
Administração, SIAPE 2138730, nível de Classificação D, do padrão
de vencimento 03 para o padrão de vencimento 04, a partir de 10 de
janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 48/2019, 18 DE JANEIRO DE 2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com o § 2º do Art. 10 e Parágrafo Único do Art.
10-A da Lei Nº 11.091/05; e o processo 23422.000039/2019-50,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional à servidora
GENESIA DA SILVA, Técnica em Contabilidade, SIAPE 2136069,
nível de Classificação D, do padrão de vencimento 03 para o padrão
de vencimento 04, a partir de 03 de janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROAGI Nº 005, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.
A Pró-Reitora 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 de Serviço nº 227, de
23/09/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para a
coordenação do Acordo de Cooperação Técnica n° 43/2018,
celebrado com a Instituto de Pesquisa e Conservação da
Natureza – Idéia Ambiental, CNPJ: 05.942.848/0001-53, que tem
como objeto a Implementação de ações denominadas
Intercooperação para Saúde Planetária, visando parceria para
catalisar e expandir as intercooperações em prol de pessoas
saudáveis vivendo em um planeta saudável.; em conformidade ao
Processo Administrativo n.º 23422.013854/2018-13:
I. COORDENADOR DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA:
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Roberto de Almeida, Professor do Magistério Superior, SIAPE
1193235.
Art. 2º As atribuições dos designados consistem em realizar o
acompanhamento e fiscalização da execução do Acordo de
Cooperação Técnica conforme previsto no Acordo e Plano de
Trabalho, zelando pelo seu fiel cumprimento; verificar a
execução, de acordo com as especificações, planejamento e
cronograma; solicitar Termos Aditivos e prestar contas das ações
e resultados da parceria.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de sua assinatura.
EVANDRO CESCA MEZZARI
PORTARIA PROAGI Nº 006 de 17 DE JANEIRO DE 2019.
O Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA),
no uso das atribuições legais delegadas por meio da Portaria
UNILA nº 1.261/2016, publicada no Boletim de Serviço nº 227,
de 23/09/2016, e observando o disposto da RESOLUÇÃO
CONSUN nº. 33/2018, publicada no Boletim de Serviço nº 391,
de 05/10/2018, que estabelece a Instrução Normativa nº 05, de
26/05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão/MPDG, como critério de fiscalização de contratos,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor
a Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato n°. 41/2018,
firmado com a empresa PROBIOMA - PRODUTOS NATURAIS
DOS BIOMAS BRASILEIROS LTDA, cujo objeto é a Aquisição
de equipamentos de laboratório, com as seguintes atribuições:
I. Gestor de Execução: FELIPE LEONARDO LEANDRO,
assistente em administração, SIAPE 1823985;
II. Fiscal Técnico: SOLANGE AIKES, técnica de laboratório,
SIAPE 1847352; FERNANDA SOTELLO, administradora, SIAPE
1943262;
Art. 2º Para fins de fiscalização, gestão e acompanhamento
deste contrato, a comissão acima designada deverá observar as
atribuições de cada figura, as rotinas e normas estabelecidas na
IN-05/MPDG.
Art. 3º É de responsabilidade destes servidores efetuar o registro
das ocorrências no Relatório de Fiscalização do SIPAC, no qual
estão disponíveis os documentos editalícios e contratuais
básicos para tal atividade.
Art. 4º Em períodos de férias ou ausências justificadas do Gestor
de Execução, o primeiro fiscal técnico assume a gestão do
contrato no período, ficando os demais fiscais responsáveis pelo
encargo da fiscalização técnica.
Art. 5º Quando houver a necessidade de alterações na equipe de
fiscalização ora nomeada, o Setor Requisitante do contrato
deverá, tempestivamente, solicitar ao Departamento de
Contratos as providências, sendo que na omissão será aplicado
o disposto no §3º do art. 41 da IN 05/2017 SEGES/MPDG.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de sua assinatura.
EVANDRO CESCA MEZZARI
PORTARIA PROAGI Nº 007 de 17 DE JANEIRO DE 2019.
O Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA),
no uso das atribuições legais delegadas por meio da Portaria
UNILA nº 1.261/2016, publicada no Boletim de Serviço nº 227,
de 23/09/2016, e observando o disposto da RESOLUÇÃO
CONSUN nº. 33/2018, publicada no Boletim de Serviço nº 391,
de 05/10/2018, que estabelece a Instrução Normativa nº 05, de
26/05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão/MPDG, como critério de fiscalização de contratos,
RESOLVE:
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Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a
Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato n°. 44/2018,
firmado com a empresa CONTENCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., cujo objeto é a Aquisição de equipamentos de laboratório,
com as seguintes atribuições:
I. Gestor de Execução: FELIPE LEONARDO LEANDRO,
assistente em administração, SIAPE 1823985
II. Fiscal Técnico: RICARDO OLIVEIRA SOUZA, docente, SIAPE
1549168; LUCIANO ARI FIAMONZINI, técnico de mecânica,
SIAPE 2277947;
Art. 2º Para fins de fiscalização, gestão e acompanhamento deste
contrato, a comissão acima designada deverá observar as
atribuições de cada figura, as rotinas e normas estabelecidas na
IN-05/MPDG.
Art. 3º É de responsabilidade destes servidores efetuar o registro
das ocorrências no Relatório de Fiscalização do SIPAC, no qual
estão disponíveis os documentos editalícios e contratuais básicos
para tal atividade.
Art. 4º Em períodos de férias ou ausências justificadas do Gestor
de Execução, o primeiro fiscal técnico assume a gestão do
contrato no período, ficando os demais fiscais responsáveis pelo
encargo da fiscalização técnica.
Art. 5º Quando houver a necessidade de alterações na equipe de
fiscalização ora nomeada, o Setor Requisitante do contrato
deverá, tempestivamente, solicitar ao Departamento de Contratos
as providências, sendo que na omissão será aplicado o disposto
no §3º do art. 41 da IN 05/2017 SEGES/MPDG.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de sua assinatura.
EVANDRO CESCA MEZZARI
PORTARIA PROAGI Nº 008 de 17 DE JANEIRO DE 2019.
O Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), no
uso das atribuições legais delegadas por meio da Portaria UNILA
nº 1.261/2016, publicada no Boletim de Serviço nº 227, de
23/09/2016, e observando o disposto da RESOLUÇÃO CONSUN
nº. 33/2018, publicada no Boletim de Serviço nº 391, de
05/10/2018, que estabelece a Instrução Normativa nº 05, de
26/05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão/MPDG, como critério de fiscalização de contratos,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a
Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato n°. 45/2018,
firmado com a empresa PROBIOMA – PRODUTOS NATURAIS
DOS BIOMAS BRASILEIROS LTDA, cujo objeto é a Aquisição de
equipamentos de laboratório, com as seguintes atribuições:
I. Gestor de Execução: FELIPE LEONARDO LEANDRO,
assistente em administração, SIAPE 1823985;
II. Fiscal Técnico: RICARDO OLIVEIRA SOUZA, docente, SIAPE
1549168; WAGNER PESSOA PEIXOTO, técnico em edificações,
SIAPE 2336451;
Art. 2º Para fins de fiscalização, gestão e acompanhamento deste
contrato, a comissão acima designada deverá observar as
atribuições de cada figura, as rotinas e normas estabelecidas na
IN-05/MPDG.
Art. 3º É de responsabilidade destes servidores efetuar o registro
das ocorrências no Relatório de Fiscalização do SIPAC, no qual
estão disponíveis os documentos editalícios e contratuais básicos
para tal atividade.
Art. 4º Em períodos de férias ou ausências justificadas do Gestor
de Execução, o primeiro fiscal técnico assume a gestão do
contrato no período, ficando os demais fiscais responsáveis pelo
encargo da fiscalização técnica.
Art. 5º Quando houver a necessidade de alterações na equipe de

ANO IX

Nº 415 18 DE JANEIRO DE 2019

8

fiscalização ora nomeada, o Setor Requisitante do contrato
deverá, tempestivamente, solicitar ao Departamento de
Contratos as providências, sendo que na omissão será aplicado
o disposto no §3º do art. 41 da IN 05/2017 SEGES/MPDG.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de sua assinatura.
EVANDRO CESCA MEZZARI
PORTARIA PROAGI Nº 009 de 17 DE JANEIRO DE 2019.
O Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA),
no uso das atribuições legais delegadas por meio da Portaria
UNILA nº 1.261/2016, publicada no Boletim de Serviço nº 227,
de 23/09/2016, e observando o disposto da RESOLUÇÃO
CONSUN nº. 33/2018, publicada no Boletim de Serviço nº 391,
de 05/10/2018, que estabelece a Instrução Normativa nº 05, de
26/05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão/MPDG, como critério de fiscalização de contratos,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor
a Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato n°. 34/2018,
firmado com a empresa SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS
PARA LABORATÓRIOS EIRELI - EPP, cujo objeto é a aquisição
de equipamentos para laboratórios, com as seguintes
atribuições:
I. Gestor de Execução: FELIPE LEONARDO LEANDRO,
assistente em administração, SIAPE 1823985;
II. Fiscal Técnico: GISELI KAREMINA TRAESEL, técnica de
laboratório, SIAPE 1141186; EVERLI MARLEI MOERS, técnica
de laboratório, SIAPE 1508933;
Art. 2º Para fins de fiscalização, gestão e acompanhamento
deste contrato, a comissão acima designada deverá observar as
atribuições de cada figura, as rotinas e normas estabelecidas na
IN-05/MPDG.
Art. 3º É de responsabilidade destes servidores efetuar o registro
das ocorrências no Relatório de Fiscalização do SIPAC, no qual
estão disponíveis os documentos editalícios e contratuais
básicos para tal atividade.
Art. 4º Em períodos de férias ou ausências justificadas do Gestor
de Execução, o primeiro fiscal técnico assume a gestão do
contrato no período, ficando os demais fiscais responsáveis pelo
encargo da fiscalização técnica.
Art. 5º Quando houver a necessidade de alterações na equipe de
fiscalização ora nomeada, o Setor Requisitante do contrato
deverá, tempestivamente, solicitar ao Departamento de
Contratos as providências, sendo que na omissão será aplicado
o disposto no §3º do art. 41 da IN 05/2017 SEGES/MPDG.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de sua assinatura.
EVANDRO CESCA MEZZARI
PORTARIA PROAGI Nº 010 de 17 DE JANEIRO DE 2019.
O Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA),
no uso das atribuições legais delegadas por meio da Portaria
UNILA nº 1.261/2016, publicada no Boletim de Serviço nº 227,
de 23/09/2016, e observando o disposto da RESOLUÇÃO
CONSUN nº. 33/2018, publicada no Boletim de Serviço nº 391,
de 05/10/2018, que estabelece a Instrução Normativa nº 05, de
26/05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão/MPDG, como critério de fiscalização de contratos,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor
a Comissão de Gestão e Fiscalização do Contrato n°. 42/2018,

