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242 - 23 de outubro de 2007
Nomeia o servidor GUSTAVO MARTINI DALPIAN para 
exercer o Cargo em Comissão de Diretor do Centro de 
Ciências Naturais e Humanas da UFABC. DOU (24/10/2007 
- Seção 02 - Página 13)

243 - 24 de outubro de 2007
Exonera, a pedido, RENATO PIMENTEL DOS SANTOS. DOU 
(25/10/2007 - Seção 02 - Página 15)

244 - 24 de outubro de 2007
O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ABC – UFABC, nomeado pela Portaria MEC nº. 1.958, de 
14 de dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, de 15 de Dezembro de 2006, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Dados os resultados da eleição realizada em 18 de outubro 
de 2007, constantes da Ata nº 03/2007 da Comissão 
Eleitoral designada pela Portaria 211, de 04 de setembro 
de 2007, nomear, para um mandato de 3 anos, os membros 
titulares e respectivos suplentes da Comissão Interna de 
Supervisão (CIS) dos integrantes do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) da 
UFABC:

Lígia Lopes Gomes (titular)
Adriana Maria Couto (suplente)

Roberta Kelly de Amorim Gomes (titular)
Inaldo Nascimento (suplente)

Vanessa Elena Bomfim (titular)
Expedito Nunes (suplente)

LUIZ BEVILACQUA
Reitor

245 - 24 de outubro de 2007
Nomeia os candidatos aprovados em Concurso Público.  
DOU (25/10/2007 - Seção 02 - Página 15)

246 - 26 de outubro de 2007
Cria a Divisão de Contratos no âmbito da Pró-Reitoria de 
Administração da Fundação Universidade Federal do ABC. 

O Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da UFABC; 
Considerando a necessidade de organizar a Estrutura da 
Pró-reitoria de Administração da UFABC,  R E S O L V E:

Art. 1º Fica criada a Divisão de Contratos no âmbito da Pró-
Reitoria de Administração desta Fundação Universidade 
Federal do ABC.

Art. 2º Ao Pró-Reitor de Administração cabe designar 
os fiscais dos contratos ouvida as indicações das áreas 
solicitantes.
 Art. 3º. À Divisão de Contratos cabe a supervisão e 
controle das atividades relativas a contratos de serviços 
continuados, de execução continuada e de serviços cuja 
prestação exceda o prazo de um mês.

Parágrafo único. Ficam excluídos das suas atribuições a 
gestão dos contratos de garantia, cujo acompanhamento 
ficará a cargo da área demandante, os contratos de serviços 
e equipamentos afetos à área de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC), à cargo do Núcleo de Tecnologia da 
Informação (NTI), e os convênios de natureza acadêmica, a 
cargo das áreas diretamente envolvidas.

Art. 4º. À Divisão de Contratos compete:
I – Elaborar minutas de contratos, acordos e convênios e 
seus respectivos aditamentos, em observância às normas 
pertinentes e peculiaridades de cada tipo de bem ou 
serviço contratado;
II – Providenciar a assinatura das partes contratantes nos 
instrumentos contratuais;
III – Controlar as garantias contratuais fornecidas pelas 
contratadas;
IV – Fazer a publicação dos contratos e convênios e 
documentos correlatos na Imprensa Oficial;
V – Assistir ao Coordenador-Geral de Aquisições e 
Suprimentos na formulação e  execução dos assuntos 
pertinentes à área de sua competência;
VI – Controlar a vigência dos contratos, providenciando suas 
alterações após manifestação da área competente, bem 
como acompanhar e atualizar no sistema os respectivos 
cronogramas físico-financeiros;
VII – Manter arquivo com cadastro individualizado 
dos contratos, acordos, convênios administrativos e 
documentos correlatos;
VIII – Analisar, conferir, manifestar-se e atestar planilhas de 
cálculos de reajuste de preços, repactuação, acréscimos 
e supressão na forma estabelecida nos contratos e 
convênios;
IX – Cadastrar no sistema, fornecedores e prestadores de 
serviço inadimplentes, assim como restabelercer-lhes a 
adimplência;
X – Elaborar e manter atualizados os instrumentos de 
controle dos processos referentes a contratos e convênios;
XI – Elaborar relatórios gerenciais relativos à sua área de 
atuação;
XII – Fornecer subsídios para a elaboração do relatório 
anual de atividades;
XIII – Orientar e acompanhar as ações decorrentes da 
celebração de contratos, fornecendo informações aos 
diversos setores envolvidos;
XIV – Acompanhar, avaliar periodicamente a execução 
dos serviços e atividades contatados e elaborar relatórios 
de gestão, tomando por base informações enviadas 
mensalmente pelos fiscais de contrato, de forma a subsidiar 
as decisões do ordenador de despesa;
XV – Elaborar programa de treinamento relativo às 
atividades desenvolvidas.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Luiz Bevilácqua
Reitor


