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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 059, DE 21.02.11 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Justiça Federal de 1º Grau no Pará, no uso de suas atribuições legais e com base na Resolução 

nº. 39/2008-CJF, RESOLVE: 
 
ABRIR processo seletivo de estagiários de nível superior, do curso de Direito para compor o quadro de estagiários da Justiça Fede-

ral de 1º Grau no Pará, em conformidade com os convênios firmados. 
 
DESIGNAR os servidores José Luiz Miranda Rodrigues, Analista Judiciário, Diretor da Secretaria Administrativa; Élber de Almeida 

Siqueira, Analista Judiciário, Diretor do Núcleo de Recursos Humanos; Maria do Socorro Martins da Silva, Analista Judiciário, Oficial de gabi-
nete da 9ª Vara; Daniel Santos Leão, Técnico Judiciário (STJ), Supervisor da Seção de Legislação de Pessoal; Cláudio Henrique Amorim 
Temporal, Técnico judiciário, Supervisor da Seção de Material e Patrimônio; Edvan Guilherme Souza de Barros, Técnico Judiciário, Supervisor 
da Seção de Modernização Administrativa; Roselene Martins de Melo, Técnico Judiciário, Supervisora da Seção de Desenvolvimento e Avali-
ação de Recursos Humanos e Esmeralda Moura França de Souza, Técnico Judiciário, Assistente Técnico II da Seção de bem Estar Social pa-
ra, sob a presidência deste Magistrado, planejar, executar e acompanhar a realização do Processo Seletivo para suprimento de vagas de es-
tagiários do curso de Direito da Justiça Federal de 1º Grau no Pará. 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 061, DE 11.02.11 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, 
 
considerando a necessidade de se dar integral cumprimento ao que dispõe o art. 3º inciso IV da Lei nº 10.520, regulamentada pelo 

Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, que dispõem sobre o Pregão; 
 
considerando a necessidade de uniformização dos procedimentos visando imprimir aos mesmos a celeridade e a economicidade 

desejada com vistas a alcançar a eficiência nesses atos administrativos,  
 
RESOLVE: 
 
ALTERAR, a PORTARIA Nº 191, de 22 de junho de 2010, para excluir o servidor Carlos Antônio Vieira de Araújo da equipe de apoio 

do Pregoeiro Vinicius de Souza Lopes, Supervisor da Seção de Administração Financeira e Patrimonial da Subseção Judiciária de Altamira, e 
incluir o servidor Samuel Gomes de Oliveira na referida equipe. 

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 407, DE 17.12.10 

BOLETIM DE SERVIÇO 
 
CRIADO PELA PORTARIA N. 086 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996 

1ª vara RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA 
 ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
2ª vara HIND GHASSAN KAYATH 
 LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
3ª vara RUBENS ROLLO D’OLIVEIRA 
4ª vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
5ª vara SANDRA LOPES SANTOS DE CARVALHO 
6ª vara JOSE ALEXANDRE FRANCO 
7ª vara DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
8ª vara RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA 
9ª vara CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS 

DIRETOR DA SECAD: JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
 JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO 

CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
JUIZ FEDERAL VICE-DIRETOR DO FORO 

JUÍZES FEDERAIS 

Altamira RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
Castanhal JOSÉ VALTERSON DE LIMA 
Marabá JOÃO CÉSAR OTONI MATOS 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS C. JR.

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES AANNOO XXVVII    NNºº 003311 

Belém (PA), 23 de Fevereiro de 2011 
(Quarta-feira) 
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O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando as informações contidas nos autos do P.A. n. 857/2010-JFPA, 
 
Considerando que o disposto no art. 38, caput, da Lei nº 8.112/90 e no art. 56 da Resolução nº 3/2008-CJF visa a impedir a expedi-

ção de atos administrativos que privilegiem o interesse privado em detrimento público, 
 
Considerando que está suficientemente comprovado o efetivo exercício das atribuições de Supervisor de Seção no período de 

13.09.2010 a 29.09.2010, inclusive com a chancela da Sra. Diretora da 3ª Vara, 
 
Considerando que a designação para a substituição eventual foi requerida durante o afastamento do substituto automático 

(30.09.2010),  
 
Considerando que o servidor não deu causa ao descumprimento do art. 56 da Resolução nº 3/2008-CJF, 
 
Considerando a vedação de serviço gratuito estabelecida pelo art. 4º da Lei nº 8.112/90, 
 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR, em caráter excepcional, o servidor ANTENOR DOS REIS MONTE, Técnico Judiciário - Área Administrativa, Classe “C”, 

Padrão 15, para exercer, em substituição, a Função Comissionada, código FC-05, de Supervisor da Seção de Execuções da Secretaria da 3ª 
Vara, no período de 13 a 29.09.2010, em virtude do afastamento do titular, por motivo de fruição de férias regulamentares. 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 065, DE 23.02.11 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando os termos do Ofício nº 37/2011, da Subseção Judiciária de Marabá, de 22.02.2011, RESOLVE: 
 
DISPENSAR e DESIGNAR os servidores abaixo para exercerem, em substituição, o Cargo em Comissão, nos impedimentos legais 

e regulamentares do titular e interinamente na vacância do cargo e do cargo em comissão, a partir de 22.02.2011: 
 

FUNÇÃO SERVIDOR / CARGO 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Marco Antônio Nunes Leite, Analista Judiciário – 
Área Judiciária – Especialidade Execução de 
Mandados, Classe “B”, Padrão 06 

Diretor de Secretaria da Vara Única da 
Subseção Judiciária de Marabá, código CJ-
03 

 

Nilson Amaral Júnior, Analista Judiciário – Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 04  Diretor de Secretaria da Vara Única da Sub-

seção Judiciária de Marabá, código CJ-03 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE 

 
* Portarias assinadas pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 012/11 
Diante das informações constantes dos autos, RATIFICO, para atender ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, a declaração de 

inexigibilidade de licitação acima proferida. 
Tendo em vista a informação da existência de crédito (fl. 8-verso), autorizo a emissão dos empenhos referentes aos serviços apon-

tados acima. 
Ao NUCAD para emissão dos empenhos correlatos. 
Publiquem. 
Belém, 21.02.11 
 
PROCESSO Nº 139/11 
Para atender ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 com respeito à declaração de inexigibilidade de licitação proferida pelo Diretor 

da Secretaria Administrativa desta Seccional, à fl. retro, RATIFICO a realização da despesa relativa aos serviços de configuração da central 
telefônica pertencente à Seção Judiciária em Belém, ao teor do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$570,00 (quinhentos e se-
tenta reais), a serem realizados pela empresa DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA., conforme documento de fl. 02. 

Outrossim, em obediência ao Acórdão 1336/06-Plenário-Tribunal de Contas da União, dispenso a publicação na Imprensa Oficial 
com base no princípio da economicidade.  

À SECAD, para providências. 
Belém, 22.02.11 

 
* Despacho assinado pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

 
PROCESSO Nº 931/10 
Nos termos da delegação de competências conferida ao Diretor da Secretaria Administrativa pela Portaria nº 214, de 06 de julho de 

2009, e tendo como fundamento para decidir o relatório elaborado pela Seção de Pagamento às fls. 10/11, AUTORIZO o desconto em folha, 
após decorrido o prazo recursal previsto no art. 7º da Resolução 068/2009-CJF,  em uma única parcela, do valor total de R$ 74,41 (setenta e 
quatro reais e quarenta e um centavos) referente recebimento a maior de função comissionada FC-05 - opção, percebida pela servidora 
ESMERALDA MOURA FRANÇA DE SOUZA,  na folha de setembro de 2010. 

À SECOS para publicação no BS. 
Após, remeta-se à SEPAG, para inclusão em folha. 
Belém, 22.02.11 
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PROCESSO Nº 012/11 
Considerando o Parecer n. 004/2011, de 11.01.2010, emitido pela Assistência Jurídica da DIREF, DECLARO a inexigibilidade de lici-

tação, com base no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93, para a realização das despesas relativas a serviços de malote e encomendas expres-
sas (ECT), água e esgoto (COSANPA), energia elétrica (CELPA), assinatura e publicações no DOU/DJ (IMPRENSA NACIONAL) e licencia-
mento de veículos (DETRAN-PA), a serem realizadas durante o exercício de 2011 no âmbito desta Seccional e Subseções. 

Para fins de eficácia da presente declaração, em atendimento ao requisito previsto no art. 26 da mesma lei, faço remessa destes au-
tos ao Exmo. Sr. Juiz Federal Diretor do Foro para, se de acordo, ratificar o presente ato. 

Belém, 17.01.11 
 
PROCESSO Nº 530/09 
Consta nos autos solicitação da empresa SENENGE ENGENHARIA LTDA de pedido de aditivo de prazo de execução da obra de 

construção da nova sede da Subseção Judiciária de Marabá em mais 60 (sessenta) dias corridos, com base no item 6.3 da Cláusula Sexta do 
contrato 01/2010, e nas alíneas I, II, III, IV e V do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

A contratada narra vários fatos ocorridos durante a execução do contrato, que em seu entendimento ensejariam o deferimento do 
seu pedido, ressaltando o fato de não ter havido, ainda, pela Rede Celpa a ligação da subestação, o que estaria impossibilitando os devidos 
testes nas máquinas de refrigeração e demais sistemas do prédio. 

A empresa contratada para realizar a fiscalização da obra da Subseção Judiciária de Marabá, J CASTANHEIRA LTDA, em sua aná-
lise, manifesta-se favorável ao pedido da contratada, desde que sejam concedidos 30 (trinta) dias para a realização de alguns serviços, tais 
como, entrega do prédio principal, juntamente com a área externa frontal do prédio, a guarita, lixeira e muro frontal, concedendo-se mais 30 
(trinta) dias para a conclusão dos demais serviços, sob alegação de que somente alguns dos argumentos da contratada SENENGE são perti-
nentes. Ressalta, inclusive, que as duas últimas semanas de dezembro/2010 e a primeira semana do mês de janeiro de 2011 foram de baixa 
produtividade. 

Passo a decidir. 
Com efeito, o percentual de execução da obra de construção da Subseção Judiciária de Marabá mencionado na medição realizada 

em 28.12.2010 era de 94,36%, estando, inclusive, em estágio adiantado de 2,3 %, segundo a empresa responsável pela fiscalização, nos au-
tos do PA nº 235/2010 (processo autuado para pagamento). 

Verifica-se, assim, um lapso temporal de 56 (cinquenta e seis) dias entre a última medição e o término do prazo contratual em 
22.02.2011, para execução de remanescente de obra em torno de 6% (seis por cento). 

Desta forma, esta ‘Diretoria entende não haver justificativas ao pleito da contratada SENENGE, nos termos ali indicados. Principal-
mente, porque a maioria das suas alegações ocorreram em data anterior à medição supramencionada. 

É certo que diante de algumas questões ainda não solucionadas, em especial a ligação da subestação pela concessionária de ener-
gia elétrica, Rede Celpa, faz jus a contratada a aditivo de prazo de execução. 

Na oportunidade, ressalto que a nova vara de Marabá está com data prevista de inauguração para o dia 19.05.2011, sendo impres-
cindível que sejam realizados diversos procedimentos visando sua instalação, entre os quais, montagem de mobiliários, equipamentos, etc, 
que demandam tempo considerável, não sendo possível, portanto, acatar totalmente o pedido da contratada SENENGE, cabendo a conces-
são de somente mais 30 (trinta) dias de prazo de execução. 

Deste modo, considerando o acima exposto, o parecer da empresa de fiscalização, que acolho parcialmente, e com base nas dele-
gações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, DEFIRO a prorrogação por mais 30 
(trinta) dias do prazo de execução do Contrato nº 01/2010, celebrado coma empresa SENENGE ENGENHARIA LTDA, de execução da obra 
da nova sede da Subseção Judiciária de Marabá, nos termos da Cláusula Sexta do instrumento contratual e art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

À SECOM para as providências cabíveis. 
Após, reitere-se ofício à Rede Celpa, salientando a urgência do pedido formulado de ligação da Subestação da nova Sede da Sub-

seção Judiciária de Marabá. 
Belém, 21.02.2011 
 
PROCESSO Nº 109/11 
Considerando a delegação de competência, nos termos da Portaria nº 214/2009-DIREF, as informações do Núcleo de Recursos 

Humanos à fl. 04 e a certidão de fl. 02, DEFIRO ao servidor MARCELO WALBERTO BORGES DA SILVA, Técnico Judiciário – Área Adminis-
trativa, a averbação de 1.228 (mil, duzentos e vinte e oito) dias, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, referente ao tempo de serviço 
prestado ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará, nos termos do art. 103, I, da Lei nº 8.112/90, sem período de acumulação. 

Publique-se. 
Belém, 15.02.2011 
 
PROCESSO Nº 139/11 
Trata o presente processo de solicitação de serviços de configuração da central telefônica instalada no prédio sede desta Seção Ju-

diciária, com a finalidade de se efetivar a portabilidade do tronco digital instalado no equipamento, em virtude de seleção de outra empresa pa-
ra prestação dos serviços de telecomunicações para a Unidade. Referida configuração resta imprescindível para a execução do serviço con-
tratado.   

Foi apresentado às fls. 01 o pedido do setor responsável pela central, solicitando a abertura de empenho em favor da empresa DÍ-
GITRO, fabricante da central e que detém exclusividade para fornecimento de softwares e manutenção no equipamento. Foi juntado o compe-
tente Atestado de Exclusividade concedido por associação de classe. 

A ASJUR observa em seu parecer da imprescindibilidade da confecção de termo de referência e de projeto básico para a contrata-
ção bem como questiona a ausência de parâmetros que justifiquem o valor cobrado. Quanto à inclusão de termo de referência e de projeto 
básico, o valor cobrado pelo serviço não justifica a confecção desses instrumentos, necessários para contratações de maior complexidade e 
valor relevante, o que não é o presente caso. 

No tocante a ausência de parâmetros que justifiquem o preço cobrado, não possuímos elementos que permitam a comparação em 
relação ao valor cobrado, acreditando que por ser serviço exclusivo, possua tabela própria, eis que não há competição entre fornecedores. 

Assim, diante da regularidade fiscal demonstrada à fl. 26, das informações da SEPLO à fl. 18, do  NUCOI à fl. 24 e do  parecer da 
ASJUR, à fl. 22/23, e das delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, 
AUTORIZO a realização da despesa com base no art. 25, caput  da Lei nº 8.666/93,  DECLARANDO a respectiva inexigibilidade de licitação 
para a despesa no valor de R$ 570,00 em favor da empresa DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. 

Publique-se no Boletim de Serviço. 
Após, ao Exmo. Sr. Juiz Federal Diretor do Foro para ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação, ao teor do art. 26 da 

Lei nº 8.666/93. 
Belém, 22.02.2011 
 
PROCESSO Nº 517/98 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA nº 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, especialmente a manifestação da Sra. Supervisora da CEMAN à fl. 27, ACOLHO a manifestação do NUCRE às fls. 25/26 como funda-
mento e DEFIRO o pedido formulado pela servidora ESTHER DOLORES DE PARIJÓS GALENDE, Analista Judiciário – Área Judiciária (Exe-
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cução de Mandados) para reconhecer o direito à compensação do dia 21.12.2010, trabalhado extraordinariamente durante o recesso forense 
2010/2011. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências. 
Belém, 21.02.2011 

 
* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
 


