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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 097, DE 01.03.12 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando os termos do Ofício nº 08/2012, da Subseção Judiciária de Castanhal, de 28.02.2012, RESOLVE: 
 
DESIGNAR o servidor para o exercício, em substituição, da Função Comissionada, código FC-05, nos impedimentos legais e regu-

lamentares do titular e interinamente na vacância da função conforme abaixo: 
 

FUNÇÃO SERVIDOR 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Jorge Cleiton Pereira Soares, Técnico Judiciá-
rio – Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 
01 

 
Supervisor da Seção de Execuções Fiscais – da 
Secretaria da Vara Única da Subseção Judiciária 
de Castanhal, código FC-05 

 
A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
PORTARIA Nº 098, DE 02.03.12 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando os termos do MEM. N. 09/2012, do Núcleo Judiciário, de 28.02.2012, RESOLVE: 
 
 DESIGNAR o servidor abaixo relacionado para substituir em decorrência do afastamento tanto do titular quanto do substituto auto-

mático, no período indicado: 
 

SERVIDOR/CARGO FUNÇÃO AFASTAMENTO 
TITULAR 

AFASTAMENTO 
SUBSTITUTO PERÍODO 

Ruth Pinto Barata Supervisor da Seção de Cálculo 
Judicial, código FC-05 

Licença para tratamento 
de saúde. Férias 27.01.2012 

 

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 
 ISAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE 
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 
10ª Vara RUBEM LIMA DE PAULA 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 ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR (1ª VARA) 
 JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA (2ª VARA) 

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES 

AANNOO XXVVIIII   NN.. 004411 

Belém (PA), 02 de Março de 2012 
(Sexta-feira) 
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REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 099, DE 02.03.12 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando a relotação da servidora nos termos da Portaria nº 47, de 01.02.2012, RESOLVE: 
 
DISPENSAR a servidora JULIANA BENTES DE LIMA, Analista Judiciário - Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 05, do exercício 

em substituição automática da Supervisão da Seção de Certidões do Núcleo Judiciário, código FC-05. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 100, DE 02.03.12 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando os termos da mensagem s/n da Secretaria da 5ª Vara, de 02.03.2012, RESOLVE: 
 
DISPENSAR e DESIGNAR os servidores para o exercício da Função Comissionada, conforme abaixo: 
 

FUNÇÃO SERVIDOR / CARGO 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Cássio Rodrigues de Brito Freire, Técnico Judi-
ciário – Área Administrativa, Classe B, Padrão 
10 

Supervisor da Seção de Processamentos e 
Procedimentos Diversos da Secretaria da 5ª 
Vara, código FC-05 

Assistente Técnico V do Serviço de Ativida-
des Destacadas da Secretaria da 5ª Vara, có-
digo FC-05 

Glayce Anne de Araújo e Sousa Simões, Técni-
co Judiciário – Área Administrativa, Classe C, 
Padrão 15 

Assistente Técnico V do Serviço de Ativida-
des Destacadas da Secretaria da 5ª Vara, 
código FC-05 

Supervisor da Seção de Processamentos e 
Procedimentos Diversos da Secretaria da 5ª 
Vara, código FC-05 

 
A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
PORTARIA Nº 101, DE 02.03.12 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando os termos da mensagem s/n, da 6ª Vara, de 02.03.2012, RESOLVE: 
 
INTERROMPER, nos termos do artigo 80 da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97, o gozo de férias do servidor 

abaixo relacionado, em face de imperiosa necessidade do serviço: 
 

NOME PERÍODO 
AQUISITIVO  DATA INTERRUPÇÃO QUANT. DIAS 

RESTANTES 
Silvio dos Santos Souto 2011/2012 06.03.2012 09 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 102, DE 02.03.12 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando os termos da mensagem s/n da Secretaria da 5ª Vara, de 02.03.2012, RESOLVE: 
 
 DISPENSAR e DESIGNAR os servidores abaixo para exercerem, em substituição, a Função Comissionada, código FC-05, nos im-

pedimentos legais e regulamentares do titular e interinamente na vacância da função, conforme a seguir: 
 

FUNÇÃO SERVIDOR / CARGO 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

VIGÊNCIA 

Rosilene Gomes de Miranda, Técnico 
Judiciário – Área Administrativa, 
Classe “B”, Padrão 07 

Supervisor da Seção de Execuções da 
Secretaria da 5ª Vara, código FC-05  02.03.2012 

Silvia Mari Cardoso de Almeida, Ana-
lista Judiciário – Área Judiciária, 
Classe “C”, Padrão 15 

 
Supervisor da Seção de Execuções 
da Secretaria da 5ª Vara, código FC-
05 

02.03.2012 

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

 
* Portarias assinadas pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 2011390000091000910152000013 
Considerando as informações da Seção de Legislação de Pessoal de nº 2012390000092000920159000020 e 

2011390000092000920159000022, ratificadas pelo Núcleo de Recursos Humanos, e a manifestação da Diretora do Núcleo Judiciário em e-
xercício, DEFIRO o pedido formulado pelo servidor HILDENOR JOSE SOUZA VON LOHRMANN, Técnico Judiciário – Área Administrativa, pa-
ra conceder-lhe licença para tratar de interesses particulares no período de 16/01 a 16/03/2012, com fulcro no art. 91 da Lei nº 8.112/90 e nos 
arts. 74 a 81 da Resolução nº 5/2008-CJF e nos termos do art. 60, I, “l”, do Provimento/COGER nº 38/2009, com as alterações do Provimen-
to/COGER nº 39/2009. 



 
 

 - 3 - 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 02.03.12 ANO XVII  NÚMERO 041
Lado outro, AUTORIZO o recolhimento mensal da contribuição previdenciária, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), 

no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, devendo-se adotar como base de cálculo a remuneração contributiva do cargo e-
fetivo a que faria jus se estivesse em exercício, inclusive as vantagens pessoais, conforme dispõem o art. 79, “a”, da Resolução nº 5/20008-
CJF e o art. 4º da Lei nº 10.887/2004, descontados eventuais recolhimentos já efetuados em folha de pagamento ordinária. 

Publique-se.  
Ao NUCRE, para dar ciência ao servidor e adotar as medidas pertinentes a acerto de remuneração do servidor. 
Belém, 02.03.12 

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

 
PROCESSO Nº 016/12 
Em face das informações constantes dos autos, do parecer da ASJUR n° 31/2012, às fls. 82/83, e das delegações conferidas ao Di-

retor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, APROVO o Edital de fls. 67-81 e seu Termo de Referência 
de fls. 74-77, incluídas as recomendações da ASJUR, cujo objeto é a formação registro de preços visando à contração de empresa(s) espe-
cializada(s) para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar de janela e centrais de ar, tipo split, 
da Subseção Judiciária de Marabá/PA. Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, 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 
3.555/2000 e 3.931/2001, indicando para conduzi-lo o servidor Frankmar dos Reis, o qual ficará responsável pelas publicações e condução 
dos trabalhos, devendo ser auxiliado pelo servidor Alan Gomes Santana, que comporá a equipe de apoio.  

Publique-se no boletim de serviço. 
Após a SECOM para fazer as alterações recomendadas pela ASJUR. 
Em seguida encaminhe-se ao Pregoeiro. 
Belém, 02.03.2012 
 
PROCESSO Nº 030/12 
Considerando as informações constantes dos autos, a manifestação da SEAJU/SECAD de fl. 54 e as delegações conferidas ao Di-

retor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO a emissão de nota de empenho no valor total de 
R$ 1.782,00 (um mil, setecentos e oitenta e dois reais), em favor da Empresa TAPAJÓS EXTINTORES, referente à aquisição e serviço de re-
carga e manutenção de extintores da Subseção de Santarém, ao teor do art. 24, II da lei nº 8.666/93. 

Publique-se. 
À SEPLO, para providenciar a emissão da nota de empenho, citando no empenho que seguem em as condições do fornecimento, 

bem como as sanções para o caso de inadimplemento. 
Após, à SEMAP para enviar a nota de empenho à Subseção e aguardar a remessa da nota fiscal. 
Belém, 02.03.2012 
 
PROCESSO Nº 005/12 
Inicialmente, ressalto que para a contratação em tela esta Diretoria acata a manifestação da SEAJU/SECAD, à fl. 18, no sentido de 

que, embora estando a empresa em questão sancionada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
no âmbito do Ministério Público do Trabalho da 3ª Região (art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93), tal fato não obsta a contratação com esta Se-
ção Judiciária. Caso o dispositivo legal tratasse de inidoneidade, aí sim esta Diretoria não procederia à presente contratação. 

Assim, considerando as informações constantes dos autos, a manifestação da SEAJU/SECAD de fl. 18 e as delegações conferidas 
ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO a emissão de nota de empenho no valor to-
tal de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais), em favor da Empresa ARRIVARE COMERCIAL LTDA EPP, referente à aquisição de bobinas tér-
micas para PDV, ao teor do art. 24, II da lei nº 8.666/93. 

Publique-se. 
À SEPLO, para providenciar a emissão da nota de empenho, citando no empenho que seguem em as condições do fornecimento, 

bem como as sanções para o caso de inadimplemento. 
Após, à SEMAP para enviar a nota de empenho à Subseção e aguardar a remessa da nota fiscal. 
Belém, 02.03.2012 
 
PROCESSO Nº 858/11 
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada de prestação de 

serviços de vigilância armada nas instalações da Subseção Judiciária de Paragominas/PA.  
A ssessão pública do pregão acontecida em 29/02/2012, ao consolidar como o ofertante do menor preço da licitação a empresa L. 

M. S., suscitou da empresa Transamérica Serviços de Vigilância Ltda recurso para desclassificação da 1ª colocada alegando a não cotação 
nas planilhas da incidência de risco de vida sobre os eventos Adicional Noturno, DSR, Intrajornada, com descumprimento do 1º termo aditivo 
da CCT 2012/2013 SINDIVIPA. 

O pregoeiro analisou o recurso e verificou que a Administração realmente não foi precisa na estimativa dos preços de referência, ex-
cluindo alguns itens para o posto de vigilância diurno e noturno que constavam dos estatutos citados, levando as empresas licitantes a erra-
rem na fixação dos preços de suas propostas em patamares infeiores ao realmente devido na composição de mão de obra. Propôs a anulação 
do procedimento licitatório e a autorização de nova licitação com a correção dos valores constantes nas planilhas do edital.  

Basicamente foi desconsiderado no edital  a extensão da hora noturna, que deve ser considerada até o encerramento da jornada de 
trabalho, o que no posto de 12x36, encerra-se às 07:00h, diferente do que constava no estatuto anterior com limite às 05:00h, bem como des-
considerada a integração aos salários do adicional de risco de vida para todos os fins, inclusive da média para levantamento de cálculo de 
rescisão contratual, conforme os estatutos citados. 

Denota-se, portanto, que o preço de referência ficou abaixo do valor permitido pela legislação vigente, prejudicando sobremaneira a 
competitividade da licitação, e os princípios da isonomia e da legalidade. 

Configurada está a ilegalidade, eis que não pode a Administração fixar os preços de referência da licitação de modo a obrigar as 
empresas licitantes a deixar de garantir recursos para pagamentos de direitos devidamente assegurados aos trabalhadores em suas conven-
ções coletivas. Fatalmente isto conduziria tais empresas a indorrerem em inexequibilidade de seus contratos. 

Dessa forma verifico que as súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal são aplicáveis ao caso presente, assim versando, in 
verbis:  

SÚMULA STF 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.” 
SÚMULA STF 473: “A Administração  pode anular seus proprios atos, quando eivados de vicios que os tornam ilegais, porque deles 

não se originam direitos; ou revoga-los,por motivo de conveniencia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em to-
dos os casos, a apreciação judicial.  

Por fim, considerando que houve errro material na elaboração das planilhas que formaram o preço de referência da licitação; 
Que tal erro induziu as empresas licitantes ao erro na elaboração das suas propostas; 
Que, por conseguinte, o procedimento licitatório causou lesão aos princípios da legalidade, da isonomia e da competividade.  
Que há premente necessidade do serviço para esta Seccional, eis que a Subseção Judiciária de Paragominas terá sua inauguração 

no próximo dia 22/03/2012; 
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Que há tempo para a instauração de nova licitação, escoimados os vícios antes discriminados; 
E tendo em vista o poder de autotutela da Administração Pública, ao teor das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, ar-

raigada que está a Administração ao princípio da legalidade, ANULO o ato que APROVOU o Edital de fls. 93-112-v, inclusive o seu Termo de 
Referência de fls. 100-102, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada nas insta-
lações da Subseção Judiciária de Paragominas/PA, o que derroga automaticamente todos os atos a partir dalí decorrentes, salvo eventual a-
preciação judicial.    

Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de novo procedimento licitatório, ao tempo que APROVO o Edital de fls. 93-112-v, e o Termo 
de Referência de fls. 100-102, desde que escoimados dos vícios que o macularam.  

Publique-se no boletim de serviço. 
Após à SECOM para correção dos termos do edital. 
Em seguida encaminhe-se ao pregoeiro  Luis Henrique de Carvalho Lopes, o qual ficará responsável pelas publicações e condução 

dos trabalhos, com o auxílio da servidora Izabel Cristina de Melo Amorim, que comporá a equipe de apoio.   
Belém, 02.03.2012 
 
PROCESSO Nº 753/07 
Considerando a delegação de competência decorrente da Portaria nº 214/2009-DIREF, as informações do Núcleo de Recursos Hu-

manos às fls. 55/56, bem como o atestado médico homologado pela médica perita desta Seccional à fl. 59 e a manifestação da Diretora do 
Núcleo Judiciário à fl. 57, CONCEDO à servidora JULIANA BENTES DE LIMA, Analista Judiciária – Área Administrativa, licença por motivo de 
doença em pessoa da família, no dia 08/11/2011, nos termos dos arts. 81 e 83 da Lei nº 8.112/1990 e Resolução nº 05/2008-CJF. 

 Publique-se. 
 Belém, 02.03.2012 

 
* 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$) 

Amauri Vicente dos Anjos Júnior Aquisição de 02 transformadores 
monofásicos para uso na SEINF 906/2011 11NE001444 03.12 02.03.12 1.997,00

Stefanini Consultoria e Assessoria em 
Informática S.A. Serviços de suporte técnico 918/2011 12NE000105 03.12 02.03.12 27.767,26

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


