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PORTARIA nº 78/2020 – DIRAD/Funpresp-Exe, de 05 de novembro de 2020. 

 
Designa a fiscal do Contrato 
Administrativo nº 10/2016, 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 Rafael Carneiro Munhoz Coimbra, Analista de Previdência 

Complementar, para exercer o encargo de gestora do contrato nº 10/2016, cujo objeto é a 
contratação e empresa especializada para prestação de serviços de banco de dados financeiros, de 
cálculo de indicadores, análises financeiras e otimização de carteiras de ativos, compreendendo o 
fornecimento 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. 2º - Designar Roberto Marques Gori, Analista de Previdência Complementar, 

para, na ausência da titular, exercer o encargo de suplente. 
 
Art. 3º - Revoga-se a portaria de n°22/2018 – DIRAD/Funpres-Exe, de 09 de março 

de 2018. 
  
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

05 nov 2020, 13:57:44 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 criou este documento número e82f2033-c978-4717-b85b-e5d0caa62751. Data

limite para assinatura do documento: 03 de dezembro de 2020 (09:45). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

05 nov 2020, 13:57:57 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.

05 nov 2020, 13:58:22 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: 03

de dezembro de 2020 (09:45).

06 nov 2020, 16:48:53 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:

200.140.163.125. Componente de assinatura versão 1.83.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

06 nov 2020, 16:48:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

e82f2033-c978-4717-b85b-e5d0caa62751.
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