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PORTARIA N.   588  DE  7   DE  OUTUBRO DE 2011. 
 
 
Constitui grupo de trabalho para elaboração 
do Plano de Aquisições e Contratações do 
Superior Tribunal de Justiça para o exercício 
de 2012, em consonância com a Instrução 
Normativa n. 2 de 24 de março de 2011. 

 
 

O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, alínea “p”, do Regulamento da Secretaria,  

 
 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º Designar os servidores Haroldo Rodrigues Couto, matrícula 
S030524, Luiz de Jesus Ferreira da Silva, matrícula S026233, Walber Rondon Ribeiro 
Filho, matrícula S051262, Allan Araribóia Oliveira Carneiro, matrícula S040465, Sérgio 
Almeida Lopes, matrícula S046560, Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula S037880, 
Ideraldo Luiz Carvalho, matrícula S053214, Paula Ramalho Nóbrega Sant’Ana, matrícula 
S058275, Célio Antonio Dias, matrícula S032012, Marcus Aurélio Carvalho Georg, 
matrícula S029720, Carlos Alberto Torres Casimiro, matrícula S052846, e Vanildo da 
Cunha Menezes, matrícula S047273, para, sob a presidência do primeiro, compor grupo 
de trabalho para elaboração do Plano de Aquisições e Contratações do Superior Tribunal 
de Justiça para o exercício de 2012, observadas as seguintes diretrizes: 

 
I – O Plano de Aquisições e Contratações deve ser dividido em: 
 
a) Plano de renovação dos contratos de serviços continuados; 
 
b) Plano de contratação de materiais de uso contínuo; 
 
c) Plano de aquisições e contratações de novas demandas incluídas na 

proposta orçamentária; 
 
II – O prazo necessário ao ciclo das contratações/renovações de contratos 

deve ser o prazo médio apurado nas contratações ocorridas no exercício de 2010, com os 
ajustes definidos pelo grupo de trabalho; 

 
III – As novas aquisições e contratações deverão ser escalonadas ao longo 

do exercício orçamentário de 2012, tendo como objetivo conciliar o atendimento das 
demandas com a disponibilidade orçamentária e com a capacidade laboral das unidades 
envolvidas na execução; 
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IV – O grupo de trabalho deve sugerir prazos e formas de 
acompanhamento do Plano de Aquisições e Contratações ao longo do exercício de 2012, 
com vistas a garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos; 

 
V – Ao final dos trabalhos, deve-se apresentar o plano consolidado em 

planilhas que permitam visualizar cada um dos contratos a serem renovados (contratos 
continuados e de fornecimento) e novas aquisições, com todas as datas e fases a serem 
definidas pelo grupo de trabalho, bem como propor as providências recomendadas 
visando a sua implementação. 

 
Parágrafo único. Os prazos para desenvolvimento das atividades a cargo de 

cada uma das unidades que atuam no processo de aquisições/contratações será definido 
pelo grupo de trabalho, sendo que, ao longo da execução do plano, admitem-se ajustes 
de acordo com as reais necessidades das unidades.  

 
 
Art. 2º O plano deverá ser apresentado ao Secretário de Administração e 

Finanças até o dia 7/12/2011, que em seguida o encaminhará ao Diretor-Geral para 
publicá-lo até o dia 19/12/2011. 

 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço. 

 

 

FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA 

 


