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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:  ERWIN  BECKER
MARQUES, Assistente em Administração, Siape 1828799,
lotado 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:  EDINA  DORILDA  DE
OLIVEIRA,  Administradora,  Siape  2145890,  lotada  na
Seção de Apoio  à  Gestão  de  Comunicação;  e  MAGNA
ROSANE GONÇALVES DE GONÇALVES, Assistente em
Administração,  Siape 2139717,  lotada no Departamento
de  Comunicação  Institucional,  lotado  na  Divisão  de
Suporte Técnico,  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
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
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.

EDSON CARLOS THOMAS

PORTARIA PROPLAN Nº 002/2017, DE 16 DE
FEVEREIRO DE 2017

O PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
FINANÇAS  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA
INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,  designado  pela
Portaria UNILA nº 350/2011, no uso de suas atribuições e
tendo  em  vista  a  delegação  de  competência  conferida
pela Portaria UNILA nº 1.260 de 20 de setembro de 2016,
e considerando o que consta no seu Art. 6º, inciso I,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer a ordem de priorização de pagamentos
entre  as  obrigações  da  Universidade,  inclusive  das
categorias contratuais contidas nos incisos do art.  2º da
Instrução Normativa da Secretaria de Gestão do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão n.º 02 de 06
de dezembro de 2016, conforme determina o seu §1º.
Art. 2º A ordem de priorização fica definida como segue:
I – Bolsas de estudos e auxílios;
II – Pequenos credores (cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993);
III – Prestação de serviços;
IV – Realização de obras;
V – Locações;
VI – Fornecimento de bens.
§1º O item disposto no inciso I não encontra-se previsto
na  IN  SG/MPDG  2/2016,  todavia  se  constitui  como
obrigação  mensal  da  Universidade,  fundamental  e
indispensável para o atingimento da missão institucional, e
que impacta diretamente as disponibilidades financeiras.
§2º  Os  credores  de  contratos  a  serem  pagos  com
recursos  vinculados  à  fonte/ação  específica  serão
classificados  em  listas  próprias,  as  quais  seguirão  a
ordem dos incisos I a VI do art. 2º.
Art. 3º Fica estabelecido como marco inicial, para efeito de
inclusão  do  crédito  na  sequência  de  pagamentos,  o
recebimento  da  nota  fiscal  ou  fatura  pela  unidade
administrativa responsável pela gestão do contrato. 
§1º Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou
fatura no momento em que o órgão contratante atestar a
execução do objeto do contrato.
§2º Aplica-se o disposto no caput e no §1º às compras ou
aquisições formalizadas por meio de nota de empenho e
sem assinatura de termo de contrato.
Art.  4º  A  efetivação  dos  pagamentos  aos  favorecidos,
quando do recebimento de recursos financeiros e até seu
limite, se dará da seguinte forma:
I – Pagamento dos processos previstos no inciso I do art.
2º;
II – Pagamento dos processos/notas fiscais previstos no
inciso II do art. 2º;
III  – Pagamento das notas fiscais em atraso,  na ordem
das categorias estabelecidas nos incisos III a VI do art. 2º.
IV – Pagamento das demais notas fiscais, na ordem das
categorias estabelecidas nos incisos III a VI do art. 2º.
Parágrafo  Único.  Consideram-se  em  atraso  as  notas
fiscais atestadas há mais de 30 (trinta) dias.
Art.  5º  A quebra da ordem cronológica de pagamentos,
prevista no art.  5º da IN SG/MPDG 2/2016, se dará por
meio de ato do Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e
Finanças.
Art.  6º  Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

CAETANO CARLOS BONCHRISTIANI


