
BOLETIM DE SERViÇO N. 712003 

Portaria-SAF n. 022, de 26 de fevereiro de 2003. 

o Secretário de Administração e Finanças do Superior Tribunal 
de Justiça, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria 
n. 465-DG, de 22 de outubro de 2002, e em conformidade com o 
disposto no art. 67 da Lei n. 8.666/93, bem como na Ordem de Serviço 
n. 01, de 11 de julho de 1997, designa o titular da Subsecretaria de 
Tecnologia e, em sua ausência ou impedimento, seu substituto eventual, 
Gestor do contrato abaixo relacionado, atribuindo-lhe o exercício das 
atividades de acompanhamento e fiscalização da execução, do registro 
de ocorrências e das demais providências necessárias a seu fiel 
cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 
respectivo Contrato: 

033/2003 
 Padrão IX Infonnática 
Aquisição de 128 licenças 
Sistemas Abertos Ltda. de acesso ao Banco de 

Dados Textual BR/Search, 
platafonna Linux, incluindo 
suporte técnico para 256 
licen as de acesso. 

Tadeu de Siqueira Ottoni 

Secretário de Administração e Finanças 


Portaria-SAF n. 023, de 28 de fevereiro de 2003. 

O Secretário de Administração e Finanças, em exercício, do 
Superior Tribunal de Justiça, no uso da competência subdelegada 
por meio da Portaria n. 465-DG, de 22 de outubro de 2002, e em 
conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n. 8.666/93, bem como 
na Ordem de Serviço n. 01, de 11 de julho de 1997, designa o titular 
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da Seção de Manutenl 
impedimento, seu sub 
relacionado, atribui 
acompanhamento e 
ocorrências e das de 
cumprimento, tendo 
respectivo Contrato: 

Brasil Tel€ 

T 
Secretár 

Portaria-SAF D. 021! 

O Secretário de AI 
de Justiça, no uso da o 
n. 465-DG, de 22 de o 
disposto no art. 67 da L 
n. 01, de 11 de julho d 
Imprensa e da Subsec 
a usência ou impedime 
contrato abaixo reladOI 
de acompanhamento 
ocorrências e das d€: 
cumprimento, tendo 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 7, p. 44-45, 15 abr. 2003.
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titular da Subsecretaria de 
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da execução, do registro 
necessárias a seu fiel 

os resultados previstos no 

Aquisição de 128 licenças 
de acesso ao Banco de 
Dados Textual BR/Search, 
plataforma Unux, incluindo 
suporte técnico para 256 

de acesso. 

Finanças, em exercido, do 
competência subdelegada 

de outubro de 2002, e em 
da Lei n. 8.666/93, bem como 

de 1997, designa o titular 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS 

da Seção de Manutenção Telefônica! SPOI e, em sua ausência ou 
impedimento, seu substituto eventual, Gestor do contrato abaixo 
relacionado, atribuindo-lhe o exercício das atividades de 
acompanhamento e fiscalização da execução, do registro de 
ocorrências e das demais providências necessárias a seu fiel 
cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 
respectivo Contrato: 

Prestação de Serviço de 
Telefonia Fixa Comutado, 
modalidade Local, para o 
Sistema Discagem Direta a 
Ramal- DDR - do STJ . 

037103 Brasil Telecom SIA. 

Tadeu de Siqueira Ottoni 

Secretário de Administração e Finanças 


Portaria-SAF n. 024, de 10 de março de 2003. 

O Secretário de Administração e Finanças, do Superior Tribunal 
de Justiça, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria 
n. 465-DG, de 22 de outubro de 2002, e em confonIÚdade com o 
disposto no art. 67 da Lei n. 8.666/93, bem como na Ordem de Serviço 
n. 01, de 11 de julho de 1997, designa os titulares da Assessoria de 
Imprensa e da Subsecretaria de Desenvolvimento/SIN e, em sua 
ausênda ou impedimento, seus substitutos eventuais, Gestores do 
contrato abaixo relacionado, atribuindo-lhes o exercicio das atividades 
de acompanhamento e fiscalização da execução, do registro de 
ocorrências e das demais providências necessárias a seu fiel 
cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 7, p. 44-45, 15 abr. 2003.




