
Portaria-SAF n. 071, de 11 de julho de 2002. 

A Secretária de Administração e Finanças, em exercício, 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 Secretaria de Segurança e Apoio aos Ministros 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 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 14, p. 61-62, 30 jul. 2002.



cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 
respectivo Convênio: 

Convênio 

008/02 

Conveniada Objeto 

Distrito Federal, atuando como Cooperação mútua para o 
executor o Corpo de Bombeiros aprimoramento e aperfeiçoa-
Militar do Distrito Federal. mento do pessoal, instalações e 

equipamentos do CBMDF e a 
realização de programa de 
prevençao e combate a 
incêndios e acidentes, 
salvamentos e prImeIros 
socorros, no conjunto de 
edifícios que compõem a sede 
do STJ. 

Tadeu de Siqueira Ottoni 
Secretário de Administração e Finanças 
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