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PORTARIA DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 400, DE 06.12.11 
 
O Doutor DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO as providências determinadas pelo MM. Desembargador Federal Presidente do TRF-1 nos autos do P.A. nº 

3.392/2011 da e. Corte, 
 
CONSIDERANDO o despacho proferido pelo MM. Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Marabá, nos mesmos autos, 
 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR os doutores FRANCISCO DE PAULA BALIEIRO JÚNIOR (Médico Psiquiatra – CRM/PA 6849), MARIA LUCIMAR DE 

BARROS (Médica Psiquiatra – CRM/PA 4768) e FÁBIO CASTILHO BERARDINELLI (Clínico Médico – CRM/PA 6852), para, sob a presidên-
cia do primeiro, comporem Junta Médica, com o fim de periciar a servidora inativa ERVÂNIA CRISTINA SILVA TORRES, conforme determi-
nado nos autos do Processo Administrativo nº 3.392/2011-TRF1. 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
* Portaria assinada pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

 
 

ORDEM DE SERVIÇO 
 
ORDEM DE SERVIÇO 60/11, DE 30.11.11 
 
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 prestação de serviços, ficando responsável pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas: 

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

1ª vara ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO 
2ª vara HIND GHASSAN KAYATH 
3ª vara RUBENS ROLLO D’OLIVEIRA 
 RAFAEL ARAÚJO TORRES 
4ª vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
 BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO 
5ª vara REGIVANO FIORINDO 
 ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR 
6ª vara JOSE ALEXANDRE FRANCO 
7ª vara DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
 ISAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE 
8ª vara RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
9ª vara CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS 
 HUGO SINVALDO SILVA DA GAMA FILHO 
 

DIRETOR DA SECAD: JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

D A N I E L  S A N T O S  R O C H A  S O B R A L  
 JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO 

CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS 
JUIZ FEDERAL VICE-DIRETOR DO FORO 

JUÍZES FEDERAIS 

Altamira LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
Castanhal JOSÉ VALTERSON DE LIMA  / PRISCILLA PINTO DE AZEVEDO 
Marabá JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS (1ª VARA) 
 NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO (2ª VARA) 
Redenção RUBEM LIMA DE PAULA FILHO 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS C JR

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES 
AANNOO XXIIIIII   NN.. 221111 

Belém (PA), 07 de Dezembro de 2011 
(Quarta-feira) 
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CONTRATO Nº EXECUTOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 

22/2011 SUPERVISOR DA 
SEINF 

STEFANINI CONSULTORIA 
E ASSESSORIA EM IN-

FORMÁTICA S.A. 

Serviços na área de TI, com execução con-
tinuada de atividades de suporte técnico 

remoto e presencial 

19.10.2011 a 
18.10.2012 

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

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 153/95 
Considerando o que consta nos autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE às fls. 83/84 e INDEFIRO o pedido formulado pela ser-

vidora MARIA HELENA DEMÉTRIO GAIA, Analista Judiciária – Área Judiciária (Execução de Mandados), por inexistir período ininterrupto de 
exercício diverso do compreendido entre 01/08/1979 e 30/07/1984, o qual já foi objeto de concessão pela decisão de fl. 78, nos termos do art 
87 da Lei nº 8.112/90 c/c art. 8º, V, da Resolução nº 141/2011-CJF, ficando a fruição condicionada à manifestação da interessada. 

DETERMINO, outrossim, a retificação do registro da licença-prêmio correspondente àquele interstício no SARH para que conste 
como “concedida”, em substituição à consignação assentada à fl. 81.  

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências, inclusive dar ciência à servidora. 
Belém, 30.11.2011 
 
PROCESSO Nº 775/11 
Com base nas informações do Diretor de Secretaria à fl. retro. e no art. 13, VI c/c art. 25, II da Lei nº 8.666/93, que tipificam a inexi-

gibilidade de licitação da presente despesa, RATIFICO, para atender ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, a declaração de inexigibilidade 
de licitação proferida pelo Diretor da Secretaria Administrativa desta Seccional para a despesa relativa à participação do servidor Ednilson de 
Jesus Silva no curso de “Retenção de Tributos pelos Órgãos da Administração Pública”, a ser realizado nos dias 24 e 25  de 2011, em  São 
Paulo/SP, no valor de R$-1.550,00 (um mil quinhentos e cinqüenta reais), pela empresa CVI Cursos e Treinamentos Empresariais Ltda, con-
forme documento de fls. 01/02, devidamente juntado.. 

À SECAD, para providências. 
Belém, 04.10.2011 

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

 
PROCESSO Nº 520/09 
Considerando 
Tendo em vista as competências delegadas ao Diretor da SECAD por meio da Portaria n. 214/2009-DIREF, as informações contidas 

nos presentes autos, notadamente a informação da SECOM de fls. 34/34-v e a contida no parecer da ASJUR de fl. 36, comento e decido con-
forme a seguir: 

1- Com efeito, não há espaço para prorrogação contratual ao teor do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, eis que a pesquisa de preços a-
presentada demonstra que não há vantajosidade econômica para esta Seccional.  

2- Conquanto assim se conclua , há necessidade de salvaguardar a continuidade dos serviços objeto do contrato em vigência  até 
que novo contrato se concretize para o objeto. A realização de nova licitação é passível de efetivar-se antes do término da vigência do contra-
to, mas é prudente que a Administração prorrogue o contrato atual com uma margem de tempo que possa incluir eventual prolongamento da 
finalização da licitação e posterior homologação; 

3- Diante desse quadro vislumbra-se a necessidade de licitar o objeto para obterem-se preços e condições mais vantajosas para es-
ta Seccional;  

4- Há que se ressaltar que a Portaria PRESI/CENAG nº 432, de 24 de outubro de 2011, aduz que o e-licitações, integrante do e-
admin, terá sua entrada em produção no dia 31/12/2011, conforme cópia em anexo.  

Dessa forma, presente a existência de recursos orçamentários, à fl. 35, a comprovação da regularidade fiscal da contratada, à fl. 37, 
em que pese o parecer da Assistência Jurídica, à fl. 36, AUTORIZO, em caráter excepcional, a prorrogação do Contrato nº 42/2009, cujo obje-
to consiste na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do edifício-sede da Seção Judiciária do Pará, 
mantidas as mesmas condições e preço atuais, ao teor do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Por conveniência administrativa faça-se pelo prazo de 
06 (seis) meses, devendo constar cláusula resolutiva que o extinga na data da assinatura de novo contrato, oriundo de licitação. Emita-se ter-
mo aditivo. 

Outrossim, instaure-se novo certame licitatório para a contratação do objeto, aproveitando-se a pesquisa de preços, a minuta do edi-
tal e as informações da SEPLO e da SECOM, devendo ser autuado processo físico, eis que os novos procedimentos administrativos para lici-
tação, na forma virtual, ainda não foram implantado, conforme informação acima.  

Publique-se. 
Após, à SECOM para formalizar o aditivo e demais providências. 
Quanto aos novos autos deverão ser enviados à ASJUR para análise da minuta de edital. 
Belém, 06.12.11 
 
PROCESSO Nº 502/09 
Tendo em vista as competências delegadas ao Diretor da Secretaria Administrativa por meio da Portaria n. 214/2009-DIREF, as in-

formações contidas nos presentes autos, o parecer da ASJUR nº 260/2011 de fls. 1449/1450, AUTORIZO a elaboração de termo aditivo ao 
Contrato nº 32/2009, firmado entre esta Seccional e a empresa ESE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, cujo objeto consiste na prestação de ser-
viços de vigilância e segurança armada na Seção Judiciária do Pará, Sede e Subseções, a fim de acrescer 01 posto de vigilância diurno na 
Subseção Judiciária de Marabá, correspondente ao valor de R$4.546,91 (quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e um centa-
vos), com base no art. 65, I, “b” e § 1º da Lei nº 8.666/93, alterando-se, consequentemente, os valores contratuais. 

Por oportuno, consigne-se no termo aditivo que a data de início das atividades do novo posto de vigilância é o dia 12 de dezembro 
de 2011. 

Publique-se. 
Após, encaminhe-se à SECOM para formalizar a prorrogação contratual e demais providências. 
Belém, 07.12.2011 
 
PROCESSO Nº 607/05 (**) 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA nº 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE à fl. 28 e DETERMINO a exclusão do dependente DENÍLSON ARAÚJO do assentamento funcio-
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nal da servidora TELMA CRISTINA MOURA GAYA, Técnica Judiciária – Área Administrativa, para fins de abatimento no imposto de renda na 
fonte. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para anotações. 
Belém, 30.11.2011 
 
PROCESSO Nº 775/11 
Trata-se o presente processo administrativo de solicitação de inscrição do servidor Ednilson de Jesus Silva no curso de “Retenção 

de Tributos pelos Órgãos da Administração Pública”, a ser realizado nos dias 24 e 25  de 2011, em  São Paulo/SP, no valor de R$-1.550,00 
(um mil quinhentos e cinqüenta reais), pela empresa CVI Cursos e Treinamentos Empresariais Ltda, conforme documento de fls. 01/02, devi-
damente juntado. 

A SEPLO informou à fl. 03 que há disponibilidade orçamentária para as inscrições solicitadas.  
Considerando as justificativas para a realização do curso à fl. 01, a regularidade fiscal demonstrada à fl. 04, a manifestação da 

SEAJU/SECAD à fl. 05, e as 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. 13, VI c/c art. 25, II da Lei nº 8.666/93, que tipificam a inexigibilidade da despesa, pelo 
que DECLARO a inexigibilidade de licitação da presente despesa, ao custo de R$-1.550,00 (um mil quinhentos e cinqüenta reais). 

Outrossim, em consonância com o Acórdão 1336/06-Plenário-Tribunal de Contas da União, dispenso a publicação na Imprensa Ofi-
cial com base no princípio da economicidade.  

Além desse acórdão, vige o RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE 2009 - CONFERÊNCIA DA DIAUD-TRF1, com determi-
nação para casoS semelhantes visando a adoção do entendimento da Secretaria de Controle Interno do TRF-1ª Região através da Informa-
ção/DIALC/SECOI 002, de 31/01/1997, para que a despesa seja enquadrada através de dispensa de licitação, com base no art. 24, inciso II, 
da Lei nº 8.666/93. 

Publique-se no Boletim de Serviço. 
Após, ao Exmo. Juiz Federal Diretor do Foro para ratificação da declaração de inexigibilidade. 
Belém, 04.10.2011. 
 
PROCESSO Nº 122/11 
Este processo tem como objeto os contratos nº 19/2011 de prestação de serviços de Office-boy/girl na Subseção Judiciária de Ma-

rabá, e 18/2011 de prestação dos serviços de Office-Boy/Girl e Recepcionista na Subseção Judiciária de Redenção, executados pela empresa 
TELCOMDATA LTDA ME. 

O executor do contrato relata as infrações contratuais cometidas pela empresa, conforme fls.435 a 438.  
Analisando o relatório, verifica-se a possibilidade de aplicação das penalidades de multa, por descumprimento de obrigações aces-

sórias do contrato nº 19/2011, celebrado entre esta Seccional e essa empresa.  
A empresa foi notificada por infrações contratuais cometidas no bojo dos dois contratos, conforme Ofício DIREF nº 280/2011 e Ofício 

SECAD nº 147/2011. Não houve resposta da contratada com respeito às notificações. 
Os autos foram enviados à ASJUR, que, através do Parecer nº 257/2011, às fls. 445-447, pugnou pela aplicação das multas especi-

ficadas nos relatórios dos executores dos contratos, os quais foram citados nos despachos e anexados aos ofícios de notificação. 
Consta, à fl. 444, pedido de rescisão do contrato nº 19/2011, em caráter irrevogável, tendo a ASJUR comentado que, por conveni-

ência da Administração, pode ser acatado ao teor do inciso II do art. 79 da Lei nº 8.666/93, incidente sobre rescisão amigável. Nesse respeito, 
esta Administração somente aquiesce com a condição da empresa permanecer cumprindo o contrato até que seja assinado outro, oriundo de 
licitação. 

Ante o exposto, com base nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 
06/07/2009, e no parecer da ASJUR, que adoto como fundamento desta decisão, APLICO à empresa TELCOMDATA LTDA ME as penalida-
des de multa, conforme a seguir: 

1- Multa de R$919,00 (novecentos e dezenove reais) por infrações cometidas no bojo do contrato nº 19/2011, ao teor dos itens 1 e 6 
do parágrafo terceiro da Cláusula Décima-Segunda. 

2- Multa de R$548,14 (quinhentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos) por infrações cometidas no bojo do contrato nº 
18/2011, ao teor dos itens 1 e 6 do parágrafo terceiro da Cláusula Décima-Segunda. 

Tais valores de multa devem ser retidos previamente dos pagamentos devidos à contratada até que se finalize o procedimento de 
aplicação de penalidades.  

Notifique-se, portanto, a contratada para que possa recorrer desta decisão, se for de sua vontade, ao teor do art. 109 da Lei nº 
8.666/93, ressaltando a condição desta Administração quanto à rescisão contratual desejada pela empresa. 

À SESUD/SECAD para emitir ofício à contratada dando ciência deste ato. O ofício deverá ser instruído novamente com as cópias 
dos relatórios dos executores dos contratos, do parecer da ASJUR e deste ato. 

Concomitantemente, deflagre a SECOM novo procedimento licitatório para o objeto do contrato nº 19/2011. 
Insira-se cópia desta decisão nos autos de pagamento dos contratos referenciados. 
Belém, 07.12.2011 

 
* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
** Despacho assinado pela Diretora da Secretaria Administrativa em exercício, Tânia Luna Serruya Maia Jauffret 

 
 

AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Empresa/Favorecido (a) Discriminação Processo Nota de 
Empenho 

Mês de 
Compet. 

Data da 
Autoriz. 

Valor 
(R$) 

Regina C. N. Souza EPP Prestação de serviços de chaveiro 
nesta Seccional 084/2011 11NE000062 12.11 07.12.11 99,80

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

011/2010 10NE000075 12.11 07.12.11 3.435,41

Imifarma Produtos Farmacêuticos e 
Cosméticos S.A 

Aquisição de medicamentos e 
material hospitalar para o consultório 
do Pro-Social 

354/2011 10NE000093 12.11 07.12.11 574,89

Service Itororó Ltda. 
Prestação de serviços de limpeza e 
conservação no prédio-sede da Sub-
seção de Santarém 

078/2009 11NE000069 12.11 07.12.11 5.508,30

Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos (ECT) 

Entrega de correspondências 
agrupadas – malotes 233/2011 11NE000309 12.11 07.12.11 29.25’,67
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Telcomdata Ltda.-ME Prestação de serviços de office 
boy/girl na Subseção de Marabá 513/2011 11NE000502 12.11 07.12.11 1.322,50

Arivando da Mata Cambraia Locação de imóvel onde funcionará a 
Subseção Judiciária de Redenção 792/2010 11NE000038 12.11 07.12.11 8.059.67

E S E Serviços de Segurança Privada 
Ltda. 

Prestação de serviços de segurança 
armada no prédio-sede desta 
Seccional 

829/2009 11NE001167 12.11 07.12.11 28.545,02

Azus Informática Ltda. 
Aquisição de 10 unidades de 
cartucho para impressora Tally 
Genicon 

855/2011 11NE001176 12.11 07.12.11 1.179,80

J. D. M. Comércio de Alimentos 
Nhandu Ltda. 

Aquisição de copos descartáveis 
para uso nesta Seccional 059/2011 11NE001217 12.11 07.12.11 4.830,00

E S E Segurança Privada Ltda Serviços de vigilância armada na 
Subseção Judiciária de Castanhal 828/2009 11NE001169 12.11 07.12.11 9.726,04

T. S. Franco Júnior Comércio – EPP 
Serviços de manutenção de apare-
lhos de ar-condicionado (split e jane-
la) na Subseção de Marabá 

870/2010 11NE001203 12.11 07.12.11 1.055,00

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


