
 
 

 

Portaria nº 29/2022  

 

“Dispõe sobre a nomeação do funcionário 

Lúcio Lopes Raupp como Fiscal de Contrato 

do CRBio-07”. 

 

 O Presidente do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região – CRBio-07, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 6.684, de 03 de setembro de 1979, alterada pela Lei nº. 7.017, 

de 30 de agosto de 1982 e regulamentada pelo Decreto nº. 88.438, de 28 de junho de 1983, de acordo com as 

competências previstas no Regimento do CRBio-07, e  

Considerando a Nova Lei de Licitações nº 14.133, de 1º de abril de 2021,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fica nomeado para a função de fiscal dos contratos relacionados no Art. 2º, nos termos da 

Portaria CRBio-07 nº 29/2022, o funcionário LÚCIO LOPES RAUPP, matrícula nº 13; 

Art. 2º O funcionário nomeado irá fiscalizar os seguintes contratos: 

A. Webgenium System Ltda. cujo objeto é a hospedagem do site, disponibilidade de e-mails, suporte e 

disparos de mala direta. 

B. Incorp Technology Informática Ltda. (INCORPNET) cujo objeto é a hospedagem do site, disponibilidade 

de e-mails, suporte e disparos de mala direta. 

C. Incorp Technology Informática Ltda. (INCORPWARE) cujo objeto é a prestação de serviços 

manutenção e suporte técnico – banco de dados. 

D. ITI - Inteligência em Tecnologia da Informação Ltda. (ITI CONSULT) cujo objeto é a consultoria técnica, 

manutenção preventiva e corretiva. 

E. Incorp Technology Informática Ltda. (ACCREDIT) cujo objeto é a prestação de serviços de suporte 

tecnológico, manutenção e hospedagem dos softwares de contabilidade pública e patrimônio – sistema 

ACCREDIT. 

F. Incorp Technology Informática Ltda. (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) cujo objeto é a prestação de 

serviços de suporte tecnológico, manutenção e hospedagem do software portal da transparência. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

 
Curitiba – PR, 27 de dezembro de 2022. 

 

Vinícius Abilhoa 
CRBio 09978/07-D 

Presidente 
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