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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 
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JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES 
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

Belém (PA), 13 de Dezembro de 2011 
(Terça-feira) 

D
 
PROCESSO Nº 749/2011 
Em face das informações constantes dos autos, do par

ecretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 
ia de fls. 53-58, cujo objeto é a contratação de empresa esp
s e centrais de ar da Subseção Judiciária de Santarém, ress
anutenção nos equipamentos descritos na nota fiscal 74. A
ão Presencial, do tipo menor preço global, observadas as d
 conduzi-lo o servidor Sérgio Antônio Scalabrin, o qual ficará
 pelos servidores Luiz Carlos Miranda de Oliveira e Ademir Q

Publique-se no boletim de serviço. 
         Após, encaminhe-se ao Pregoeiro, que deverá efetuar 

Belém, 04.11.2011 
 
PROCESSO Nº 67/2006 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SE

s, ACOLHO a manifestação do NUCRE de fl. 08 como fun
SECA CHAVES BALIEIRO, Analista Judiciária – Área Jud
VES BALIEIRO, como dependente para fins de abatimento n
nciso III, da Lei nº 9.250/1995, com a redação da Lei nº 11.94

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências. 
Belém, 12/12/2011. 
 

PROCESSO Nº 774/2003 
Considerando a delegação de competência decorrente

os às fls. 31/32, bem como o atestado homologado pela méd
MANIFESTO-ME pela inviabilidade/impossibilidade de 
Lado outro, CONCEDO à servidora NELMA MARIA M

, licença por motivo de doença em pessoa da família no dia
nº 159/2011-CJF. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências. 
Belém, 12/12/2011. 
DIRETOR DA SECAD: JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS C JR
 
 

ESPACHOS 

ecer da ASJUR n° 22
06/07/2009, APROVO
ecializada em serviço
alvando-se a alteração
to contínuo, AUTORIZ
isposições das Leis 8.
 responsável pelas pu
uaresma Ferreira, que

a alteração no edital re

CAD pela Portaria/DI
damento e DEFIRO o
iciária (Execução de M
o imposto de renda n
5/2009. 

 da Portaria nº 214/20
ica perita desta Seccio
compensação, em cum
OTA DE AZEVEDO, A
 10/11/2011, nos term
AANNOO XXIIIIII   NN.. 22113
 

1/2011, à fl. 71, e das delegações conferidas ao Diretor 
 o Edital de fls. 38-70, inclusive o seu Termo de Refe-
 de manutenção preventiva e corretiva dos condiciona-
 a ser feita pelo pregoeiro no que diz respeito ao início 

O a abertura de procedimento licitatório na modalidade 
666/93 e 10.520/02 e Decreto nº 3.555/2000, indicando 
blicações e condução dos trabalhos, devendo ser auxi-
 comporão a equipe de apoio.  

ferenciada acima. 

REF/PA nº 214/2009 e considerando o que consta nos 
 pedido formulado pela servidora DÁRIA DE FÁTIMA 
andados), para incluir sua filha TARSILA FONSECA 

a fonte, nos termos do art. 4º, inciso III, alínea “e”, e art. 

09-DIREF, as informações do Núcleo de Recursos Hu-
nal à fl. 34,  
primento ao art. 83, § 1º, da Lei nº 8.112/90. 
nalista Judiciária – Apoio Especializado (Bibliotecono-

os dos arts. 81 e 83 da Lei nº 8.112/1990 e da Resolu-
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PROCESSO Nº 930/2010 
Às fls. 61/62, o supervisor da SEMAD registra diversas ocorrências na execução do contrato decorrente da na nota de empenho nº 

1.202/2010. 
Nesta relata-se que, a despeito da proposta inicialmente apresentada, surgiram novas exigências para a execução do serviço, tais 

como a utilização de código inicial (*823) para utilizar o VOIP, a aquisição de software extra (TANDEM) ou a substituição da central telefônica. 
A Administração, diante do acentuado período em que estava pendente o serviço, com o transcurso de cerca de 07 meses desde o 

recebimento do empenho pela empresa, solicitou, através do Ofício SECAD nº 120, de fl. 64, as devidas justificativas para a pendência, aler-
tando a empresa sobre a possibilidade de rescisão contratual e aplicação de penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 

A contratada apresentou razões de defesa, às fls. 65/66, tendo os autos sido analisados pela ASJUR através do parecer nº 
201/2011. 

No parecer, entre outras manifestações, é importante assinalar e destacar as seguintes pontificações da ASJUR: 
 
“A empresa em defesa prévia afirmou que ‘... O objeto contratado foi entregue, instalado e oferece perfeitas condições de uso, sen-

do com a devida vênia, desarrazoado confundir modo de operação de acesso VOIP com impossibilidade de uso”, e que por esse motivo cum-
priu integralmente o contrato, estando por isso à escusa de qualquer penalidade.’” 

(...) 
“Registre-se ainda, que a contratada cumpriu o objeto do contrato, qual seja o de integrar a Seção Judiciária do Pará ao sistema 

VOIP. Assim sendo, a forma de acesso através da inserção de um código, não desqualifica a finalidade de sua contratação, restando a Admi-
nistração, apenas verificar a viabilidade de modificar o método de ingresso ao sistema, por meio da aceitação da nova proposta apresentada 
pela empresa.” 

(...) 
“Quanto à possibilidade de aplicação de penalidade, não há de forma expressa, congruente e precisa, qualquer previsão legal e con-

tratual que disponha cabível imputar a empresa, o descumprimento do contrato.” 
(...) 
“é possível verificar que a empresa realizou o proposto pela Administração, inexistindo motivo de fato e de direito, não apenas atra-

vés de projeto básico afirmando restrições quanto a forma de acesso a ser utilizada, mas também de cláusulas contratuais, explicitando as 
penalidades a serem aplicadas nos casos de inadimplemento.” 

(...) 
“manifesta-se pela não aplicação de penalidades a empresa, considerando que as razões expendidas pela contratada em sua peça 

de defesa são suficientes para demonstrar o adimplemento de suas obrigações contratuais” 
Esta Diretoria entende que tais colocações da ASJUR demonstraram cabalmente que a empresa efetivamente executou o objeto do 

contrato, sendo que a modificação desejada pela Administração requer a aquisição de novo software.  
Ante o exposto e com fulcro 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, deixo de aplicar quaisquer penalidades à contratada pelos 
motivos antes delineados. 

Publique-se. 
Após, dê-se ciência ao Supervisor da SEMAD, para que nas futuras contratações a serem realizadas, elabore ou solicite a elabora-

ção de termo de referência ou projeto básico, especificando de forma inequívoca o objeto que atenda às necessidades da Administração, fa-
zendo constar as condições de fornecimento e as sanções cabíveis para os casos de inadimplemento.  

Por fim, à SESUD/SECAD para comunicar à empresa a presente decisão. 
Belém, Pa, 13.12.2011. 

 
* 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$) 

Instant Solutions Tecnologia e Informa-
tica 

Fornecimento e instalação de 01 cen-
tral privada PABX IP, com Gateway 
fixo para SSJ de Marabá 

200/2011 11NE001079 12.11 13.12.11 31.875,00

Instant Solutions Tecnologia e Informa-
tica 

Fornecimento e instalação de 01 cen-
tral privada PABX IP, com Gateway 
fixo para SSJ de Marabá 

200/2011 11NE001080 12.11 13.12.11 31.875,00

Vivo S.A Serviço de telefonia móvel pessoal 
nesta Seccional 613/2010 11NE000133 11.11 13.12.11 103,72

Vivo S.A Serviço de telefonia móvel pessoal 
nesta Seccional 613/2010 11NE000140 11.11 13.12.11 49,14

Vivo S.A Serviço de telefonia móvel pessoal 
nesta Seccional 613/2010 11NE000133 11.11 13.12.11 441,41

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