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PORTARIAS DE REDENÇÃO 
 
PORTARIA Nº 001, DE 24.05.11 
 
O MM. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO, DIRETOR EM EXERCÍCIO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REDENÇÃO NO  ESTADO DO 

PARÁ, DR. BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 41, inciso XVII, da Lei nº 5.010, 30.05.1966, e no art. 132 do Provimento/COGER n. 38, de 12 

de junho de 2009, com a redação dada pelo Provimento/COGER n. 39, de 03 de novembro de 2009; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 93, XIV, da CF/88 c/c o art. 162, §4º, do CPC; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar e desburocratizar a prática de atos processuais, a fim de que a prestação jurisdi-

cional seja efetivada com maior celeridade e eficiência;  
 
CONSIDERANDO, ainda, que providências semelhantes foram adotadas por outras Varas Federais, produzindo resultados satisfató-

rios para os serviços cartorários e, principalmente, para os jurisdicionados. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Delegar e determinar ao Diretor de Secretaria a prática dos seguintes atos processuais sem conteúdo decisório, indepen-

dentemente de despacho judicial, entre outros: 
 
I – NOS INQUÉRITOS POLICIAIS: 
 
a) Fazer remessa dos autos ao Ministério Público Federal nas hipóteses de requerimento de prisão provisória, busca e apreensão, 

restituição de coisas apreendidas, quebra de sigilo bancário, fiscal ou interceptação telefônica, etc. 
 
b) Devolver os autos à Autoridade Policial após a manifestação do Ministério Público, com a requisição das diligências destinadas à 

investigação criminal, quando não houver necessidade de decisão judicial; 
 
c) Desentranhar e remeter à Distribuição para autuação na classe específica os pedidos de quebra de sigilo fiscal, bancário, telemá-

tico, telefônico, busca e apreensão e decretação de prisão cautelar, formulados nos autos de Inquérito Policial;  
 
d) Providenciar a baixa do inquérito no sistema informatizado, remetendo os autos à Distribuição para mudança de classe após o re-

cebimento de denúncia. 
 
II – NOS PROCESSOS CRIMINAIS EM GERAL: 
 

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 
 RAFAEL ARAÚJO TORRES 
4ª vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
 BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO 
5ª vara SANDRA LOPES SANTOS DE CARVALHO 
 ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR 
6ª vara JOSE ALEXANDRE FRANCO 
 IVAN ARANTES JUNQUEIRA DANTAS FILHO 
7ª vara DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
 ISAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE 
8ª vara RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA 
 MELINA FAUCZ KLETEMBERG 
9ª vara CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS 
 HUGO SINVALDO SILVA DA GAMA FILHO 
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a) Renovar citações e intimações, inclusive por publicação, nas hipóteses de incorreções ou omissões que venham a impossibilitar o 

direito de defesa ou a prática de ato processual, salvo se não resultar prejuízo às partes; 
 
b) Juntar aos autos, mediante termo, todos os documentos, ofícios e demais expedientes a eles relativos; 
 
c) Solicitar à CEMAN, por telefone ou e-mail, a devolução de mandados cumpridos, até 05 dias antes da data designada para audi-

ência, com menção de assim proceder por ordem do MM. Juiz da Vara; 
 
d) Autuar como anexos de processos e procedimentos que tramitam em segredo de justiça os documentos requisitados da Receita 

Federal e/ou instituições financeiras, os quais serão mantidos sob a guarda e responsabilidade do Diretor de Secretaria, até ulterior determi-
nação judicial; 

 
e) Na hipótese de recebimento de documentos que importem em volume excessivo, proceder à abertura de volumes apensos que 

permanecerão em Secretaria, fazendo as devidas anotações no rosto dos autos; 
 
f) Apensar aos autos principais, sob a forma de anexos, as cópias de processos administrativos apresentados pelas partes ou requi-

sitados pelo juiz; 
 
g) Restituir ao signatário as réplicas de petições protocoladas em duplicidade, juntando-se aos autos a mais antiga; 
 
h) Expedir certidões e fornecer cópias, após o recolhimento das custas respectivas, neste último caso, ressalvados os processos e 

procedimentos sigilosos; 
 
i) Certificar nos autos a ocorrência de feriado local e qualquer suspensão do expediente, quando o fato puder influir na contagem de 

prazo processual; 
 
j) Certificar nos autos a concessão de fiança, liberdade provisória, revogação de prisão, restituição de bens ou outros verificados em 

incidentes penais, com o traslado de cópia reprográfica da decisão; 
 
l) Consultar, via internet, caso disponível, o andamento de cartas precatórias, certificando nos autos e, transcorrido o prazo fixado 

pelo juiz, solicitar informações sobre o cumprimento no juízo deprecado, diretamente ao Diretor de Secretaria ou Escrivão, por telefone e/ou e-
mail; 

 
m) Responder ao Diretor de Secretaria/Escrivão do juízo deprecante, por e-mail ou ofício, sempre que solicitadas informações acer-

ca do cumprimento de carta precatória ou outras relativas às partes do processo; 
 
n) Fazer remessa dos autos ao Ministério Público Federal, quando o prosseguimento do feito depender de sua manifestação, à ex-

ceção daqueles que dependerem de despacho do juiz; 
 
o) Proceder à intimação das partes para, no prazo de 03 (três) dias, qualificar e informar o endereço de testemunhas arroladas, ou 

promover a sua substituição, nas hipóteses do art. 405 do Código de Processo Penal; 
 
p) Decorrido o prazo de suspensão ou sobrestamento do processo sem manifestação, proceder à intimação da parte interessada pa-

ra dar andamento ao feito, fazendo imediata conclusão dos autos, após o transcurso do prazo; 
 
q) Dar vista dos autos ao advogado devidamente habilitado, pelo prazo de 05 (cinco) dias, salvo se houver algum ato de urgência a 

ser praticado pela Secretaria ou audiência designada para os próximos 10 dias, observando-se a regra contida no art. 798, caput, do CPP, 
bem como as disposições e as cautelas estabelecidas no art. 40, inciso II e III, §§ 1º e 2º, do CPC;  

 
r) Intimar o advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar petições ou recursos apresentados sem a devida assinatura, fa-

zendo conclusão ao juiz após o transcurso do prazo; 
 
s) Intimar o advogado para devolver à Secretaria, em 24 horas, os processos em carga não restituídos no prazo legal ou judicial, 

comunicando o fato imediatamente ao juiz, caso não seja atendida a solicitação; 
 
t) Devolver ao respectivo subscritor petições dirigidas à Vara, nas hipóteses em que o processo se encontre no TRF 1ª Região, ou 

quando se tratar de carta precatória devolvida ou autos remetidos a outro juízo por declaração de competência; 
 
u) Arquivar processos, mediante termo de remessa devidamente assinado pelo Diretor de Secretaria, salvo nos casos em que for 

necessário o despacho do Juiz; 
 
 
III - NAS EXECUÇÕES PENAIS: 
 
a) Atestar o comparecimento do Réu ao juízo para cumprimento de condição imposta quando da suspensão condicional da execu-

ção da pena privativa de liberdade aplicada; 
 
b) Subscrever termo de comparecimento a juízo das partes por força do deferimento da suspensão condicional da execução da pe-

na privativa de liberdade (CP art. 78, § 2o, c). 
 
c) Encaminhar os autos ao MPF, imediatamente após o trânsito em julgado de decisão judicial condenatória, para adotar as provi-

dências que reputar necessárias ao cumprimento da sanção penal imposta; 
 
d) Prestar todas as informações à Vara de Execuções Penais respectiva, relativamente aos sentenciados que estejam cumprindo 

pena privativa de liberdade em estabelecimento penal Estadual. 
 
 
IV - NOS PROCESSO CÍVEIS 
  
a) o Diretor de Secretaria assinará os ofícios de caráter geral, sempre em cumprimento de despacho judicial e com menção de as-

sim o fazer por ordem dos juízes da vara. Continuarão a ser assinados pelos juízes as cartas precatórias, os ofícios das cartas rogatórias e os 
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dirigidos a membros do Judiciário, Executivo e Legislativo, ministros e secretários de Estados e às autoridades que recebam igual tratamento 
protocolar, da mesma forma, os alvarás e os ofícios de autorização para levantamento de importâncias depositadas judicialmente e de constri-
ção de bens. 

  
b) o Diretor de Secretaria assinará os mandados de citação, notificação e intimação. 
 
c) os expediente ou peças processuais apresentados em secretaria por autoridades ou procuradores das partes e dirigidos ao juiz 

de primeiro grau deverão ser juntados aos autos, independentemente de despacho, e encaminhados ao juiz, se for o caso. 
 
d) Os documentos de dimensão reduzida, tais como contas de luz, água, telefone, guias, etc. deverão ser colados em cada folha, de 

modo que não fique impedida sua visualização e leitura, e os documentos de dimensões maiores deverão ser dobrados para serem reduzidos 
ao tamanho padrão. 

 
e) Independem de despacho judicial os seguintes atos, os quais deverão ser feitos sob direta e pessoal responsabilidade do diretor 

de secretaria, sem prejuízo de sua revisão pelos juízes, quando necessário: 
 
I - intimação da parte para apresentar cópia de petição ou documento para compor a contrafé; 
 
II - intimação da parte para pagamento de custas ou despesas de diligência necessária à efetivação de ato judicial; 
 
III - intimação da parte para cumprimento de carta precatória; 
 
IV - intimação da parte para ciência de carta precatória devolvida ao juízo; 
 
V - intimação da parte para ciência de resposta a ofício expedido nos autos; 
 
VI - intimação da parte para levantamento de depósito; 
 
VII - intimação de advogado para devolução, à secretaria, em 24 horas, de autos não devolvidos no prazo legal ou fixado, comuni-

cando-se aos juízes a ausência de devolução, após regular intimação, para as providências cabíveis; 
 
VIII - intimação da parte sobre contestação apresentada e sobre a juntada de documentos, nas hipóteses do artigo 327 (argüição de 

preliminares) e art. 398 (sempre que a parte requerer juntada de documentos) do Código de Processo Civil; 
 
IX - intimação das partes para especificação de provas, em cinco dias, ressaltando que a parte deverá dizer quais provas pretende 

produzir, bem como o fato que pretende comprovar; 
 
X - intimação do membro do Ministério Publico Federal, quando a lei processual assim o determinar; 
 
XI - intimação da parte sobre ofício oriundo do juízo deprecado, comunicando data de audiência de inquirição de testemunha, solici-

tando providência a cargo da parte ou qualquer outra medida; 
 
XII - desarquivamento dos autos, abrindo-se vista pelo prazo de cinco dias, se requerida por advogado, retornando ao arquivo, se 

nada for requerido; 
 
XIII - desentranhamento dos autos de processo findo, exceto procuração, a requerimento de advogado constituído pela parte, com 

entrega mediante recibo e cópia nos autos; 
 
XIV - cobrança de carta precatória, de laudo pericial, reiteração de ofício e resposta a ofício de outro juízo ou órgão, observado o li-

mite de sua competência nos termo da orientação Normativa COGER nº. 25, de 04/11/2007; 
 
XV - remessa dos autos à contadoria para apuração de débito exeqüendo, a pedido da parte devedora, e/ou custas, intimando-se 

o(s) devedor (es) para pagamento, se for o caso; 
 
XVI - reclassificação dos autos; 
 
XVII - retificação do termo de autuação; 
 
XVIII - numeração dos autos; 
 
XIX - formação de autos suplementares, mormente para acautelamento de guias de depósito judicial, apensando-se ao processo 

principal; 
 
XX - conferência e cadastramento de advogados atuantes nos autos, por procuração ou substabelecimento, com certificação e jun-

tada ao processo do comprovante; 
 
XXI - designação de datas de leilão, intimando-se o leiloeiro e as partes pessoalmente; 
 
XXII – vista à parte embargada, por 10 (dez) dias, em processos de embargos à execução; 
 
XXIII – vista às partes sobre o cálculo/laudo, por 10 (dez) dias; 
 
XXIV – vista às partes sobre certidão expedida; 
 
XXV – vista às partes sobre petição e/ou documentos juntados; 
 
XXVI – intimação para recolhimento de custas, quando não houver pedido liminar ou de antecipação dos efeitos da tutela; 
 
XXVII – intimar para recolhimento de porte de remessa e retorno dos autos; 
 
XXVIII – determinar o arquivamento de ações com o trânsito em julgado, quando o valor das custas tiver que ser inscrito em dívida 
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ativa e for inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o Ofício 925/2009 – PFN/PA de 25/03/2009; 

 
XXIX – oficiar a PFN para os fins do art. 16 da Lei 9.289/96; 
 
XXX – remessa ao contador do juízo para os fins da Orientação Normativa COGER/COJEF nº 2, quando não houver pedido liminar 

ou de antecipação dos efeitos da tutela; 
 
XXXI – desentranhamento de incidentes processuais indevidamente juntados aos autos principais e remessa ao setor competente 

para autuação nas classes correspondentes; 
 
XXXII – desentranhamento e remessa ao setor competente de pedidos de execução que devam ser desmembrados e autuados na 

classe 4.101; 
 
XXXIII – intimação da parte para instruir o feito com cópias das peças indispensáveis à propositura da ação, quando não houver pe-

dido liminar ou de antecipação dos efeitos da tutela; 
 
XXXIV – intimação da parte para apresentar cópias das peças necessárias para instruir mandado de citação/intimação; 
 
XXXV – desentranhamento de peças manifestamente juntadas por equívoco aos autos; 
 
XXXVI – deferimento de pedido de vista dos autos, por até 05 (cinco) dias, não havendo pendências a serem cumpridas nos autos; 
 
XXXVII – intimação para fornecimento de endereços de testemunhas; 
 
XXXVIII – intimação para recolhimento de custas perante o juízo deprecado; 
 
XXXIX – intimação da parte para recebimento dos autos nos procedimentos de jurisdição voluntária; 
 
XL – intimação das partes acerca da realização de audiência perante o juízo deprecado; 
 
XLI – intimação da parte acerca de pagamento realizado; 
 
XLII – vista à parte contrária acerca do pedido de desistência; 
 
XLIII – vista sobre proposta de acordo; 
 
XLIV – intimação da parte para apresentar documento requerido pelo perito do juízo;  
 
f) Nos casos previstos acima, o diretor de secretaria lançará “nota” da providência determinada nos autos, que será publicada para 

fins de intimação, conforme o caso. 
 
g) Não será certificada a expedição de ofício e carta precatória, ficando nos autos uma cópia de cada expediente. 
 
V. NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 
 
a) Determinar que a Secretaria se abstenha de certificar nos autos todos aqueles atos que estiverem expressamente previstos com 

códigos específicos de movimentação processual no Sistema Processual ORACLE e que não impliquem início de prazo para recurso. 
 
a.1) Excetuam-se, apenas, as juntadas, que a teor do art. 108 do Regimento Interno devem ser efetivadas mediante o respectivo 

termo nos autos. 
 
b) Determinar que a própria direção de secretaria e apenas os servidores da Vara se encarreguem, pessoalmente, do lançamento 

da correspondente movimentação processual, com sua própria senha, sendo vedado expressamente o uso por outro servidor ou estagiário, 
sob pena de ser responsabilizado. 

 
c) Determinar que sejam publicados no Diário Oficial apenas os despachos, as decisões e as sentenças das execuções cujos deve-

dores possuírem advogados cadastrados com procuração nos autos ou que atuem em causa própria. 
 
d) Determinar que informe, por escrito, imediatamente, quaisquer ocorrências envolvendo o cumprimento desta Portaria, o que deve-

rá ser repassado à Corregedoria-geral de Justiça da 1ª Região. 
 
e) Determinar a juntada de cópias de todos os editais, ofícios e cartas aos correspondentes autos. 
 
f) Determinar que o servidor, ao fazer as correspondentes movimentações processuais, preencha o campo observação com as in-

formações necessárias para a segurança dos atos processuais. 
 
g) Determinar que o servidor responsável pelo atendimento forneça a movimentação processual quando solicitado pela parte ou ad-

vogado para conferência. 
 
h) Determinar que, por ocasião da remessa dos autos ao Tribunal ou Juízo diverso, em razão de recurso ou outro motivo, seja im-

pressa e juntada toda a movimentação processual, certificando-se a determinação da Portaria. 
 
VI. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 2º. O desarquivamento de processos e procedimentos investigatórios, para qualquer finalidade, somente será realizado median-

te autorização judicial. 
 
Parágrafo único - Determinado o desarquivamento, será concedida vista dos autos ao interessado pelo prazo de 05 (cinco) dias, 

com o retorno dos autos ao arquivo, independentemente de novo despacho, caso não seja formulado nenhum pedido; 
 
Art. 3º. À exceção dos mandados de citação (criminal), alvarás e ofícios autorizando o levantamento de importâncias depositadas 
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judicialmente, os ofícios e telex determinando a constrição ou liberação de bens ou pessoas, os alvarás de soltura e salvo-conduto, os man-
dados de prisão, as cartas precatórias, rogatórias, os ofícios dirigidos a membros dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, Ministros e 
Secretários de Estado e aqueles endereçados a autoridade que receba igual tratamento protocolar neste Estado e demais unidades da Fede-
ração, todos os expedientes deverão ser assinados pelo Diretor de Secretaria. 

 
Art. 4º. Todos os atos praticados pelo Diretor de Secretaria, descritos neste ato, deverão ser certificados nos autos, salvo nos pro-

cessos de execução fiscal, com referência expressa a esta Portaria, podendo ser revistos de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. 
 
Art. 5º - Os termos e certidões lançados nos autos devem ser assinados pelo Diretor de Secretaria e Supervisores da Seção, por de-

legação. 
 
Art. 6º - É vedado o recebimento de petições em Secretaria, salvo nos casos de plantão judicial. 
 
Ocorrendo dúvida quanto ao cumprimento da presente portaria, o diretor de secretaria fará imediata conclusão dos autos ao juiz que 

preside o feito. 
 
Ficam convalidados os atos praticados em data anterior e que estejam em consonância com esta portaria. 
 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 002, DE 24.05.11 
 
O DOUTOR BRUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA, Juiz Federal Substituto, Diretor em Exercício da Subseção Judiciária de Re-

denção no Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 349 PROVIMENTO/COGER n. 38, de 12 de junho de 2009, 
com redação dada pelo PROVIMENTO/COGER n. 39, de 03 de novembro de 2009; 

 
RESOLVE: 
 
1- Autorizar a adoção do Catalogador Virtual de Documentos – CVD para o registro das sentenças, decisões liminares e de anteci-

pação de tutela e atas de audiências, devendo ser observados os procedimentos a seguir: 
 
a) uma vez assinados a sentença ou a decisão, o arquivo seja conferido e arquivado, imediatamente, no CVD, com as cautelas de-

vidas; 
 
b) deverá ocorrer a observância, obrigatória, das exigências contidas no art. 349 do Provimento Geral; 
 
c) quando se tratar de documentos físicos assinados, como os termos de fiança, mandados de prisão e atas, estes deverão ser pre-

viamente escaneados ou digitalizados para serem incluídos no CVD; 
 
d) na primeira semana de cada ano o servidor deverá fazer o backup (cópia) de todos os arquivos, que deverão ser guardados em 

secretaria; 
 
e) o diretor de secretaria da vara deverá, mensalmente, conferir a exatidão dos lançamentos no CVD. 
 
2- Indicar como responsáveis pela catalogação dos documentos no CVD os Oficiais de Gabinete e Assistentes Técnicos do Juiz Fe-

deral e do Juiz Federal Substituto. 
 
5- Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 

 
 

ORDENS DE SERVIÇO 
 
ORDEM DE SERVIÇO 36/11, DE 25.05.11 
 
Acompanhamento e fiscalização de Contrato 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,  
 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR a servidora abaixo relacionada para atuar como executora do contrato firmado entre esta Seção Judiciária e o Sr. Ari-

vando da Matta Cambraia para locação de imóvel: 
 

CONTRATO Nº PROCESSO Nº EXECUTOR CONTRATADO OBJETO VIGÊNCIA 

10/2010 644/2010 Diretora de 
Secretaria 

ARIVANDO DA MATTA 
CAMBRAIA 

Locação de imóvel para 
abrigar a Subseção 
Judiciária de Redenção/PA 

20.10.2010 
a  

19.10.2015 

 
ORDEM DE SERVIÇO 37/11, DE 25.05.11 
 
Acompanhamento e fiscalização de Contrato 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e tendo em vista o constante na Portaria 

nº 331-TRF 1ª Região, de 06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos, 
 
RESOLVE: 
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DESIGNAR a servidora abaixo relacionada, para atuar como Executora do Contrato firmado entre esta Seção Judiciária e a Empre-

sa selecionada para prestação de serviços, ficando responsável pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas: 
 

CONTRATO Nº EXECUTOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 

16/2011 SUPERVISORA 
DA SESAP 

ÁPICE CONSULTORIA E 
SERVIÇOS LTDA. 

Prestação de serviços limpeza e conservação 
da Subseção Judiciária de Redenção 

16.05.2011 a 
15.05.2012 

 
ORDEM DE SERVIÇO 38/11, DE 25.05.11 
 
Acompanhamento e fiscalização de Contrato 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e tendo em vista o constante na Portaria 

nº 331-TRF 1ª Região, de 06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos, 
 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR o servidor abaixo relacionado, para atuar como Executor do Contrato firmado entre esta Seção Judiciária e a Empresa 

selecionada para fornecimento de material, ficando responsável pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas: 
 

CONTRATO Nº EXECUTOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 

20/2011 SUPERVISOR DA SE-
SAP/RED 

TEMPONE E 
MASCARENHAS LTDA. 

Fornecimento, de forma parcelada, de 
gêneros alimentícios e copos descartá-
veis para a Subseção Judiciária de Re-

denção. 

18/05/2011  
a  

31/12/2011 

 
ORDEM DE SERVIÇO 39/11, DE 25.05.11 
 
Gerenciamento de Atas de Registro de Preços  
 
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,  
 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR o servidore abaixo relacionado para atuar como Gestor das Atas de Registro de Preços assinadas entre esta Seccional 

e as Empresas selecionadas para fornecimento de bens. 
 

ATA Nº PROCESSO GERENCIADOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 

32/2011 PREMIUM REFRIGERAÇÃO LTDA. 
– ME 

Fornecimento de material 
de consumo para 
manutenção de 
equipamentos de 
refrigeração 

13.05.2011  
a 12.05.2012 

33/2011 TERMOCENTER SISTEMAS 
TÉRMICOS LTDA. – ME 

Fornecimento de material 
de consumo para 
manutenção de 
equipamentos de 
refrigeração 

13.05.2011  
a 12.05.2012 

34/2011 

780/2010 Supervisor da 
SESEG 

ESCANDINÁVIA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO 

LTDA. 

Fornecimento de material 
de consumo para 
manutenção de 
equipamentos de 
refrigeração 

13.05.2011  
a 12.05.2012 

 
* Ordens de Serviço assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 070/11 
Considerando as informações do Diretor do NUCRE à fl. 87, 
Considerando as delegações de competência contidas na Portaria DIREF/JFPA Nº 214/2009, e em face das informações do 

NUCRE, à fl. 38 destes autos e nos termos da Lei Nº 11.416/2006 c/c a Portaria Conjunta Nº 001/2007, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 1, de 09.03.2007, da Resolução 126/2010-CJF e da Portaria PRESI/TRF1 Nº 600-198/2007, publicada no Boletim de Serviço Nº 
160/2007, 

DEFIRO aos servidores desta Seção Judiciária a inclusão dos percentuais do adicional de qualificação, bem como a retificação dos 
percentuais do referido adicional, consoante fls. 77. 

Autorizo a inclusão em folha de pagamento dos valores referentes aos meses de janeiro a abril/2011, conforme planilhas de fls. 85 a 
86. 

Ao NUCRE, para as providências relativas à inclusão em folha, bem como apurar passivo de Exercícios Anteriores. 
Belém, 23.05.2011 
 
PROCESSO Nº 781/10 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer da Assistência Jurídica de fls. 126 e 127, e as delegações conferidas 

ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, HOMOLOGO, inclusive no sistema do Comprasnet, nos 
termos do caput do art. 27 do Decreto nº 5.450/2005 c/c o art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, o resultado do presente procedimento licitatório (Pre-
gão Eletrônico nº 24/2011), do tipo menor preço, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de material de refrigeração para 
manutenção dos equipamentos da Seção Judiciária do Pará, ratificando as adjudicações realizadas pelo pregoeiro às empresas STARMARC 
TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, referente ao grupo 01 no valor de R$74.046,00 (setenta e quatro mil, quarenta e seis reais), 
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a ELETRICA PROXY LTDA referente ao grupo 02 no valor de R$ 5.616,00 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais) e ao ITEM 15 no valor de 
R$ 13.799,00 (treze mil, setecentos e noventa e nove reais) e a empresa COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA referente ao grupo 03 
no valor de R$ 1.344,00 (um mil, trezentos  e quarenta e quatro reais), conforme termo de adjudicação de fls. 120-124, para que se produzam 
todos os efeitos legais, nos termos do Decreto nº 5.450/2005 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. 
Após, à SECOM para formalizar as atas de registro de preços, observada a regularidade fiscal das empresas, e demais providências 

a seu cargo.  
Tendo em vista o constante na Portaria nº 331-TRF 1ª Região, de 06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades 

dos executores de contratos, DESIGNO, desde já, para atuar como gestor da atas de registro de preços a serem firmadas entre esta Seção 
Judiciária e as Empresas adjudicatárias, o Supervisor da Seção de Serviços Gerais, que ficará responsável pelo fiel cumprimento das obriga-
ções assumidas. Emita-se a ordem de serviço. 

 Belém, 24.05.2011 
 
PROCESSO Nº 163/11 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer da Assistência Jurídica de fl. 72, e as delegações conferidas ao Dire-

tor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, HOMOLOGO, inclusive no sistema do Comprasnet, nos ter-
mos do caput do art. 27 do Decreto nº 5.450/2005 c/c o art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, o resultado do presente procedimento licitatório (Pregão 
Eletrônico nº 22/2011), do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de 
material de consumo (Etiquetas e Ribons de cera) a serem utilizados nas impressoras térmicas de códigos de barras desta Seção Judiciária 
do Pará, ratificando as adjudicações realizadas pelo pregoeiro às empresas EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS, referente ao 
ITEM 01 no valor de R$11.925,00 (onze mil, novecentos e vinte cinco reais) e a F.F.G. COMERCIO DE SUPRIEMNTOS LTDA -EPP referente 
ao ITEM 02 no valor de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), conforme termo de adjudicação de fl. 70, para que se produzam 
todos os efeitos legais, nos termos do Decreto nº 5.450/2005 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. 
Após, à SECOM para formalizar as atas de registro de preços, observada a regularidade fiscal das empresas, e demais providências 

a seu cargo.  
Tendo em vista o constante na Portaria nº 331-TRF 1ª Região, de 06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades 

dos executores de contratos, DESIGNO, desde já, para atuar como gestor da atas de registro de preços a serem firmadas entre esta Seção 
Judiciária e as Empresas adjudicatárias, o Supervisor da Seção de Material e Patrimônio, que ficará responsável pelo fiel cumprimento das o-
brigações assumidas. Emita-se a ordem de serviço. 

 Belém, 24.05.2011 
 
PROCESSO Nº 687/10 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer da Assistência Jurídica de fls. 119 e 120 e as delegações conferidas 

ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, HOMOLOGO, nos termos do caput do art. 27 do Decre-
to nº 5.450/2005 c/c o art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, o resultado do presente procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº 26/2011), cujo obje-
to é a contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de materiais de refrigeração para manutenção dos equipamentos da Sub-
seção Judiciária de Castanhal, ratificando a adjudicação realizada pelo pregoeiro às empresas ROSANA CARMONA COMERCIAL LTDA-ME 
(GRUPO 3 e ITEM 02) no valor global de R$1068,47 (um mil, sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e R$ 493,00(quatrocentos e 
noventa e três reais) respectivamente, totalizando o valor total de R$ 1.561,47 (um mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e sete 
centavos), à empresa TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA –ME (GRUPO 5) no valor global de R$ 1.348,60 (um mil, trezentos e 
quarenta e oito reais e sessenta centavos) e da empresa V W REFRIGERAÇÃO E REFORMAS LTDA-ME (ITEM 01) no valor global de R$ 
469,80 (quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) , conforme termo de adjudicação de fls. 113-117-V, para que se produzam 
todos os efeitos legais, nos termos do Decreto nº 5.450/2005 e Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93.  

Ratifico também o cancelamento do GRUPO 2 (ITENS 09 A 15) e GRUPO 4 (ITENS 23 A 26) do pregão, declarando-os deserto e 
fracassado respectivamente. 

À SECOS para publicação no Boletim de Serviço desta Seção Judiciária e na Imprensa Nacional. 
À SEPLO para empenhar, observando a regularidade fiscal.  
 Belém, 23.05.2011 

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


