
PORTARIA n° 22/2018 — DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de Mar~o de 2018. 

Designação para exercer o encargo de 

gestor/fiscal do Contrato administrativo n 

10/2016, nas hipóteses que especifica. 

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EZECUTIVO — FUNPRESP-
EZE, no uso de suas atribuições, com fundamento no item 7.3, inciso ~YII da Matriz de 
Competência, aprovada pela Resolução da Diretoria-Executiva n° 118, de 18 de setembro de 2014, 
em cumprimento ao  art.  67 da Lei n° 8.666/93, resolve:  

Art.  1° -Designar Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Planejamento e 
Controle de Investimentos, para exercer o encargo de gestor do Contrato Administrativo n° 
10/2016, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de banco de 
dados financeiros, de cálculo de indicadores, análises financeiras e otúnização de carteiras de ativos, 
compreendendo o fornecúnento de 2 (duas) licencas de uso e serviços acessórios de manutenção e 
suporte remoto, bem como a sua implantação, celebrado com a empresa PARAMITA 
TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP, CNPJ: 07.931.931/0001-52.  

Art.  2° -Designar Luciana Rodrigues da cunha Gornes, Gerente de Planejamento 
e Controle de Investimentos, para, na ausência da titular, exercer o encargo de suplente.  

Art.  3° -Revoga-se a PORTARIA n° 38/2016 — DIRAD/Funpresp-Exe, de 24 de 
jullio de 2016. 

Art.  4° -Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

~~ 
Marilene ri Lucas ves Filha 

Diretora de Adtninistracão 
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SEU FUTURO, NOSSO PRESENTE 

', 

ANOS 

PORTARIA n" 038/2016 - DIRAD/Funpresp-Exe, de 24 junho de 201G. 

Designaçsìo paca exercer o enairgo ele 
gestor/fiscal do Contrato Administrativo n" 
10/201G, nas hipóteses que especifica. 

A DIRETOliA DE t1D1tifINISTRAÇt10 DA I"UNDAÇt10 DE PREVIDLNCIA 
C0IVIPLLIVIENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO PODL:R E~iECUl'IVO - FUNPRESl'-
EXE, no uso de suas atribuições, com fundamento no item 7.3, inciso Y1ZII da Ivlatriz de 
Competência, aprovada pela Resolução da Diretoria-Executiva n° 1'18, de 18 de setembro de 201, 
etn cumprimento ao  art.  67 da Lei n°  8.666/93, resoh~e:  

Art.  1° -Designar Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Planejamento e 
Controle de Investimentos, para exercer o encargo  dc  gestor do Contrato Administrativo n° 
10/2016, referente à contratação de empresa especializacía para prestação de serviços de banco de 
dados financeiros, de cálculo de indicadores, análises financeiras e otimização de carteiras de ativos, 
compreendendo o fornecimento ele 2 (duas) licenças de uso e serviços acessórios de manutenção e 
suporte remoto, bem como a sua implantação, celebrado com a empresa PARr1IvIITA 
TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRi1 LIDA EPP, CNPJ: 07931931/0001-52.  

Art.  ?° -Designar Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Planejamento e Controle 
de Investimentos, para, na ausência ela titular, exercer o encargo de suplente. 

1.1rt. 3° - I~.sta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

~` t ~v G...~ 
Marilene Fe,, trata Lucas-Ajves Filha 

Diretora ele tldmintstraçao 
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