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ORDEM DE SERVIÇO 
 
ORDEM DE SERVIÇO 20/11, DE 17.03.11 
 
Gerenciamento de Atas de Registro de Preços  
 
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,  
 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para atuarem como Gestor das Atas de Registro de Preços assinadas entre esta 

Seccional e as Empresas selecionadas para fornecimento de bens e prestação de serviços. 
 

ATA Nº PROCESSO GERENCIADOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 
Supervisor da 
SESEG 

Fornecimento de gêneros 
alimentícios para Belém 

04/2011 543/2010 Supervisor da 
SESAP-Castanhal 

MAGE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA.–EPP Fornecimento de gêneros 

alimentícios para Subseção de 
Castanhal 

 18.01.2011  
a 17.01.2012 

06/2011 543/2010 Supervisor da 
SESAP-Castanhal 

PARÁ SUPRIMENTOS E 
INFORMÁTICA LTDA.–ME 

Fornecimento de copos 
descartáveis para Subseção de 
Castanhal 

 18.01.2011  
a 17.01.2012 

08/2011 543/2010 Supervisor da 
SESAP-Castanhal 

MAGE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA.–EPP 

Fornecimento de gêneros 
alimentícios para Subseção de 
Castanhal 

 18.01.2011  
a 17.01.2012 

 
Tornar sem efeito os itens referentes às Atas de Registro de Preços nos 04/2011, 06/2011 e 08/2011 da Ordem de Serviço 12/2011, 

de 19.01.2011. 
 
* Ordem de Serviço assinada pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

DESPACHO 
 
PROCESSO Nº 842/10 
Tratam os autos de procedimento licitatório cujo edital não menciona o sistema de registro de preços, porém a publicação da licita-

ção seguiu a forma adotada para aquele sistema, conforme fls. 74 e 75. 
Tendo em vista que a previsão de recursos orçamentários foi informada ainda com base no exercício de 2010, conforme fl. 40-v, 

prejudicando a realização da licitação neste exercício sem nova informação do setor orçamentário, e que a licitação pelo sistema de registro 
de preços não necessita da reserva dos recursos orçamentários, esta Diretoria ratifica o apontado nos extratos de publicação da licitação no 

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 004444 

Belém (PA), 18 de Março de 2011 
(Sexta-feira) 
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 18.03.11 ANO  XIII NÚMERO 044
sentido de se adotar o sistema de registro de preços para o presente procedimento, sob os auspícios do Decreto nº 3.931/2001. De se ressal-
tar que a(s) empresa(s) que acorreram ao certame licitatório o foram com o conhecimento prévio de que a licitação seria pelo sistema de re-
gistro de preços, dada a forma de publicação. Também a ata da sessão pública do pregão de fls. 76/77 assinalou que o certame seria para 
formação de registro de preços. Quanto à inexistência de minuta de ata de registro de preços, nada obsta que seja elaborada com base nos 
dispositivos do decreto referenciado e do edital. A contratação da empresa adjudicatária, após a formalização da ata de registro de preços e a 
reserva dos recursos orçamentários, deverá ser feita nos termos da minuta de contrato do edital. 

Nesse sentido o parecer do NUCOI de fl. 110, inclusive citando que na autorização desta Diretoria de fl. 44, consta a determinação 
de inclusão do decreto nº 3.931/2001 nos termos do edital.   

Dessa forma, tendo em vista o que consta nos autos, a ata da sessão pública do pregão de fls. 76/77, o parecer da Assistência Jurí-
dica de fls. 106/107, o parecer do NUCOI de fl. 110, e com fulcro nas delegações de competência conferidas ao Diretor da Secretaria Adminis-
trativa pela Portaria 214/2009-DIREF, HOMOLOGO, nos termos do art. 11, XX do Decreto nº 3.555/2000 c/c o art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, o 
procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 03/2011, ratificando que o objeto do mesmo é o registro de preços para eventual 
contratação de empresa especializada em implantação de sistema de segurança no prédio da Seção Judiciária de Altamira, bem como a ad-
judicação realizada pelo pregoeiro à Empresa PALMARES COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 
tendo o Lote 1 o valor global de R$4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) e o Lote 2 o valor global de R$8.834,00 (oito mil, oi-
tocentos e trinta e quatro reais), conforme ata da sessão pública de fls. 76/77, para que se produzam todos os efeitos legais, nos termos dos 
Decreto nº 3.555/2000 e 3.931/2001 e Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93. 

À SECOS para publicação no Boletim de Serviço desta Seção Judiciária e na Imprensa Nacional o extrato do resultado da licitação 
consignando que  o certame foi realizado para a formação de registro de preços. 

À SECOM para formalizar a contratação, utilizando os termos de uma ata de registro de preços, atentando para as observações a-
cima, observando a regularidade fiscal, bem como para as demais providências como a publicação da ata de registro de preço. 

À SEPLO para informar a disponibilidade orçamentária no presente exercício e emitir a nota de empenho, caso haja recursos orça-
mentários, observando a regularidade fiscal. 

À SECOM novamente para elaborar o contrato respectivo, observando a regularidade fiscal.  
Outrossim, tendo em vista o constante na Portaria nº 331-TRF 1ª Região, de 06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsa-

bilidades dos executores de contratos, DESIGNO, desde já, para atuar como Executor do Contrato a ser firmado entre esta Seção Judiciária e 
a empresa adjucatária, o Supervisor da Seção da SEAFI da Subseção Judiciária de Altamira, que ficará responsável pelo fiel cumprimento das 
obrigações assumidas. Emita-se a ordem de serviço.   

Belém, 18.03.2011 
 
* Despacho assinado pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Empresa/Favorecido (a) Discriminação Processo Nota de 
Empenho 

Mês de 
Compet. 

Data da 
Autoriz. 

Valor 
(R$) 

Amazon Construções e Serviços Ltda. 
Prestação de serviços de office boy e 
recepcionista na Subseção de 
Santarém 

010/2010 11NE000079 03.11 18.03.11 6.412,09

Amazon Construções e Serviços Ltda. 
Prestação de serviços de office-boy e 
recepcionista na Subseção de 
Castanhal 

011/2010 11NE000075 03.11 18.03.11 3.177,34

Marco Antônio Pinho Pereira Honorários 840/2010 11NE000001 03.11 18.03.11 2.113,20

Quavis Transportes Modernos Ltda. 
Transporte rodoviário de três nobre-
aks desta Seccional para a Subseção 
de Altamira 

049/2011 11NE000058 03.11 04.03.11 304,37

* Autorizações assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
 


