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Em virtude de alterações de titulares e substitutos das Divisões/Setores, revogar a Ordem de Serviço 104/2004, de 31 
de dezembro de 2004 e designar o Diretor da Divisão de Atendimento ao Usuário da Secretaria de Informática - SECIN 
do TRF-1ª Região para atuar como Executor do Contrato. 074/2004, firmado entre este Tribunal e MESSIANE LUS DOS 
SANTOS - I.NET COMUNICAÇÃO - ME, cujo objeto consiste no fornecimento de equipamentos de microinformática 
para o Tribunal, Seções e Subseções, sendo o Executor do mencionado instrumento contratual, o servidor HUMBERTO 
JOSÉ XAVIER (CPF:387.609.591-34) e Executor-Substituto, o servidor ALEX SERQUEIRA ROCHA (CPF:364.434.841-34), 
ficando responsável por seu fiel cumprimento.

ORDEM DE SERVIÇO 202 DE 29/06/2006

O Diretor-Geral da Secretaria do TRF da 1ª Região, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos 
Atos 163, de 07/05/1991, e 191, de 17/09/1992, e, tendo em vista o constante na Portaria 331, de 06/09/1994, que dispõe 
sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos, RESOLVE:

Revogar a Ordem de Serviço 150/2006, de 09 de junho de 2006, em virtude de incorreção quanto ao número do 
CPF de servidor, e designar o Encarregado do Setor de Projetos e Acompanhamento de Obras - SETPOB do TRF-1ª 
Região para atuar como Executor do Contrato n. 068/2005, firmado entre este Tribunal e ACS CONSTRUÇÕES LTDA, 
cujo objeto consiste na construção da guarita do Centro de Treinamento da Justiça Federal - CENTREJUFE, sendo o 
Executor do mencionado instrumento contratual, o servidor JOÃO DE DEUS DA COSTA FILHO (CPF:368.716.301-63) 
e Executor-Substituto, o servidor LUCIANO LOPES DE PAULA (CPF:303.786.996-87), ficando responsável por seu fiel 
cumprimento.

ORDEM DE SERVIÇO 203 DE 03/07/2006

O Diretor-Geral da Secretaria do TRF da 1ª Região, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos 
Atos 163, de 07/05/1991, e 191, de 17/09/1992, e, tendo em vista o constante na Portaria 331, de 06/09/1994, que dispõe 
sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos, RESOLVE:

Designar o Diretor da Divisão de Material e Patrimônio - DIMAP do TRF-1ª Região para atuar como Executor do 
Contrato 027/2006, firmado entre este Tribunal e GIROFLEX SA, cujo objeto consiste na aquisição de mobiliário para 
suprir as necessidades do Gabinete da Presidência do Contratante, sendo o Executor do mencionado instrumento 
contratual, o servidor PAULO CÉSAR MACHADO SENA (CPF:336.914.441-72) e Executor-Substituto, o servidor PAULO 
SÉRGIO CASARI NOQUELI (CPF:238.713.501-68), ficando responsável por seu fiel cumprimento.

ORDEM DE SERVIÇO 206 DE 05/07/2006

O Diretor-Geral da Secretaria do TRF da 1ª Região, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos 
Atos 163, de 07/05/1991, e 191, de 17/09/1992, e, tendo em vista o constante na Portaria 331, de 06/09/1994, que dispõe 
sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos, RESOLVE:

Em virtude de equívoco na indicação do Executor, revogar a Ordem de Serviço 110/2006, de 31 de maio de 2006 e 
designar o Encarregado do Setor de Manutenção Elétrica e Telefônica - SETMET do TRF-1ª Região para atuar como 
Executor do Contrato 043/2004, firmado entre este Tribunal e BRASIL TELECOM S/A, cujo objeto consiste na aquisição 
de 10 (dez) linhas diretas e contratação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para atender ao tráfego local 
e conurbado das 10 linhas diretas; aquisição de 01 (um) enlace óptico-digital (feixe E1) e contratação de serviços de 
telefonia fixa comutada (STFC), para atender ao tráfego local e conurbado do enlace óptico-digital; contratação de 
serviços de acesso DDR para 100 (cem) ramais, para atender ao PABX do CENTREJUFE; contratação de serviços de 
longa distância intra-regional para atender ao tráfego das 10 linhas diretas e do enlace óptico-digital E1 e contratação 
de serviços de longa distância inter-regional para atender ao tráfego das 10 linhas diretas e do enlace óptico-digital 
E1, conforme especificações e detalhamentos  constantes do anexo I do Contrato, sendo o Executor do mencionado 
instrumento contratual, o servidor MATUZALÉM BRAGA DOS SANTOS (CPF:417.907.901-15) e Executor-Substituto, o 
servidor MARCELO BEZERRA DE ARAÚJO (CPF:584.070.651-53), ficando responsável por seu fiel cumprimento.

u Ordens de Serviço assinadas pelo Diretor-Geral, Felipe dos Santos Jacinto.

GABINETE DA REVISTA

PORTARIA/COJUD 610-001 DE 27/07/2006

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, DIRETOR 
DA REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE:

1. Criar o Conselho Editorial da Revista do TRF-1ª Região, que será presidido pelo Diretor da Revista.
2. Compete ao Conselho Editorial assessorar o Diretor na condução e elaboração da Revista, bem como na eleição 

dos critérios de excelência e dos padrões de qualidade para as publicações de artigos; e outros assuntos que lhe forem 
submetidos pelo Presidente. 
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3. O Conselho Editorial se reunirá quando convocado pelo seu Presidente e pelo menos uma vez por mês em tempo 
hábil à montagem mensal da Revista.

4. Nomear membros do Conselho Editorial a Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, a Desembargadora 
Federal Maria do Carmo Cardoso e a Juíza Federal Mônica Jacqueline Sifuentes Pacheco de Medeiros.

u Portaria assinada pelo Diretor da Revista do TRF– 1ª REGIÃO, Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO 193 DE 26/06/2006

O Diretor da Secretaria de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria 
DIGES/600-107, de 04/05/2006, e tendo em vista o constante na Portaria 331, de 06/09/1994, que dispõe sobre as atribuições 
e responsabilidades dos executores de contratos, RESOLVE:

Em virtude de alterações de titulares e substitutos das Divisões/Setores, revogar a Ordem de Serviço 093/2004, de 31 
de dezembro de 2004 e designar o Encarregado do Setor de Manutenção e Conservação de Veículos - SETVEI do TRF-1ª 
Região para atuar como Executor do Contrato 063/2004, firmado entre este Tribunal e EQUIMAF S/A, EQUIPAMENTOS, 
MÁQUINAS E FERRAMENTAS, cujo objeto consiste no fornecimento, montagem e instalação, quando for o caso, de 
ferramentas e equipamentos para utilização na oficina mecânica do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sendo o 
Executor do mencionado instrumento contratual, o servidor WASHINGTON CARDOSO DA CUNHA (CPF:266.486.951-
53) e Executor-Substituto, o servidor JOÃO MARIA DE MEDEIROS (CPF:289.165.221-53), ficando responsável por seu 
fiel cumprimento.

ORDEM DE SERVIÇO 194 DE 26/06/2006

O Diretor da Secretaria de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria 
DIGES/600-107, de 04/05/2006, e tendo em vista o constante na Portaria 331, de 06/09/1994, que dispõe sobre as atribuições 
e responsabilidades dos executores de contratos, RESOLVE:

Em virtude de alterações de titulares e substitutos das Divisões/Setores, revogar a Ordem de Serviço 101/2004, 
de 31 de dezembro de 2004 e designar o Encarregado do Setor de Manutenção e Conservação de Veículos - SETVEI 
do TRF-1ª Região para atuar como Executor do Contrato 071/2004, firmado entre este Tribunal e C&N COMÉRCIO 
DE UTILIDADES, cujo objeto consiste no fornecimento, montagem e instalação, quando for o caso, de ferramentas 
e equipamentos para utilização na oficina mecânica do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como prestação 
serviços de assistência técnica durante o prazo de garantia, sendo o Executor do mencionado instrumento contratual, o 
servidor WASHINGTON CARDOSO DA CUNHA (CPF:266.486.951-53) e Executor-Substituto, o servidor JOÃO MARIA 
DE MEDEIROS (CPF:289.165.221-53),  ficando responsável por seu fiel cumprimento.

ORDEM DE SERVIÇO 204 DE 04/07/2006

O Diretor da Secretaria de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria 
DIGES/600-107, de 04/05/2006, e tendo em vista o constante na Portaria 331, de 06/09/1994, que dispõe sobre as atribuições 
e responsabilidades dos executores de contratos, RESOLVE:

Em virtude de alterações de titulares e substitutos das Divisões/Setores, revogar a Ordem de Serviço 039/2006, 
de 03 de abril de 2006 e designar a Diretora da Divisão de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos - 
DIREH do TRF-1ª Região para atuar como Executora do Contrato de Seguro 03/2006, firmado entre este Tribunal e 
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA, cujo objeto consiste no seguro de estagiários, sendo a 
Executora do mencionado instrumento contratual, a servidora TERESINHA MARIA JESUS DA SILVA (CPF:084.838.331-
15) e Executora-Substituta, a servidora VERA LÚCIA COSTA RABELLO MENDES (CPF:267.349.071-04), ficando 
responsável por seu fiel cumprimento.

ORDEM DE SERVIÇO 207 DE 05/07/2006

O Diretor da Secretaria de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria 
DIGES/600-107, de 04/05/2006, e tendo em vista o constante na Portaria 331, de 06/09/1994, que dispõe sobre as atribuições 
e responsabilidades dos executores de contratos, RESOLVE:

Em virtude da alteração dos titulares e substitutos das Divisões/Setores, revogar a Ordem de Serviço 038/2006, de 
29 de março de 2006 e designar o Diretor da Divisão de Produção Editorial - DIEDI do TRF-1ª Região para atuar como 
Executor do Contrato 019/2006, firmado entre este Tribunal e PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA, cujo objeto 
consiste na prestação de serviços de encadernação durante o ano de 2006, sendo o Executor do mencionado instrumento 
contratual, o servidor BENVOLIO EVANGELISTA DA SILVA (CPF:182.053.803-68) e Executor-Substituto, o servidor 
ANDRÉ SAMPAIO DA SILVA (CPF:455.250.051-15), ficando responsável por seu fiel cumprimento.

u Ordens de Serviço assinadas pelo Diretor da Secretaria de Administração, Ruiter Roberto Ramos.
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