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. _ PODER ND!CíA_R;Q _, 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

. SECRETARIA DETECNOLClGIA DA INFORMAÇÃO . 

CIRCULAR /DIG~S/SECIN:6oo-62.4 · Brasllia, 18 de dezembro de 2009. 

·AOS ·EXQELENTÍSSIMOS SENHORES DIRETORES DE FORO DAS SEÇÔES 

JUDICIÁRIAS DA PRIMEIRA REGIÁO, 

lnforlnp a Vossa Excelência que foi autorizada pelo Conselho da Justíça Federal 

a execução de_ r'eóursos· decorrentes dos Contrato;; firmados _Com o B"anto do Brasil e 

_ C)al>{~ Et:onõmlc~. Federal para custeio" das ·aqulsiçó~s de b~ns1 sBiviqO~ e .olítfos que 
· visem. à moderniz'!ç~o o melhoria da prestação jurlsdicionl;ÍI ·cta Jusilçà Federal. . . ' ' ' ' -:-: ' 

conforme Otído/SG n° 20091120544 de 17 de dezembro de 2009, em anexo, 

Os ~roce~!m~ntos de operaclona!lzaÇáo das cont~atàç~e!nl serem executadas 

estão.previstos na Nota Técnica CJF- Contrato 88/CEF. 

A Secretaria de Tecnologia da Informação - SECIN deste TRF .passa a ser a 

unidade incumbida do controle da execução fisico,·finanéelra· do Prano de A9ão para 

implantação do. Processo Digital, cabendo a esta a emissão .de 1\uto(ii:~ção de 
. . 

~xec~Çào de Despesa para ·a Seccional ou- unidades ges~orásr gararlt!_a· d_e pré~ 

al\)óaÇão dos recursos dos Contratos, em substituição ao pré·B(llpOnho. 

Com bas~ ·nesta Autorização, poder~o ser errlitldos os Térnyos,. ót,Jjo ·modelo 

. -segue_ aneXo, .que s~rvlrão para remessa·· aO~ fÚrnecBdorés ·co1_no garantia da ex-lsÍêri-~\a 
e_ pré_~~loc~ção dos- recursos que farão frànte 'a estas con~ratarO.es. 

,Respeitosamente·, 

%. 
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PODER JUDICIAAIO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 

OFÍCIO/SG N. 2009020544 

Ao Senhor 
Silvio Peneira 
Diretor-Geral do 
Tribunal Regional Federal da I' Região 
Bras !lia- DF 

Brasília, 1 'l de dezembro de 2009. 

Assunto: Nota Técnica sobre a operacionalização dos contratos celebrados com o 
BBeCEF 

Senhor Diretor-Geral, 

Encaminho a Vossa Senhoria, para conhecimento e providências, 
cópia da Nota Técpica subscrita pelas Secretarias de Administração e de Controle 
Interno deste Conselho, que define os procedimentos padrões para a 
operacionalização dos contratos celebrados com o Banco do Brasil e com a Caixa 
Econômica Federal, os quais têm o escopo de viabiliz..1.r condições econômico
financeiras e logísticas por meio do· custeio das aquisições de bens, serviços c 
outros qüe visem a modernização para a melhoda da prest~ção jurisdicional. 

AtenciOsamente. 

Eva l/!f?í/J'ftv'-',,c:., .. ~'{.:.:? 
/Secretária

./ 

107,009 
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PODER 'JODIC!ÁR!O 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA.PRIMEIRA REGIÃO 

Mihuta 

. T~rmo de Serviço 

Q.' Diretor da Secretar la de, Admlnlstraçã_o da Se.,r;:ão' Judiciária do EStadO 

da ~~~-~-:<:"'~-----,., no uso de sua~ atribuições legais e· com base na· Autorização de 

Execução·de Desp~sci N° xxxx da Secretaria de Tecnologia deUnfàrmação do TRF 13 

Região, aútoriza.o fo'rnecímento.dos.bens ou serviços abaixO relacionados: 

PA: 

Empresa: 

N° Contrato f Ata de Registro de Preço: 

. 
Item ·o-es-CrfÇão·doO'i)jãto--~-- ,- - " Valor ". 

i• .. 

- . 
ValotTotal - •• 

. . . 

. 
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I -DO OBJETIVO 

PODER JUDICIÁRIO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 

NOTA TÉCNICA CJF- Contrato BBICEF 

A presente Nota Técnica aplicável ao Conselho e a Justiça Federal de primeiro e -segundo 
graus, tem por objetivo definir procedimentos padrões para o Conselho da Jusllça 'Federal e os 
Tribunais Regionais Federais na operacionalização dos contratos -celebrados _com o Banco do 
Brasil e Caixa Econõm1ca Federa! com o escopo de viabilizar condições econômico-financeiras e 
loglsticas, por meio do custeio das aquisições de bens, serviços e outros que visem à 
modernização para melhoria da prestação jurisdicionaL 

11 - DOS PROCEDIMENTOS PADRÕES 

São procedimentos e normas a serem observados na execução das despesas: 

1) As despesas, no que diz respeito à licitação, contratação e !iqlildação continuam a ser 
executadas de acordo com as normas legais, em espedai a Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
EstaMo das Licitações e Contratos e demais normas legais e adminis!ralívas; 

U :O Gestor deverá instruir o processo administrativo com a declaraçáo de que o 

objeto a ser contratado encontra-se inserido .no Plano ?Provado pelo CJF e em 
conformidade com a Resolução 074/2009- CJL 

2) Nos contraias administrativos de que trata esta Nota Técnica, devera constar: 

21) a e0íslência do contrato celebrado com o BB e CEF; 

2.2) clãusula própria que trate do pagamento, esclarecendo que o mesmo serà efetivado 
em favor do forneCedor, até o 10° dia útil, cantado da data de recepção, pelo banco de 

. _oficio encaminhado pelo contratante: 

3) As despesas abrangidas pelos contratos de que trata esta Nota Técnica não serão 
empenhadas nem pagas pela UG, cabendo o pagamento da desPesa ser realizado diretamente 
pelo Banco do Brasil e/ou Caixa Econômica Federa!, após so!icitaçãoiaulorízação dos órgãos da 
Justiça Federal; 

4) A líquídaçào da despesa também continuará a ser efetuada dé acordo com os 
procedimentos em vigor; observando. 

4.1) veriftcar e siluação de regularidade fiscal no ámbíto do governo federal (CND. CRF 
e Re,ceita Federa! do Brasil), estadual e mumc1p3! dos fornecedores quando da 



contratação e dos pagamentOs, assegurando· se que essa condiÇãO perdure pelo tempo 
da execução do objeto contratado e até o eletivo paga_menlo Pelo CONTRATADO; 

4 2) os bens, serviços ou obras deverão ter os quantitativos efetivamente medidos e 
atestados pela fiscalização do órgão recebedor conformé o caso, obedecendo-se 

a) ao cronograma tlsico-linanceiro, consideradas as entregas e serviços etellvar'nente' 
realizados; 

b) â emissão dos documentos de med1çào dos serviços em duas vias, que deverão ser 
aprovados, conforme o caso, pelo responsável técnico 

5) Após a liquídação será encamínhado ofiCio ao CONTRATADO, conforme modelo anexo, 
certlftcando o recebimento e aceite do objeto contratado, ou de cada parcela realizada, devidamente 
acompanhado de cópiá da respectiva nota fiscal, autenticada pelo ordenador de despesa ou 
responsável pera setor financeiro, de recibo de quitação do fornecedor conlratado, da informação da 
conta corrente do contratado e demais dados necessãrios ao pagamento ao fomecedor, e da 
autorização para a sua rea!izaçi'io, atestando-se a condiçào de regu!arídade fiscal do fornecedor, 
conforme modelo anexo, constando: -

5.1) indicar ao CONTRATADO, por meio do oficio supramencionado, os va!ores a serem 
recolhidos a título de tributo, em qualquer espécie, indicando a forma. os prazos, o réspeçtivo 
agente arrecadador e eventuais obrigações acessórias, acompanhado das respectivas guias 
de arrecadação, assim como as eventuais retenções decorrentes de aplicaçáo de penalidade 
contratual ou glosas; 
5.2) assinatura do ordenador'de despesa e do responsável pelo setor financeiro, na 
rT.esma forma que se dá a assinatura da Re!aÇào de Ordens Bancárias; 

6) As contratações realizadas ou executadas pelas Seções Judiciárias serão direcionadas, 
através do oficio aclma referido, ao Presidente do respectivo T nbunaL cabendo a este a l:beraçào do 
recurso junto à ínshtuiçào financeira: · 

7) As _cópias dos comprovantes de pagamento e retenções serão encaminhadas pelos 
conlratados 'e deverão ser juntadas aos respectivos processos administrativos, para fins de regls!ro e 
controle 

8) Os pagamentos efetuados pelo Banco do Brasil e Caixa Econõmica Federal nào excederão os 
totais relacionados no quadro a segu1r, para o Conselho da Jusllça Federa! e para cada Tribuna! 
Regional Federa!, observando-se a responsabílidade de 50% do valor do pagamento para cada 
instituição .financeira 
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TRIBUNAL 

TRF 1' Região 

TRF 2' Regrão 

TRF 3' Região 

TRF 4' Regíão 

, TRF 5' Regíào 

I 
Conselho da Justíça Federal 

111 - DO MODELO DE OFICIO 

VALOR TOTAL- (Pagamento de 50% do < 

valor para cada instituição financeira) 
R$ 

R$ 22 924 500,00 1 

I 

R$26184781,olll 

.R$ 21s5a3oo.oo] 

RS 35183500,oo: 

RS 16<655.430,00! 

9) As autorizações de pagamentos se darão através do encaminhamento das informações 
por meio de ofício do órgão, um oficio para cada pagamento, conforme modelo constante no 
Anexo I, .assinado, obrigatoriamente, pelo ordenador de despesa e·pelo respOnsável pelo setOr 
financeiro, em conjunto; 

10) Quando a contra!ação ou execução for realizada pela seção jud,iciàríg, o oficio 
encaminhado pelo ordenador de despesas, nos moldes antes referidos, serà ratificado por oficio 
autorizador do Presrdente do lnbunal. 

IV· DAS UNIDADES DE RELACIONAMENTO COM O 88 E CEF 

11) Fica ajustado que o relacionamento para 'operacíonallzaçtío dos pagah1entos com o 
Ban,co do Brasi! e Caixa Ectmômica Federal se dará através das agências de relacionamento de 
cada Tribunal e do Conselho da Juslíça Federal, abaiXo iístadas as do Banco do Brasil 

a) TRF 1' Região - A~éncia prefiXo 4200 - Setor Públrco - Brasi!ia (DF) - localízada no 
endereço SCN-Quadra< 02, Bloco A, Sala 601, Ed Corpornte Fmancial Conter, CEP 70712-900_ 
em Brasília (DF) 

b) TRF 2' Região - Agência prefíxo 2234 ~ Setor Público Rro de Janeiro (RJ), localizada no 
endereço Praça XV, n_ 20, 13° andar. Centro, CEP 20010-010, no Rio de Janeiro (RJ)_ 

c) TRF 3' Região - Agêncra prefixo 1897 Setor Público São Paulo (SP), localizada no endereço 
Rua Libero Badarô 568, 3' andar, Centro, CEP 01009-000, em São Paulo (SP) 

d) TRF 4' Reg1ão - Agência prelrxo 3798 Selar Público Porto Alegre (RS), localizada na Rua 
Urugua• n 185, 6' andar, Centro, CEP 90010-901 em PortoAtegre (RS) 

e) TRF 5' Região- Agência prefixo 3234 Setor Públ:co Recife (PE), localizada na Av. Rio Branco 
n. 240, 7' andar, CEP 50030-310, em ReCife (PE) 
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0 Conselho da Justiça Federal - Agênd3 prefixo 4200 -: Setor Público ·- Brasília (DF) -
localízada no endereço SCN-Quadra 02,.Bioco A., Sala 601, Ed Corporale Financiai Cenler, CEP 
70712-900, ern Brasilia (DF). 

V- DOS REGISTROS CONTÁBEIS 

12) A existência e movimentação de recursos oriundos destes contratos com as instituições 
financeiras será objeto de conlabilízaçào no S:AFI, de acordo com as normas de contabilidade 
pública e orientações das unidades do sistema de controle ínterno 

Brasllia.15 d:_:'jzernbro de 2009 

~&s:;, ~\0"&;: ~ ~-·~ 
C!áudio Machado Pinto 

Secretario de AdministraçãO, em ex(;rcício 

~ ,~.,. , ....... ~ ...... 
Angêlila Mola Ayres Rodngues 

Secretária de Controle Interno, em exerciçio 



ANEXO I 

l'ODER JUlliC!J\f!JiJ 

MODELO OE O FictO DE SOLI<:rm~AO IJE PAGAMENTO t\ FOI!NEU'D!H< 
L 
2. Oficio 

4. 
5. 
6. A 
~7. Agência xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
8, Pref1xo xxxx 
9, A/C do Sr Gereple Geral 
10. 

3, CIDALJE UI'_ 99 de XXXXXXXXX de 999U 

11, Assunto.-Solicllação de Repasse- Contrato TRIBUNALICEF ou BB 
12. 
13. 

15. 
16. 

14. Senhor Gerente Gerat 

1 Nos lermos do Conlrato firmado por este órgão e a CAIXNBanco do Brasil, em 03m9/2009, 
consoante Hem 5. 1.1 da Clâusul? Quinta. certificamos o roccbímento e aceite dos equipamentos/serviços 
constantes da Nota Fiscal ne 9999999, emilida por NOME DO FORNECEDOR, cóp:a anexa, no valor de 
R$_~---------· 

1.1 ASSIM, AUTORIZAMOS A EFETIVAÇÃO DO CRéDITO DO VALOR MENCIONADO, 
ABATENQQ.SE AS RETENÇÕES E OS TRIBUTOS A SEGUIR RELACIONADOS , AO 
EMITENTE DA NOTA, SOLICITANDO QUE O MESMO SEJA REALIZADO POR MEIO DE 
CREDITO NA CONTA ABAIXO IDENTIFICADA: ' . 

NOME DO FAVORECIDO 
CNPJ 

NOME DO BANCO- C,ÓDIGO (Ex CaiKa Econõm1ca Federal- '!04) 

Agência: 9999-dv 

Conta Corrente 999 !HJ9-dv 

Valor linJJilln_{aballda a retençllo e os tnbu!cs) 

2 Por opo11uno. atestamos que o fornecedor ird:cajo encontra-se com sua rogularidado fiscal 
ve-nficada por este Tnbunal, na forma da lei. não ex1sl1ndo óbice paro. o relendo repasse, acrescentando 
que tal condição perduram até o dia 99/99/99, conforme cerMões anexaS m~·ss FGl S- Rqce1ta Federal\ 
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3 !nlorrnmnos que devem ser pagos os seguintes tnbtl!os inciden!cs sobre <i operação de compra 
e venda corretponden!e, razão pe!a qual so!1cltamos que os mesmos sejam deduzidos do valor total e 
recolhidos f.a forma adiante <íescrimínada, por meio de documento de arrecadaçãO anexado 

fributo Cód1go 

Agente Arrecadador 

Prazo de Recolhimento: 

Meio de Ret:olhiml'n!O 

Valor a ser Recolhido-

Ou 

3 Informamos que não devem ser retidos valores a 11\ulo de llibutos (QWÜH!JJS rat.Q..ill})_ de 
qualquer espécie ou retencões de ordem admj!J.!Jürª-l.iYª- responsabiliz:ando,se o Tnbtlna! pela- venficação 
do c1Jmprimento de todas as obngações tributárias. pnnc1país e acess61Jas, decorrentes da operação de 
compra e venda correspondente 

4 Declaramos, ou!rossirn, que as demais disposições do contrato quanto eos procedimenlos de 
liCltação !L.C-ºJl!WJIJç:!Q, estabelecidos na lei nc 8 666/93 e demam normas legws foram observados e 
curnpndos 

5 Por último, solicitamos o encaminhamento de cópia dos documentos de Pi:igamentos e reter.ções 

para fins de registro e controle por parte deste ó1gão 

1. 
2. 
3 
4. 

AtencJosamerHe 

5, ASSINATURA ORDENADOR DI:. llESPESA 
fiNANC. 
6_ Nome 
7, Cargo 
8. Tribunal xxxxxxxxxuxxxxxxxxx 
9. 
10. OBS: JUNTAR ANEXOS: 

ASSINATURA RESP 

Nome 
Cargo 
Tribunalx:.:xxx xxxx:<x :t. 

SETOR 

11. CÓPIA DA NOTA FISCAL AUTENTICADA PELO ORDENADOR OU PêLO RESP. 
SETOR FINANCEIRO 
i2. RECIBO DE QUITAÇÃO DO FORNECEDOR 
13. CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL INSS, FGTS E RFB 
14. DOCUMENTO ARRECADAÇÃO. PARA RETENÇÃO-E AUTENTJCAÇÁO 
15. DOCUMENTO DE RETENÇÃO ISS, se for o caso. 
16. 
17. 


