BOLETIM DE SERVIÇO UNILA
UNILA nº 1.261/2016, publicada no Boletim de Serviço nº 227, de
23/09/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor abaixo relacionado para a coordenação
do Acordo de Cooperação Técnica n° 03/2019, celebrado com a
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, CNPJ:
78.680.337/0001-84, que tem como objeto o credenciamento da
Professora Juliana Biondi Guanais e do Professor Gil Almeida
Felix, da Unila, como docentes colaboradores externos junto ao
Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras
da Unioeste; em conformidade ao Processo Administrativo n.º
23422.014735/2018-88:
I. COORDENADOR DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA:
Johnny Octavio Obando Morán, Professor do Magistério Superior,
SIAPE 2884799.
Art. 2º As atribuições da designada consistem em cumprir todas
as cláusulas do Instrumento de Parceria celebrado e executá-lo
fielmente, conforme Plano de Trabalho aprovado; observar as
normas da entidade parceira e da UNILA; fornecer, quando
solicitado, informações e documentos relativos ao Plano de
Trabalho desenvolvido; atestar qualidade dos serviços prestados
ou materiais adquiridos em conformidade às especificações do
Plano de Trabalho; elaborar, assinar e apresentar relatórios de
atividades técnicas ou acadêmicas desenvolvidas, referentes à
execução do Plano de Trabalho; Proceder à guarda do processo
administrativo correspondente alimentando-o com todas as
atividades desenvolvidas ao longo da execução da Parceria,
visando assim, fomentar e facilitar a prestação de contas ao final
do prazo de vigência.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de sua assinatura.
Vagner Miyamura
______________________________________________
PORTARIA PROAGI Nº 036 DE 27 DE FEVEREIRO 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,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para a
coordenação referente ao Termo de Execução Descentralizada
(TED) n° 02/2019, celebrado com a Secretaria de Educação
Superior (SESU), CNPJ 00.394.445/0074-59, que tem como
objeto o financiamento de Bolsa de Residência em Saúde
Multiprofissional, em conformidade ao Processo Administrativo
UNILA n.º 23422.000877/2019-25:
I.
COORDENADOR
DO
TERMO
DE
EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA: Camila Heloisa da Silva, Assistente em
Administração, SIAPE 2190881;
II. COORDENADOR AUXILIAR DO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA: Fernanda Sobral Rocha, Assistente em
Administração, SIAPE 2190919.
Art. 2º As atribuições da designada consistem em cumprir todas
as cláusulas do Instrumento de Parceria celebrado e executá-lo
fielmente, conforme Plano de Trabalho aprovado; observar as
normas da entidade parceira e da UNILA; fornecer, quando
solicitado, informações e documentos relativos ao Plano de
Trabalho desenvolvido; atestar qualidade dos serviços prestados
ou materiais adquiridos em conformidade às especificações do
Plano de Trabalho; elaborar, assinar e apresentar relatórios de
atividades técnicas ou acadêmicas desenvolvidas, referentes à
execução do Plano de Trabalho; Proceder à guarda do processo
administrativo correspondente alimentando-o com todas as

ANO IX

Nº 428 08 DE MARÇO DE 2019

7

atividades desenvolvidas ao longo da execução da Parceria,
visando assim, fomentar e facilitar a prestação de contas ao final
do prazo de vigência.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir da celebração do Termo de Execução
Descentralizada.
Vagner Miyamura
______________________________________________
PORTARIA PROAGI Nº 037 DE 07 DE MARÇO 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°. 39/2018
firmado com a empresa ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS EIRELI, cujo objeto é a aquisição de
equipamentos de laboratório:
I. Gestor de Execução: FELIPE LEONARDO LEANDRO,
Assistente em Administração, SIAPE 1823985;
II. Fiscal Técnico: WAGNER PESSOA PEIXOTO, Técnico em
Edificações, SIAPE 2336451; DALILA CRISTINA NETTO
SELLA, Engenheira Civil, SIAPE 1053465;
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.
Vagner Miyamura
PORTARIA PROGRAD-UNILA Nº. 009/2019, DE 08 DE
MARÇO DE 2019
O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana - UNILA, designado pela Portaria UNILA nº
394/2017, de 30 de junho de 2017, e com base nas atribuições
delegadas pela Portaria UNILA n° 042/2017,
RESOLVE :
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria PROGRAD-UNILA n° 008/2019
de 22 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim de Serviço nº 426,
de 27 de fevereiro de 2019, que alterou a designação de membros
para compor o Núcleo Docente Estruturante do curso de Graduação
em Engenharia Química, grau bacharelado.

