transacionais e gerencinis (datarnart e data warehouse), programaçdo de sisternas,
suporte e administracao de banco de dados, suporte e adrninistracdo de redes,
planejarnento e controle de produçao, análise de organizaqao e mOtodos, processamento
de dados, operacao de computadores, auxIlio a produçOo, suporte 0 microintormOUca,
digitaçao de dados e fObrica de software.
JOSE
ANToNIO VIADEMONTE NETO, matrIcula
Art. 2' Designar os servidores
n° 30900467, e SUELI HELENA ALVES NASCIMENTO, matricula in 30900723, como
seus substitutos.
Art. 3° Rca revogado o art. 23 ca Portaria n° 389, de 13 de juiho de 2006.
Art, 40 Esta portaria entra em vigor nesta data.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, nos
terrnos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, e considerando o que consta no Procedimento
Adrninistrativo-TSE n o 9.397/2001
W522/2006 RESOLVE Art. 10 Designar o servidor EI..MANO AMANCIO DE SA ALVES.
matricula n° 309R0260, para acompanhar e fiscalizar a execuqJo do Contrato-TSE
n° 66/2001, firmado corn a ernpresa CTIS InformOtica Ltda., que tern por objeto a
prestaçao de serviqos especializados em suporte a produtos e teonologia Oracle, visando
auxiliar as atividades de adrninistracdo de bancos de dados, desenvolvirnento, testes,
hornologanJo, manutençOo e irnplantacao de sistemas eleitorais, assirn corno de serviço
de apoio as diversas fases dos sisternas eleitorais.
Art. 2° Designar os servidores GIUSEPPE DUTRA JANINO, matrIcula n° 30900383, e
SUELI HELENA ALVES NASCIMENTO, matrIcula n' 30900723, come seus substitutos.
Art. 30 Fica revogado o art. 47 da Portaria n° 389, de 13 de juiho de 2006.
Art. 4' Esta portaria entra em vigor nesta data.
O DIHETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL., nos
terrnos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, e considerando o que consta no Procedirnento
Adrninistrativo-TSE n"861/2005,
W523/2006— RESOLVE: Art. 10 Designar o servidor GIUSEPPE DUTRAJANINO, rnatr(cula
n'° 30900383, e RAFAEL FERNAN DES DE BARROS COSTA AZEVEDO, rnatrIcula
n° 30900356, para acornpanhar e fiscalizar a execucOo do ContratofSE n° 12/2006,
firmado corn a empresa Procornp IndOstria Eletrônica Ltda., que tern por objeto a
aquisição de produtos, rnateriais e a prestaçao dos serviços quo se encontrarn
especificados nos anexos do edital de Licitacao-TSE n° 2/2006.
Art. 2° Designar os servidores FABIO TEIXEIRA TRINDADE, mat0cuIa n' 30900550, e
SUELI HELENA ALVES NASCIMENTO, matricula W309007231 , corno seus substitutos.
Art. 3° Revogar as portarias n"° 288 e 503, de 29 de rnaio de 2006 e de 5 de setembro
de 2006, respectivamente.
Art. 40 Esta portaria entra em vigor nesta data.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELELI'ORAL, no uso
das atribuiçaes que Ihe são conferidas pelo inciso XV do art. 116 do Regularnento Interno
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e corn base no cap .'ido art. 38 da Lei n? 8.112, de 1990 e nos arts. 2, inciso II e 3 do
Res. n° 20.703, de 2000,
N ? 525/2006 - RESOLVE designar ANA LUCIA MEDEIROS GADELHA, técnicojudiciário,
area administrativa, corno substituta do chefe do Seçao de Acompanharnento da
Execucão de Contratos e Convênios, nivel FC-6, da Coordenadoria de Acompanharnento
e Orientacào de Gestão, da Secretaria do Controle Interno e Auditoria.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso
das atribuiçaes que Ihe são conferidas pelo art. 116, inciso VIII, do Regulaniento Interno
ca Secretaria,
N ? 526/2006 . RESOLVE: Art. 1' Constituir grupo de trabaiho, no ámbito da Secretaria
de Tecnologia da Informacao, destinado a proceder estudo e definiçao ca plataforma
de software para escritório, contemplando os custos necessérios corn treinarnento,
impacto nos sisternas eleitorais e corporativos e viabilidade de suporte a utilizaçao de
assinatura digital.
Art. 2? Designar RAFAEL FERNANDES DE BARROS COSTA AZEVEDO, matrIcula
n° 30900356, CLAUDIO MASSUMI MOHI, matricula W30900619, IVANILDO FERREIRA
GOMES, matricula ri 30900355, JOSÉ CASSIMIRO JUNIOR (IRE/PB) e DANILO MAGNO
MARCHIORI (IRE/ES), para, sob a presidéncia do prirneiro, integrarem o grupo de
trabaiho de que trata o art. 1- desta portaria.
Art. 3-'As reuniOes do grupo de trabaiho serão realizadas em Brasilia/DR salvo motivo
justificado a critério do diretor-geral.
Art. 4° 0 grupo de trabalho deverá apresentar relatório circunstanciado dos trabalhos
realizados ao secretário de Tecnologia ca Informacao ate 30 de novembro do 2006.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data da assinatura.

PORTARIAS DE 15 DE SETEMBRO DE 2006
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, nos
termos do art. 67 do Lei n 8.666i93, e considerando o que consta no Procedirnento
Administrativo-TSE n° 4.659/2006,
N° 527/2006 - RESOLVE: Art. 1? Designar a servidora SIMONE GOMES DA SILVA,
matrIcula n° 30900435, para acompanhar e fiscalizar a execucOo do Contrato-TSE n 47/2006,
firmado corn a empresa José Alberto Silva Bezerra ME, Lavanderia Cristal, que tern
por objeto a prestaqJo de serviqos de lavanderia que consiste em Iavar e passar, Os
tecidos de algoddo e tecidos delicados, peças de roupas utilizadas em eventos no TSE.
Art. 2 0 Designar Os servidores GERALDA RIBEIRO GUIMARAES, matrIcula n? 30900159,
e ANDERSON AGUlAR DHUMOND, matricula n° 309R01 74, corno seus substitutos.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor nesta data.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, nos
termos do art. 67 ca Lei n 8.666/93, e considerando o quo consta no Procedirnento
Adrninistrativo-TSE n? 13.732112006,
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