
BOlETIM DE SERViÇO N. 14/2002 

Ficam sem efeito as disposições contidas na Portaria N° 516, de 
05 de Outubro de 1998. 

Tadeu de Siqueira Ottoni 

Secretário de Administração e Finanças 


Portaria-SAF n. 54, de 03 maio de 2002. 

O Secretário de Administração e Finanças do Superior Tribunal 
de Justiça, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria 
n. 290-DG, de 12 de Junho de 2000, e em confonnidade com o disposto 
no artigo 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/SIN e, em sua ausência ou impedimento, seu substituto 
eventual, Gestor do comodato 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 Comodato: 

Comodato Comodante Objeto 

001/2002 Padrão 
Ltda. 

iX Sistemas Abertos Disponibilidade em regime de 
comodato, sem limite de uso, 
de licenças do software Banco 
de Dados Textual - BR/Search. 

Ficam sem efeito as disposições contidas na Portaria - SAF N° 
034, de 01 de Abril de 2002. 

Tadeu de Siqueira Ottoni 

Secretário de Administração e Finanças 
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SECRETAI 

Portaria-SAF n. 55, de 

O Secretário de Adm 
de Justiça, no uso da com] 
n. 290-DG, de 12 de Junho I 
no artigo 67 da Lei n. 8.6j 
01, de 11 de julho de 19~ 
Atendimento/SIN e, em su 
eventual, Gestor do contl 
exercício das atividades 
execução, do registro de 
necessárias a seu fiel cumpl 
previstos no respectivo COi 

Convênio Conve! 

004/00 José do Cam 
Oliveira 

Ficam sem efeito as d 
de 11 de Julho de 2000. 

Tade 
Secretário d 

Portaria-SAF n. 56, de 

O Secretário de Adm: 
de Justiça, no uso da comi 

Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 14, p.48 , 30 jul. 2002.




