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PORTARIA nº 26/2021 – DIRAD/Funpresp-Exe, de 09 de junho de 2021. 

  
Designa a fiscal do Contrato 
Administrativo nº 03/2021, 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 Michael Kreis, Coordenador de Processos e Governança de TI, 

para exercer o encargo de gestor do contrato nº 03/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de Sistema Integrado de Gestão Previdenciária (SIGPREV), 
abrangendo licença de uso, implantação, atendimento dedicado, customização, consultoria e opção 
de compra da licença, celebrado entre a Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe e a empresa Intech Soluções em Tecnologia da 
Informação Ltda. 

 
Art. 2º - Designar Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia e 

Informação, para, na ausência da titular, exercer o encargo de suplente. 
 
Art. 4º - 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

09 jun 2021, 14:21:01 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 criou este documento número cd49e3bf-b5a9-4e14-842e-e980bf95a32b. Data

limite para assinatura do documento: 09 de julho de 2021 (08:52). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

09 jun 2021, 14:21:22 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.

09 jun 2021, 14:21:31 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: 09

de julho de 2021 (08:52).

11 jun 2021, 11:00:24 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:

191.217.205.128. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

11 jun 2021, 11:00:29 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

cd49e3bf-b5a9-4e14-842e-e980bf95a32b.

Hash do documento original (SHA256): a0bf7967df8f2c624bc32d4e2426f49792b2eee41dd4497df6108836351a4bda

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cd49e3bf-b5a9-4e14-842e-e980bf95a32b, com os efeitos

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