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do Superior Tribunal 
5.1,-},-u,",'''' por meio da Portaria 

e em conformidade com o 
como na Ordem de Serviço 

da Seção de Reprografia 
to, seu substituto 

, atribuindo-lhe o 
e fiscalização da 

e das demais providências 
por parâmetro os resultados 

Ottoni 

ção e Finanças 


n.. 103/02, de 23/12/2002. 

t ·Jnlan,ças do Superior Tribunal 
.................,...~.... por meio da portaria 

e em conformidade com o 

'. .~ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS 

disposto no art. 67 da Lei n. 8.666/93, bem como na Ordem de Serviço 
n. 01, de 11 dejulho de 1997, designa o titular da Seção de Reprografia 
e Encadernação 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: 

Xerox Comércio e Indústria Prestação de serviços de 
Ltda. reprografia - Grupos "A" e 

"B". 

Tadeu de Siqueira Ottoni 

Secretário de Administração e Finanças 


Ficam sem efeito as disposições contidas na Ponaria-SAF n. 106/02, de 30/ 12/2002. 

Portaria-SAF D. 29, de 18 de março 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. 46S-DG, de 22 de outubro de 2002, e em 
confonnidade 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 Divisão de Serviços Gerais 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: 
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BOLETIM DE SERViÇO N. 7/2003 

Stilo Art Encadernadora 
Ltda. 

Prestação de serviços 
encadernação de livros e 
documentos de propriedade 
do STJ. 

Ficam sem efeito as disposições contidas na Portaria n. 550, de 
24 de Novembro de 1998. 

Tadeu de Siqueira Ottoni 

Secretário de Administração e Finanças 


SE( 

4.2 Diárias de Viagens 
Secretaria I 

Diárias de Viagl 
no I 

Nilson Naves 

Jorge Scanezzini 

Edson Vidigal 

Antônio Ma toso Filho 

Marcelo Amônio Cordeiro de Olivl 

Elaine Almeida Rocha 

Marcelo Antônio Cordeiro de Oliv~ 

Hedwio Carvalho e Silva 

Marcelo Antônio Cordeiro de Olivt 

Eronildes Ribeiro da Silva 

Nelton Mendes da Silva 

Cláudio de Souza Reis 

Nazareth Simão Marques 

José Waterlôo Zanetti Santarém 

Mauro Divino Rodrigues Marques 
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