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DESPACHOS 
 
 
PROCESSO Nº 888/11 
Para atender ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 com respeito à declaração de dispensa de licitação proferida pelo Diretor da 

Secretaria Administrativa desta Seccional, à fl. 51, RATIFICO a realização da despesa relativa aquisição de pneus para manutenção de veícu-
lo oficial da Subseção Judiciária de Santarém/PA, ao teor do art. 24, VII da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 1.210,00 (um mil, duzentos e 
dez reais), conforme informação da SEVIT de fl. 25, a ser realizada junto à empresa COUTO IRMÃOS LTDA, vide proposta de fl. 17. 

Outrossim, em obediência ao Acórdão nº 1336/06-TCU -Plenário), aduzo que as aquisições caracterizadas por dispensa ou inexigi-
bilidade de licitação, previstas nos arts. 24, incisos III e seguintes, e 25, da Lei 8.666/93, podem ser fundamentadas em dispensa de licitação, 
embasadas no art. 24, incisos I e II, da referida Lei, para fins de exclusão do procedimento constante do art. 26 da mesma lei, qual seja, a o-
brigatoriedade de publicação no DOU, com a finalidade de privilegiar a economicidade, desde que se cumpram os demais requisitos do art. 26 
e de seu parágrafo único. 

Publique-se no boletim de serviço.  
À SECAD, para providências. 
Belém, 30.12.11 
 
PROCESSO Nº 631/11 
Para atender ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 com respeito à declaração de dispensa de licitação proferida pelo Diretor da 

Secretaria Administrativa desta Seccional, à fl. 56/57, RATIFICO a realização da despesa relativa à aquisição de pneus e bicos para pneus, 
bem como de serviços de alinhamento e balanceamento em veículo desta Seção Judiciária, ao teor do art. 24, VII da Lei nº 8.666/93, no valor 
total de R$1.688,00 (um mil, seiscentos e oitenta e oito reais), conforme informação da SEVIT de fl. 52, a ser realizada junto à empresa 
PNEUS BELÉM LTDA, vide proposta de fl. 45. 

Outrossim, em obediência ao Acórdão nº 1336/06-TCU -Plenário), aduzo que as aquisições caracterizadas por dispensa ou inexigi-
bilidade de licitação, previstas nos arts. 24, incisos III e seguintes, e 25, da Lei 8.666/93, podem ser fundamentadas em dispensa de licitação, 
embasadas no art. 24, incisos I e II, da referida Lei, para fins de exclusão do procedimento constante do art. 26 da mesma lei, qual seja, a o-
brigatoriedade de publicação no DOU, com a finalidade de privilegiar a economicidade, desde que se cumpram os demais requisitos do art. 26 
e de seu parágrafo único. 

Publique-se no boletim de serviço.  
À SECAD, para providências. 
Belém, 30 de dezembro de 2011. 

 
* Despachos assinados pela Diretora do Foro em exercício, Juíza Federal Substituto Isaura Cristina de Oliveira Leite 

 
PROCESSO Nº 450/11 
Considerando a concessão de Progressão Funcional nos termos da Portaria N. 422/2011-DIREF/JFPA, publicada no Boletim de 

Serviço N. 218, de 20.12.2011 (doc. fl. 68), 

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.. 222255 

Belém (PA), 30 de Dezembro de 2011 
(Sexta-feira) 
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Considerando ainda as informações do NUCRE e a planilha de cálculos emitida pela Seção de Pagamento de Pessoal 

(SEPAG/NUCRE) correspondentes às movimentações funcionais acima referidas, juntadas às fls. 69/71, 
Com base nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Port. DIREF/PA nº. 214/2009, 
Autorizo a inclusão na folha de pagamento suplementar do mês de dezembro/2011 dos valores de Diferença de Remuneração e 

Gratificação Natalina/2011 em virtude de Movimentação Funcional referentes ao mês de novembro-dezembro/2011, conforme planilha de fls. 
70/71. 

Belém, 20.12.2011 
 
PROCESSO Nº 124/11 
Considerando a concessão de Progressão Funcional nos termos da Portaria N. 421/2011-DIREF/JFPA, publicada no Boletim de 

Serviço N. 218, de 20.12.2011 (doc. fls. 88/89), 
Considerando ainda as informações do NUCRE e a planilha de cálculos emitida pela Seção de Pagamento de Pessoal 

(SEPAG/NUCRE) correspondentes às movimentações funcionais acima referidas, juntadas às fls. 90/93, 
Com base nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Port. DIREF/PA nº. 214/2009, 
Autorizo a inclusão na folha de pagamento suplementar do mês de dezembro/2011 dos valores de Diferença de Remuneração e 

Gratificação Natalina/2011 em virtude de Movimentação Funcional referentes ao mês de dezembro/2011, conforme planilha de fls. 91/93. 
Belém, 20.12.2011 
 
PROCESSO Nº 789/11 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer da Assistência Jurídica de fl. 660, o parecer do NUCOI de fl. 67/68, e 

as delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, HOMOLOGO, inclusive no si-
te 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 procedimento licitatório 
referente ao Pregão Eletrônico nº 52/2011, do tipo menor preço, cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviços de recarga 
de extintores da Seção Judiciária do Pará, ratificando a adjudicação realizada pelo pregoeiro à empresa Mais Segurança Comercialização de 
Equipamentos de Prote, no valor global de R$6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais) conforme termo de adjudicação de fls. 61/62 e infor-
mação do pregoeiro à fl. 65, 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. 
À SEPLO para emitir a nota de empenho respectiva, observada a regularidade fiscal da contratada.  
Após, à SEVIT para enviar a nota de empenho e aguardar a nota fiscal correspondente. 
Belém, 29.12.2011 
 
PROCESSO Nº 927/11 
Em face das informações constantes dos autos, entre as quais a da SECOM de fl. 35-43 e da SEPLO de fl. 46 informando o crédito 

orçamentário, do parecer da Assistência Jurídica de fl. 49-50 e das delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela 
PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO a adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico nº 11/2011 da Uni-
versidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA com cópia do extrato de publicação no DOU datado de 30.12.2011 constante à fl. 48, cujo for-
necedor é a empresa LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA-ME, para fins de aquisição de 
bens permanentes (eletrodomésticos) para atender as necessidades da Seccional e das Subseções Judiciárias de Paragominas, Marabá e 
Santarém, eis que atendidos os requisitos legais, inclusive quanto à concordância do órgão gerenciador da ata, às fls. 06-08, e do fornecedor, 
à fl. 09. Seguem abaixo os dados da Ata. 

1. Ata de Registro de Preços decorrente do pregão eletrônico nº 11/2011 realizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, 
contendo as características a seguir: 

• Item 22: REFRIGERADOR DOMÉSTICO 380L. 
• Valor unitário registrado: R$-1.648,17; 
• Quantidade registrada: 10; 
• Empresa vencedora: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA-ME, CNPJ: 

11.235.712/0001-06; 
• Vigência: 12 meses contados da assinatura; 
• Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, sendo contado a partir do recebimento da nota de empenho. 
 
Item 24: FOGÃO GÁS, 4 BOCAS. 
• Valor unitário registrado: R$-515,00; 
• Quantidade registrada: 10; 
• Empresa vencedora: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA-ME, CNPJ: 

11.235.712/0001-06; 
• Vigência: 12 meses contados da assinatura; 
• Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, sendo contado a partir do recebimento da nota de empenho. 
 
Item 25: FRIGOBAR 120L. 
• Valor unitário registrado: R$-752,00; 
• Quantidade registrada: 20; 
• Empresa vencedora: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA-ME, CNPJ: 

11.235.712/0001-06; 
• Vigência: 12 meses contados da assinatura; 
• Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, sendo contado a partir do recebimento da nota de empenho. 
• Publique-se este ato no boletim de serviço desta Seccional e o extrato de adesão à ata em tela no site desta Seccional. 
Depois, à SEPLO para empenhar conforme o quadro abaixo, observando a regularidade fiscal da empresa. 
 

Objeto Quant. Valor unitá-
rio (R$) Empresa Favorecida Valor total (R$) 

REFRIGERADOR DOMÉSTICO 380L 03 1.648,17 Lance Norte Distribuidora de E-
quip. Eletro-Eletrônicos Ltda-Me 4.944,51 

FOGÃO GÁS 4 BOCAS 01 515,00 Lance Norte Distribuidora de E-
quip. Eletro-Eletrônicos Ltda-Me 515,00 

FRIGOBAR 120L 06 752,00 Lance Norte Distribuidora de E-
quip. Eletro-Eletrônicos Ltda-Me 4.512,00 

VALOR TOTAL: 9.971,51 
 
 Belém, 30.12.2011 
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PROCESSO Nº 809/11 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer da Assistência Jurídica de fl. 95, o parecer do NUCOI de fl. 96/97, e 

as delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, HOMOLOGO, inclusive no si-
te 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 procedimento licitatório 
referente ao Pregão Eletrônico nº 53/2011, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para confecção 
de chaves e carimbos e prestação de serviços de chaveiro à Justiça Federal - Seção Judiciária do Pará, ratificando as adjudicações dos Gru-
pos ou Lotes 1 e 2 realizadas pelo pregoeiro à empresa ARS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, nos valores globais de R$ 11.916,60 
(onze mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta centavos) e R$ 8.109,00 (oito mil, cento e nove reais) respectivamente conforme informa-
ção do pregoeiro às fls. 89-93, 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. 
À SECOM para formalizar o contrato e demais providências. 
À SEPLO para emitir a nota de empenho respectiva, tão logo seja disponibilizado o orçamento do exercício seguinte.  
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 do contrato a ser firmada entre esta Seção Judiciária e a Empresa 
adjudicatária, o servidor Edivaldo de Souza Paes Barreto, que ficará responsável pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas, devendo 
ser substituído nas ausências legais e regulamentares pelo supervisor da SESEG. Emita-se a ordem de serviço. 

Belém, 30.12.2011 
 
PROCESSO Nº 933/11 
Versam estes autos sobre o procedimento da Cotação Eletrônica nº 15/2011, aberta no dia 29.12.2011, sendo  a empresa 

ARRIVARE COMERCIAL  LTDA – EPP, a detentora do menor lance no valor de R$ 4.499,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove re-
ais).  

Após a abertura da cotação eletrônica, chegou e foi juntada aos autos a proposta da empresa Méson Equipamentos no valor total de 
R$3.818,00 (três mil e oitocentos e dezoito reais), bem abaixo do valor final do procedimento da cotação eletrônica. 

Considerando as informações constantes dos autos, a manifestação da SEAJU/SECAD à fl. retro. e as delegações conferidas ao Di-
retor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, CANCELO a cotação eletrônica nº 15/2011 e a adjudicação 
à empresa Arrivare Comercial, com base no princípio da economicidade e AUTORIZO a contratação da empresa MESON EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS LTDA, para fornecimento de 01 conjunto contendo 02 (dois) painéis eletrônicos de senha com 02 (duas) impressoras eletrôni-
cas, acionadores de ajuste e de chamada de senha e bobinas de papel para impressão térmica, e a respectiva emissão de nota de empenho 
no valor total de R$3.818,00 (três mil, oitocentos e dezoito reais), ao teor do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, conforme proposta juntada nos au-
tos.  

Publique-se. 
À SEPLO, para providenciar a emissão da nota de empenho, eis que há regularidade fiscal da empresa e recursos orçamentários. 
Após, à SEMAP para enviar a nota de empenho à beneficiária. 
Belém, 30.12.2011 
 
PROCESSO Nº 531/10 
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 294/2011 de fls. 283-285, AUTORIZO a prorrogação, por 12 meses, median-
te termo aditivo, ao Contrato nº 16/2010, celebrado entre a esta Administração e a empresa D. ABDON & CIA. LTDA – WALMED SERVICE, 
cujo objeto é a prestação de serviços de 02(dois) Office-boy/girl na Sede da Justiça Federal do Pará, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

Com respeito à solicitação da contratada de fls. 238-244, acato o fornecimento dos documentos comprobatórios das retenções de 
tributos efetuadas em seus pagamentos. Já quanto à solicitação da efetivação do pagamento sem que se faça a retenção dos tributos, esta 
analisarei após a formalização do termo aditivo.  

Publique-se. 
Após, encaminhe-se conforme a seguir: 
1- À SECOM para formalizar a prorrogação contratual e demais providências. 
2- À SEOFI para fornecer à contratada os documentos comprobatórios das retenções de tributos efetuadas em seus pagamentos. 
Por fim retornem-se estes autos a esta Diretoria para análise e decisão quanto à solicitação da efetivação dos pagamentos à contra-

tada sem que se faça a retenção dos tributos 
Belém, 30/12/2011 

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

 
 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 
 

Empresa/Favorecido (a) Discriminação Processo Nota de 
Empenho 

Mês de 
Compet. 

Data da 
Autoriz. 

Valor 
(R$) 

Torquato Construções, Planejamento e 
Consultoria Ltda. ME 

Elaboração de projeto básico e 
executivo para reforma do prédio-
sede da Subseção de Altamira 

320/2011 11NE001193 12.11 30.12.11 7.352,00

* Autorização assinada pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
 


