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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: SANDRO
LANDSKRON, Tecnólogo em Gestão Pública, Siape
1120204, 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 de 23 de
março de 2016.
Art. 3º Ficam revogadas quaisquer disposições anteriores
no que sejam contrárias ao teor desta Portaria.
Luiz Marcos de Oliveira Silva
PORTARIA PROAGI Nº. 20, DE 22 DE FEVEREIRO 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 Pro tempore Josué Modesto dos Passos
Subrinho, por meio da Portaria UNILA nº. 367/2015,
publicada no Boletim Interno 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°. 45/2015, firmado com
a empresa MANFRA E CIA LTDA, que tem como objeto a
aquisição de equipamentos e materiais topográficos para
estruturação do Laboratório de Geomática da UNILA, com
as seguintes atribuições:
I. GESTOR DE EXECUÇÃO: CLÉZIA DE SOUZA
SANTOS, Economista, Siape 1647274, lotada na
Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico, 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: JULIANA BENTO
PORTO GOMES, Assistente em Administração, Siape
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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: CESAR AUGUSTO
RAMOS, Técnico em Agrimensura, Siape 1728069, lotado
na Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico; e
GLÁUCIO ROLOFF, Professor do Magistério Superior,
Siape 341119, lotado no Instituto Latino-Americano de
Tecnologia, Infraestrutura e Território, 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: MARCO AURÉLIO
ALVES DA SILVA, Assistente em Administração, Siape
1355075, 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 de 23 de março
de 2016.
Art. 3º Ficam revogadas quaisquer disposições anteriores
no que sejam contrárias ao teor desta Portaria.
Luiz Marcos de Oliveira Silva
PORTARIA PROAGI Nº. 21, DE 22 DE FEVEREIRO 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 Pro tempore Josué Modesto dos Passos
Subrinho, através da Portaria UNILA nº. 367/2015,
publicada em Boletim Interno nº. 147, de 10/04/2015,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para
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comporem a Comissão de Gestão e Fiscalização dos
serviços referentes ao Contrato n°. 02/2016, firmado com
a empresa COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A, que tem
como objeto a contratação de serviços de rede privativa
de dados MPLS, para atender a demanda da UNILA, com
as seguintes atribuições:
I. GESTOR DE EXECUÇÃO: JOSÉ ARNILDO WELTER
NETO, Analista de Tecnologia da Informação, Siape nº.
1921783, lotado na Divisão de Infraestrutura de Redes e
Telefonia (DIRT), 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: JULIANA BENTO
PORTO GOMES, Assistente em Administração, Siape nº.
2143192, lotada 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: WEBER SHOITY
RESENDE TAKAKI, Siape nº. 1828810, Analista de
Tecnologia da Informação, lotado na Divisão de
Infraestrutura de Redes e Telefonia (DIRT); e KARIS
FABIANE DIEDRICH, Siape nº. 2164071, Assistente em
Administração, lotada na Seção de Administração do
Parque de Tecnologia da Informação (SEATI), 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:
KARLA
GHELLERE, Assistente em Administração, Siape nº.
2128503, 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
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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.
Luiz Marcos de Oliveira Silva
RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO
DOS AUXÍLIOS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
REFERENTE À FREQUÊNCIA E DESEMPENHO
ACADÊMICO
O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis da
Universidade Federal da Integração Latino- Americana
(UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº. 370/2013,
publicada no Diário Oficial da União de nº 125 de 02 de
julho de 2013, torna público o resultado final do processo
de renovação dos auxílios estudantis por desempenho
acadêmico e frequência.
O processo de renovação dos auxílios iniciou-se
em dezembro de 2015, ocasião em que os discentes
foram comunicados via e-mail institucional e publicação de
informe na página da Prae quanto a datas, prazos e meios
de acesso à informação e apresentação de recursos.
Em 13 de janeiro, realizado o processo de
levantamento dos dados acadêmicos, foi publicado lista
dos discentes que teriam os auxílios finalizados em
29/02/2015, evidenciando prazo e meio de interpor
recurso. Observe-se que na mesma data foi enviado email individualmente para cada discente que teria seus
auxílios finalizados.
Devido a constatação de problemas técnicos
apresentado pelo sistema INSCREVA no último dia de
submissão de recursos (25/01/16), foi disponibilizado novo
prazo para apresentação de recurso do dia 16/02/16 ao
17/02/16 e consequentemente adiada a data do resultado
final.
Os recursos recebidos através do sistema
INSCREVA foram analisados por bancas compostas por
profissionais da equipe multidisciplinar da Prae, sendo
que, estes realizaram contato e reuniões com os
coordenadores de curso para apreensão da realidade e do
contexto de cada curso.
Foz do Iguaçu, 19 de fevereiro de 2016.
Elias de Sousa Oliveira
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis
O resultado dos recursos seguem identificando o discente
por curso e número de matrícula.

