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BOLETIM DE SERVIÇO 

IADO PELA PORTARIA N. 086 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996
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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 
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Altamira RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
Castanhal JOSÉ VALTERSON DE LIMA 
Marabá JOÃO CÉSAR OTONI MATOS 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS C. JR.

Belém (PA), 15 de Abril de 2011 
(Sexta-feira) 
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PROCESSO Nº 955/10 
Diante das informações constantes dos autos, do parec

 conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela POR
orme apropriação à fl. 23 observados os descontos tributários

Quanto à possível aplicação de penalidade multa de por
a) o setor requisitante, a SEMAP, aduziu que o atraso nã
b) a finalidade da norma aqui discutida é dar contundên

razo corresponde uma conseqüência punitiva para a contrata
ais;  

d) quando a contratada não entrega o produto no praz
 andamento do serviço publico;  

e) no caso em tela, verifica-se que o atraso não gerou 
a ainda estoque na SEMAP do objeto em questão, ainda que b

De se ressaltar, que deslanchado o procedimento para 
de tê-lo em seus estoques para atender às suas finalidades. T
esmo da voracidade da demanda daquele produto. Consequ

produtos varia também, surgindo daí a conveniência do gestor
Com efeito, o princípio da proporcionalidade está inscul

inistrativo na esfera federal, in verbis: 
"Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre ou

ionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, seguranç
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão ob
 (...) 
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição d

cessárias ao atendimento do interesse público” 
De se notar que tal princípio possibilita ao Administrado

nce dado a esta de modo que não haja medida superior à estr
Quanto à possibilidade de desobediência ao princípio da

 tem agido no sentido de relevar a falta da contratada, seja is
emente da identidade da empresa.   

Assim, considerando que, conforme o setor requisitante
 desta Seccional, com base nos princípios da razoabilidade e d

Publique-se. 
À SEOFI para cumprimento. 
Belém, 14.04.2011 
 
PROCESSO Nº 239/11 
Em face das informações constantes dos autos, da infor

es conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PO
DIRETOR DA SECAD: JOSÉ LUZ MIRANDA RODRIGUE
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er do NUCOI à fl. 24
TARIA/DIREF n. 214
 devidos. 
 atraso na entrega do
o causou prejuízo ao

cia aos prazos de ex
da, o que na prática 

o assinalado, entre o

prejuízo às atividade
aixo.  
a aquisição de um p
al necessidade pode
entemente o prejuíz
 em aplicar proporcio
pido em nossa legisla
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a proporcionalidade,

mação da SECOM às
RTARIA/DIREF n. 21
AANNOO XXIIIIII    NN.. 0066
 

, do setor requisitante à fl. 25 e com fulcro nas delega-
, de 06/07/2009. AUTORIZO o pagamento da despesa, 

s produtos, exponho as motivações a seguir: 
 bom andamento dos serviços desta Seccional.  
ecução da aquisição, ou seja, a cada não cumprimento 
impele a empresa a proceder conforme os prazos con-

utras medidas, deve-se verificar se houve prejuízo ao 

s desta Seccional. Nota-se na solicitação de fl. 01 que 

roduto, configurada está a necessidade da Administra-
 ser premente ou não, dependendo do nível do estoque 
o que a Administração tem diante da mora na entrega 
nalmente as penalidades. 
ção na Lei Federal n. 9.874/99, que regula o processo 

a legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, pro-
úblico e eficiência. 
os, os critérios de: 

ões e sanções em medida superior àquelas estritamen-

omento da aplicação de uma sanção administrativa, o 
endimento do interesse público. 
nte ressaltar que, em situações semelhantes, esta Dire-
de ou aplicando penalidade de menor âmbito, indepen-

u nenhum impedimento ao bom andamento dos traba-
 deixo de aplicar a multa, ainda que apurável.  

 fls. 45/46, do parecer da ASJUR à fl. 46-v, e das dele-
4, de 06/07/2009, APROVO o Edital de fls. 32-44-v, in-
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 15.04.11 ANO  XIII NÚMERO 064
clusive o seu Termo de Referência de fls. 37-v a 41-v, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de material de refrigeração 
para manutenção dos equipamentos da Subseção Judiciária de Castanhal. Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, sob o sistema de registro de preços, observadas as disposições das Leis 
8.666/93 e 10.520/02 e Decretos nº 5.450/2005 e 3.931/2001, indicando para conduzi-lo o servidor Luís Henrique de Carvalho Lopes, o qual 
ficará responsável pelas publicações e condução dos trabalhos, devendo ser auxiliado pelo servidor  Edvan Guilherme de Souza Barros, que 
comporá a equipe de apoio.  

Publique-se no boletim de serviço. 
Após, encaminhe-se ao Pregoeiro. 
Belém, 15.04.2011 

 
* Despachos assinados 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$) 

Aires Turismo Ltda. 
Serviços de reserva, emissão e mar-
cação de bilhetes de passagens aé-
reas 

153/2011 11NE000012 03.11 29.03.11 10.435,90

P. J. ENGENHARIA LTDA Serviços de reforma da Subseção de 
Santarém 878/2010 10NE001179 04.11 15.04.11 58.828,20

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