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Ministério da Justiça - MJ

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
SEPN 515 Conjunto D, Lote 4 Ed. Carlos Taurisano, 4º andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70770-504

Telefone: (61) 3031-3336 e Fax: (61) 3326-9733 - www.cade.gov.br

  

Ofício nº 2789/2015/CADE

À Senhora

IVETTE SENISE FERREIRA

Presidente em exercício

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo (OAB-SP)
Rua Maria Paula, 35 - Centro

01319-903 – São Paulo-SP
presidencia@oabsp.com

 

 

Assunto: Cooperação para o desenvolvimento de soluções para usuários externos no Sistema
Eletrônico de Informações (SEI) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

  

Senhora Presidente,

  

1. Conforme Ofício nº 19/2015/CADE (0004911), o Conselho Administrativo de Defesa

Econômica (Cade) adotou o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como ferramenta oficial de gestão
de processos e documentos eletrônicos.  

2. Nesse sentido, este Conselho tem buscado formas de aprimorar constantemente essa

ferramenta, especialmente no que diz respeito aos serviços disponibilizados aos usuários externos. Entre as

principais funcionalidades planejadas, destacam-se a notificação eletrônica de Atos de Concentração

(AC) e o requerimento eletrônico de Termo de Cessação de Conduta (TCC).

3. Tendo em vista que essa OAB-SP é uma das principais partes interessadas nessas

iniciativas, convidamos essa Seccional a colaborar nos projetos de melhoria dos serviços públicos

ofertados eletronicamente por esta Autarquia.

4. Assim, encaminhamos em anexo minuta de Acordo de Cooperação Técnica,

elaborada com vistas a institucionalizar a parceria proposta.

5. Caso haja interesse por parte dessa OAB-SP, solicitamos contatar a gerência do projeto

Cade sem Papel, por meio do endereço eletrônico cadesempapel@cade.gov.br, até 10 de junho de

2015, para que sejam iniciadas as tratativas para assinatura do Acordo e elaboração do respectivo Plano
de Trabalho.

6. Finalmente, agradecemos a atenção dispensada e permanecemos à disposição para

eventuais esclarecimentos.
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Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Vinícius Marques de Carvalho, Presidente, em
01/06/2015, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de
dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.cade.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0064347 e o código CRC 04032769.

Referência: Ao responder este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08700.003155/2015-15 SEI nº 0064347


