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PORTARIA GDG N. 693 DE 27 DE AGOSTO DE 2013.  
 
 

Institui equipe de planejamento da contratação de 
consultoria especializada em governança de saúde 
suplementar e aquisição de sistema informatizado 
de gestão e automação de saúde. 
 
 

O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em exercício, 
usando da atribuição conferida pelo item 13.1, inciso X, alínea “b”, do Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal e considerando o que consta no processo 
administrativo STJ 4545/2013, 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Instituir equipe de planejamento da contratação de consultoria 

especializada em governança de saúde suplementar e aquisição de sistema informatizado 
de gestão e automação de saúde. 

Art. 2º A equipe de planejamento da contratação será composta na forma a 
seguir: 

I – integrantes requisitantes: 

a) Dêmerson de Araújo Resende, matrícula S043200, coordenador da equipe;  

b) Marília Soares de Melo Chaffim, matrícula S056280, coordenadora 
substituta; 

c) Juliana Mara Gomes de Assis Nogueira, matrícula S037332; 

d) Taciana Ferreira Araújo Morum, matrícula S055373; 

II – integrantes técnicos: 

a) Francisco Ricardo de Góis Lima, matrícula S029160; 

b) Paulo Henrique Rocha de Souza, matrícula S059727; 

III – integrantes administrativos: 

a) Ivan Tadeu dos Santos Souza, matrícula S028368; 
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b) Lucimar Maria da Silva, matrícula S018206. 

§ 1º O coordenador da equipe de planejamento da contratação poderá 
solicitar aos titulares das Secretarias de Serviços Integrados de Saúde, de Tecnologia da 
Informação e Comunicação e de Administração e Finanças o auxílio de servidores que não 
integram a equipe, conforme a necessidade do trabalho. 

§ 2º As atividades da equipe de planejamento da contratação serão 
patrocinadas e supervisionadas pelo Secretário de Serviços Integrados de Saúde. 

§ 3º O Secretário de Serviços Integrados de Saúde informará ao diretor-geral 
o andamento dos trabalhos da equipe de planejamento da contratação, para fins de 
acompanhamento. 

Art. 3º A equipe de planejamento da contratação adotará, no que couber, os 
procedimentos estabelecidos pela Instrução Normativa n. 4 de 12 de novembro de 2010 da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, bem como outros modelos e normativos aplicáveis às 
suas atribuições. 

§ 1º Os trabalhos necessários à realização do procedimento licitatório 
deverão ser aprovados pelos titulares mencionados no § 1º do art. 2º e apresentados ao 
diretor-geral com vistas à análise jurídica. 

Art. 4º A equipe de planejamento da contratação será automaticamente 
destituída quando da assinatura do contrato, conforme o § 3º do art. 24 da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n. 04/2010. 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA 
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