1

Ata da sessão da 3ª Câmara do Conselho de Planejamento e Administração da

2

Universidade Federal do Paraná realizada no dia 17 de abril de 2019.

3

Aos dezessete dias de abril de dois mil e dezenove, as quatorze horas, na Sala do Conselho

4

Universitário, reuniu-se a Terceira Câmara do Conselho de Planejamento e Administração da

5

Universidade Federal do Paraná, sob a Presidência Conselheiro Amadeu Bona Filho.

6

Presentes os Conselheiros titulares, Alzir Felippe Buffara Antunes, Arlete Edling, Aurenzo

7

Gonçalves Mocelin, Edvaldo da Silva Trindade, Gheysa Caroline Prado, Katherinne Maria

8

Spercoscki, Lúcia Helena Alencastro, Odissea Boaventura de Oliveira,

9

Justificaram as ausências os Conselheiros, Glaci Terezinha Schluga, Jonivan Carlos de

10

Oliveira, Hildete de Almeida Galvão, Marcos Alexandre dos Santos Ferraz, Paulo Ricardo

11

Opuszka, Paulo Afonso Bracarense Costa, Renata Senna Garraffoni. Presente para

12

esclarecimentos o Professor Sérgio Michelotto Braga, Superintendente de Infraestrutura , da

13

SUINFRA da UFPR. Havendo quórum, o Presidente iniciou a Sessão. Foi solicitada de

14

inversão de pauta sendo esta colocada em votação, aprovada de forma unânime passando o

15

processo 019659/2019-80 para o item 01 e o processo 019615/2019-50 para o item 02 .

16

aprovação da ata da sessão realizada em 27/02/2019, aprovada por unanimidade. Tendo em

17

vista a Vacância do cargo de presidente houve a eleição de novo presidente e vice presidente,

18

na qual houve a candidatura de uma chapa única (Presidente: Conselheiro Amadeu Bona

19

Filho e Vice-presidente: Conselheira Yara Moretto), os quais foram eleitos por unanimidade

20

de votos. Sem mais, passou à Ordem do dia: 01) 019659/2019-80 — Contratação de

21

empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e

22

corretiva, para atender necessidades da Superintendência de Infraestrutura da

23

Universidade Federal do Paraná, sendo a manutenção preventiva com dedicação

24

exclusiva de mão de obra e a manutenção corretiva por chamado, conforme demanda,

25

visando a estabelecer contrato com preenchimento de postos de trabalho em Curitiba e

26

Região Metropolitana e Interior do Paraná. De interesse Superintendência de

27

Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná (SUINFRA). De relato do Consº

28

Paulo Ricardo Opuszka, o parecer foi lido pela sua suplente a Conselheira Katherinne Maria

29

Spercoscki, exarado nos seguintes termos: “(...) Uma vez, exaustivamente cumpridas todas as

30

etapas necessárias para o deslinde do certame, bem como trâmites do presente procedimento

31

licitatório, nos termos legais, regimentais e aprazados de acordo com as necessidades da

e Yara Moretto.

32

Administração Púbica em prol do interesse público, rogo pelo destino do presente parecer,

33

favorável à contratação, mais do que urgente, para o exercício contínuo da prestação do

34

serviço público, de forma direta ou terceirizada, nos termos e ajustes da legislação vigente.

35

(...)”. Em posto em discussão o senhor Superintendente, Professor Sérgio Michelotto Braga,

36

dirimiu as duvidas dos conselheiros e se dispôs a responder as oriundas do próximo item em

37

pauta. Após isso posto em votação, o relato foi aprovado por unanimidade. 02) Processo:

38

019615/2019-50 — Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

39

manutenção

40

Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, sendo a

41

manutenção preventiva com dedicação exclusiva de mão de obra e a manutenção

42

corretiva por chamado, conforme demanda, visando a estabelecer contrato com

43

preenchimento de postos de trabalho no Litoral do Paraná.

44

Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná. O Relator,

45

Consº Edvaldo da Silva Trindade, leu seu parecer exarado nos seguintes termos: “(...) Face

46

ao exposto, sou de parecer favorável à contratação da empresa ENGEFAP ENGENHARIA

47

LTDA para atender as necessidades de manutenção preventiva e corretiva dos campi da

48

UFPR, situados no Litoral do estado do Paraná. S.M.J, este é o parecer.”(...). Em debate e

49

votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. Finda a ordem do dia, e nada mais

50

havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão da qual eu, Elton Barbosa Silveira, secretário,

51

lavrei a presente ata.
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