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CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER
PORTARIA CTI Nº 194, DE 26 DE JULHODE 2022
Designa servidores para compor a equipe de fiscalização do
Contrato nº 362/2022, firmado com a Empresa Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL.

O DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI, Unidade de Pesquisa
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, nomeado por meio da Portaria da Casa Civil nº
1.312, de 10 de dezembro de 2018, publicada no DOU de 11 de dezembro de 2018, seção 2, página 1 e
em conformidade com as competências delegadas pela Portaria MCT nº 407, de 29 de junho de 2006,
publicada no DOU de 30 de junho de 2006, RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo mencionados para gerenciar, acompanhar e fiscalizar o adequado
cumprimento do Contrato nº 362/2022, processo nº 01241.000235/2022-45, firmado entre o Centro de
Tecnologia da Informação Renato Archer e a Companhia Paulista de Força e Luz, em consonância com os
normativos em vigor.

CONTRATO Nº
CONTRATADA

362/2022
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CNPJ nº 33.050.196/0001-88

OBJETO

Fornecimento de energia elétrica, na forma do contrato de adesão. O presente
contrato vigorará por prazo indeterminado, observadas as disposições de vigência e
início de execução fundamentadas na Lei nº 14.133, de 2021 e na Resolução
Normativa nº 1.000 da Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica.

GESTOR

ANTONIO PESTANA NETO

GESTOR
SUBSTITUTO

JOYCE DINIZ MORENO

FISCAL TÉCNICO/
ADMINISTRATIVO

JOYCE DINIZ MORENO

Art. 2º A fiscalização e gestão deverão assegurar o cumprimento das condições contratuais por meio da
observância ao fluxo de gestão do contrato, bem como aferir os níveis de serviços executados,
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documentando-os nos relatórios de acompanhamento e reportando-os ao gestor para fins de emissão
dos termos de recebimento provisório e definitivo, conforme orientações da IN SEGES/MP nº 05/2017.
Art. 3º As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, com monitoramento constante do nível de qualidade dos serviços
para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das falhas e
irregularidades constatadas, a fim de aferir o desempenho da prestação dos serviços.
Art. 4º Compete à Gestão do Contrato a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização, bem
como encaminhar a instrução processual às áreas competentes no que tange a prorrogação, alteração,
reequilíbrio, reajuste ou repactuação; emitir termo de recebimento definitivo; atestar nota fiscal e
encaminhar para pagamento; emitir documentos de eventual aplicação de sanções, dentre outros.
Art. 5º Compete à Fiscalização do Contrato o acompanhamento da execução do objeto contratado,
quanto aos aspectos técnicos e administrativos, juntamente com as áreas competentes, para cumprir
com as obrigações assumidas pelo CTI, bem como produzir os documentos necessários para o devido
registro das ocorrências, emissão do Termo de Recebimento Provisório, dentre outros.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço do CTI, considerando
o caráter urgente das atividades desempenhadas pelos servidores, para o adequado cumprimento do
objeto do Contrato nº 362/2022.
JORGE VICENTE LOPES DA SILVA
Documento assinado eletronicamente por Jorge Vicente Lopes da Silva, Diretor do Centro de
Tecnologia da Informação Renato Archer substituto, em 26/07/2022, às 09:46 (horário oficial de
Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 10224136 e o código CRC DEA19F77.

Referência: Processo nº 01241.000003/2022-97
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