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PORTARIA nº 21/2021 – DIRAD/Funpresp-Exe, de___ de fevereiro de 2021. 

 
Designa a fiscal do Contrato 
Administrativo nº 01/2021, nas 
hipóteses que especifica. 

 
 
 

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-
EXE, no uso de suas atribuições, com fundamento no item 7.3, inciso XXII da Matriz de 
Competências, aprovada pela Resolução da Diretoria-Executiva nº 118, de 18 de setembro de 2014, 
em cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/1993, resolve: 

 
Art. 1º - Designar Cláudia Letícia Boato Alves, Coordenadora de Remuneração e 

Desempenho, para exercer o encargo de gestora do contrato nº 01/2021, cujo objeto é a de empresa 
especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais, para realização de exames de 
sorologia para pesquisa de anticorpos (IgM e IgG) da COVID-19, pelo método 
imunocromatografia, e de exames moleculares RT-PCR para detecção qualitativa específica do vírus 
SARS-CoV-2 em amostras de material da naso-orofaringe (nariz e boca), coletado com um swab, 
incluindo os serviços de coleta de material do paciente, análise laboratorial e disponibilização dos 
resultados, como medida de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus, atendendo ao 
proposto no Plano de Retorno Gradual às atividades presenciais na Funpresp-Exe, celebrado entre a 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – 
Funpresp-Exe e a empresa Endolife Laboratório de Análise Clínica e Serviços de Coleta LTDA. 

 
Art. 2º - Designar Vaneide da Silva Moura Rocha, Analista de Previdência 

Complementar, para, na ausência da titular, exercer o encargo de suplente. 
 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 
 
 

CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO 
Diretor de Administração 
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Assinaturas

Cleiton dos Santos Araújo
Assinou como gestor

Log

26 fev 2021, 15:51:59 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 criou este documento número 6655a386-c451-40f9-9021-3519c919e7cc. Data

limite para assinatura do documento: 25 de março de 2021 (11:02). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

26 fev 2021, 15:52:12 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

cleiton.araujo@funpresp.com.br, para assinar como gestor, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleiton dos Santos Araújo e CPF 851.631.201-15.

26 fev 2021, 15:52:22 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 25

de março de 2021 (11:02).

26 fev 2021, 16:35:22 Cleiton dos Santos Araújo assinou como gestor. Pontos de autenticação: email

cleiton.araujo@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 851.631.201-15. IP: 191.219.61.104.

Componente de assinatura versão 1.98.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

26 fev 2021, 16:35:22 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

6655a386-c451-40f9-9021-3519c919e7cc.

Hash do documento original (SHA256): b964a2b926a46f2780d4429c186bb80873289f903e7b5fdf2e8190613b6a2c83

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 6655a386-c451-40f9-9021-3519c919e7cc, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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