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Presidência

RESOLUÇÃO N 2 15, DE 2 DE OUTUBRO DE 2000

Institui, no âmbito da Justiça Federa/ de
primeiro e segundo graus da Primeira Re-
gião, o Sistema de Registro de Preços, pre-
visto no art. 15 da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993.

O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FE-
DERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais
e regimentais e tendo em vista o decidido nos autos do Processo
Administrativo 2000/04007-TRF, julgado em sessão plenária de
27.09.2000, resolve:

Art. I° Instituir o Sistema de Registro de Preços no âmbito
da Justiça Federal de primeiro e segundo graus da Primeira Região.
para a aquisição de bens e contratação de serviços, que obedecerão às
disposições contidas nesta Resolução.

Art. 2° A licitação para inclusão no Sistema de Registro de
Preços será realizada na modalidade de concorrência do tipo menor
preço, na forma da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo ser
precedida de ampla pesquisa de mercado.

Parágrafo único. Poderá ser adotado o tipo técnica e preço
para as aquisições de bens e serviços de informática, que se pro-
cessará na forma do Decreto 1.070/94.

Art. 3° O prazo de validade do registro de preço não poderá
ser superior a um ano, incluídas as eventuais prorrogações.

Parágrafo único. O prazo de vigência do registro de preço
poderá ser prorrogado, obedecido o limite lixado neste artigo, desde
que:

I - a possibilidade de prorrogação tenha sido consignada no
edital do respectivo procedimento;

11 - a pesquisa prévia de mercado não apresente preços
inferiores àqueles registrados.

Art. 4° Sedadotada, preferencialmente, a licitação para re-
gistro de preços nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver
necessidade de aquisições freqüentes;

II - quando for mais conveniente a aquisição de bens ou
serviços com previsão de entregas parceladas;

ifi - quando for conveniente a aquisição de bens ou serviços
para atendimento a mais de um órgão ou entidade.

Art. 5° A Administração poderá, sempre que comprovado ser
técnica e economicamente viável, subdividir a quantidade total do
item em lotes, de forma que possibilite maior competitividade, ob-
servados, neste caso, entre outros requisitos, a quantidade mínima, o
prazo c o local de entrega.

Art. 6° Ao preço do primeiro colocado, poderão ser re-
gistrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em fun-
ção da proposta de fornecimento de cada um, seja atingida a quan-
tidade total estimada para o item ou lote.

§ 1° Na licitação do tipo técnica e preço, serão registrados os
preços de cada proposta, observando-se a classificação obtida, con-
jugada com a respectiva pontuação técnica,
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§ 2° O preço registrado e a indicação dos respectivos for-
necedores serão publicados trimestralmente, na imprensa oficial e
divulgados em meio eletrônico.

Art. 7° A existência de preços registrados não obriga a Ad-
ministração a firmar as contratações que deles poderão advir, fa-
cultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência
no fornecimento em igualdade de condições.

Art. 8° Compete ao órgão ou entidade que efetuar a licitação
para registro de preços a prática de todos os atos de controle e
administração pertinentes, ficando sob sua responsabilidade os atos
relativos ao cumprimento pelo fornecedor das condições pactuadas,
incluída a aplicação-de eventuais penalidades.

Art. 9° Os bens padronizados poderão ser objeto de licitação
para inclusão no Sistema de Registro dc Preços.

Art. 10. O edital de concorrência para registro de preços
contemplará, pelo menos:

I - a estimativa da quantidade a ser adquirida no prazo de
validade do registro;

- a quantidade mínima de unidade a ser cotada por
item;

IR - as condições quanto aos locais e prazos de entrega e a
forma de pagamento;

IV o prazo de validade do registro de preço;
V - os órgãos e entidades que poderão utilizar-se do res-

pectivo registro de preço;
VI - indicação do número do respectiso processo admi-

nistrativo e do ato de padronização, quando se tratar de registro de
preço de bem padronizado.

Art. 11. Homologado o resultado da licitação, o órgão ou a
entidade responsável, respeitadas a ordem de classificação e a quan-
tidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados
para assinatura da ata de registro de preços, que, publicada na im-
prensa oficial, terá efeito de compromisso de fornecimento nas con-
dições estabelecidos.

Parágrafo único. Observada a ordem de classificação, serão
convocados para firmar a ata de registro de preços os demais pro-
ponentes que concordarem com o fornecimento ao preço do primeiro
colocado, até que seja atingido o quantitativo total estimado para o
item, observado, no que couber, o § 1° do art. 6° desta Resolução.

Art. 12. O contrato com os fornecedores registrados será
formalizado pelo órgão interessado mediante emissão de nota de
empenho de despesa, contrato ou outro instrumento similar.

§ 1° Quando o primeiro fornecedor registrado atingir seu
limite de fornecimento estabelecido na ata de registro de preços, a
Administração poderá adquirir do segundo e, assim, sucessivamen-
te.

§ 2° O estabelecido neste artigo aplica-se aos acréscimos que
se fizerem necessários, obedecidos os limites previstos na Lei
8.666/93.

Art. 13. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser
revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no
mercado, cabendo ao órgão responsável convocar os fornecedores
registrados para negociar o novo valor.

Art. 14. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar as respectivas notas de empenho ou ins-

trumentos equivalentes no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese
de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

TV - houver razões de interesse público.
§ 1° O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas,

assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho da autoridade competente.

§ 2° O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu
registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior
comprovados.

Art.15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Juiz TOURINHO NETO

ATO DIGES/PRESI N 2 275, DE 29 DE SETEMBRO DE 2000

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1' REGIÃO no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR, nos termos dos artigos 90, inciso 1, e 10, da Lei
00. 8.112/90 c/c a Lei n°9.421/96, os candidatos, abaixo relacionados,
habilitados em concurso público realizado pelo Tribunal Regional
Federal da 1° Região, na categoria de Auxiliar Judiciário, para exer-
cerem o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível
Intermediário, Classe "A", Padrão II, do Quadro de Pessoal do Tri-
bunal Regional Federal da 1° Região, em cargos criados pela Lei n.
9967/00:

01-JULIO LUIS DOS SANTOS
02-KLAYTON CESAR BARBOSA DE SOUSA
03-DIONISIO TAVARES DOS SANTOS
04-EDUARDO CARDOSO DA SILVA
05-FLAVIO ROBERTO BORGES SANTOS
06-EMERITA REGINA COSSAO OLIVEIRA
07-ODETE SOARES DOS SANTOS
08-RAIMUNDO JOSÉ LOPES DA SILVA
09-LEILA ALVES DOS SANTOS

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ATO DIGES/PRESI N 2 276, DE 29 DE SETEMBRO DL 2000

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1° REGIÃO no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR, nos termos dos artigos 9°, inciso I, e 10, da Lei
n°. 8.112/90 c/c a Lei n°9.421/96, os candidatos, abaixo relacionados,
habilitados em concurso público realizado pelo Tribunal Regional
Federal da 1° Região, na categoria de Atendente Judiciário, para
exercerem o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível
Intermediário, Classe "A", Padrão 11, do Quadro de Pessoal do Tri-
bunal Regional Federal da l' Região, em cargos criados pela Lei n.
9967/00:

01-RODRIGO PEREIRA SILVA
02-SIMONE LIRA ALCÂNTARA

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juiz TOURINHO NETO

ATO DIGES/PRESI N 2 277, DE 29 DE SETEMBRO DE 2000

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1' REGIÃO no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR, nos termos dos artigos 9°, inciso I, e 10, da Lei
n°. 8.112/90 c/c a Lei n°9.421/96. os candidatos, abaixo relacionados,
habilitados em concurso público realizado pelo Tribunal Regional
Federal da 1" Região, na categoria de Técnico Judiciário (Área Fim),
para exercerem o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Nível
Superior, Classe "A". Padrão 21, do Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional Federal da 1' Região, em cargos criados pela Lei n.
9967/00:

01-LUCIANA DORNELLES WOUTERS
02-FELIPE LEONARDO M. GONÇALVES
03-CLÉCIO ALVES DE FRANCA
04-RUBEM AZEVEDO JACUNDA
05-LAERCIO DE SOUSA MARQUES
06-EDILANE DEL RIO COPALO
07-ADMA DE MATOS PINTO PEREIRA
08-PEDRO EUGÊNIO AZEVEDO LIMA
09-CRISTIANE PEREIRA DA SILVA
10-HAILTON DA SILVA CUNHA
11-CARLA BALDUINO MORAIS
12-JOÃO FELIPE PEREIRA DE SANT'ANNA
13-ABELARDO FLEURY CURADO
14-ANTONIA VIANA NERY
15-RAQUEL GALVÃO DE ARAÚJO
16-GERALDO MACHADO NASCIMENTO

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juiz TOURINHO NETO

ATO DIGES/PRESI N 2 278, DE 29 DE SETEMBRO DE 2000

O 'PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1° REGIÃO no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR, nos termos dos artigos 9°, inciso I, e 10, da Lei
n° 8.112/90, c/c a Lei n°. 9.421196, o candidato ALEXANDRE SILVA
GUIMARÃES, habilitado em concurso público realizado pelo Tri-
bunal Regional Federal da 1' Região, na categoria de Analista Ju-
diciário (Ama Fim), para exercer o cargo de Analista Judiciário, Área
Judiciária, Nível Superior, Classe "A", Padrão 21, do Quadro de
Pessoal da Justiça Federal de Primeira Instância, Seção Judiciária do
Distrito Federal, em carga redistribuído do TRF-1° Região, conforme
ATO/DIGES/PRESI N. 227, de 11/09/2000, publicado no D.J.U. de
22/09/2000.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juiz TOURINII0 NETO

PORTARIAS DIGES/PRESI DE 29 DE SETEMBRO DE 2000

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1' REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

N 2 205 - I - COLOCAR À DISPOSIÇÃO da Justiça Federal de
Primeira Instância, Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos
do artigo 93, Inciso I, da Lei 8,112/90, c/c a Resolução n°. 85/93 -
CIF, alterada pela Resolução n° 165/96, a servidora ROSSANA AL-
VES LEITE, Analista Judiciária, Área Judiciária, Classe "A", Padrão
23, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeira Instância,
Seção Judiciária do Estado do Tocantins, para exercer Função Co-
missionada, pelo período de 01 (um) ano.
II - Conceder 20 (vinte) dias de trânsito, conforme disposto no artigo
18, da Lei n° 8.112/90.

N 2 206 - I- DESIGNAR, nos termos do artigo 38, § 1 0, da Lei e
8.112/90, com redação dada pela Lei n° 9.527/97, c/c a Resolução n°.
214/99-CJF, o servidor RAIMUNDO NONATO CASTRO VIANA,
Analista Judiciário, Área Judiciária, Classe "C", Padrão 35, do Qua-
dro de Pessoal da Justiça Federal de Primeira Instância, Seção Ju-
didária do Distrito Federal, para assumir, cumulativamente, a Função
Comissionada, Código FC-09, de Diretor de Secretaria da 19' Vara
daquela Seccional, nos afastamentos, impedimentos legais ou regu-
lamentares do titular e na vacância do cargo.
II- CESSAR OS EFEITOS da PORTARIA/DIGES/PRESI N.
I50/2000-TRF, de 28/08/2000, publicada no D.J.U.. Seção II, de
01/09/2000. que designou o servidor Tedson Paixão Queiroz. subs-
tituto automático do Titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juiz TOURINHO NETO
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