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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA SJ DIREF 25, DE 21.01.15 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando os termos do Memorando nº 009, do Núcleo de Administração, de 16.01.2015, RESOLVE: 
                     
DESIGNAR, nos termos do art. 38, da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97, c/c a Resolução nº 003/2008-CJF, 

os servidores abaixo relacionados para substituírem em decorrência de férias do titular da função e ausência de substituto automático. 
 
SUBSTITUTO FUNÇÃO PERÍODOS 

Crispiniano Ribeiro de Almeida Supervisor da Seção de Planejamento e Orçamento do Núcleo de Administração, 
código FC-05 16 a 21.01.2015 

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

1ª Vara CLAUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA 
2ª Vara HIND GHASSAN KAYATH 
3ª Vara RUBENS ROLLO D’OLIVEIRA 
4ª Vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
                                      WALTER HENRIQUE VILELA SANTOS 
5ª Vara JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JÚNIOR 
6ª Vara RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
7ª Vara LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
8ª Vara EMANUEL JOSÉ MATIAS GUERRA 
9ª Vara ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
10ª Vara SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES 
11ª Vara ILAN PRESSER 
12ª Vara CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA 

DIRETOR DA SECAD: JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

A R T H U R  P I N H E I R O  C H A V E S  
 JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO 

LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
JUÍZA FEDERAL VICE-DIRETORA DO FORO 

JUÍZES FEDERAIS 

ALTAMIRA  SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES 
CASTANHAL  PAULO MÁXIMO CABACINHA 
ITAITUBA  JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA 
MARABÁ 1ª VARA  MARCELO HONORATO 
MARABÁ 2ª VARA  BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO 
PARAGOMINAS  ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
REDENÇÃO  OMAR BELLOTTI FERREIRA 
SANTARÉM 1ª VARA  ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO 
SANTARÉM 2ª VARA  ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO 
TUCURUÍ  HEITOR MOURA GOMES 

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES AANNOO XXXX   NN.. 001122 

Belém (PA), 21 de Janeiro de 2015 
(Quarta-feira) 

1ª TURMA RECURSAL DO PARÁ E AMAPÁ 

Membros  CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM 
  ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIN 
  FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA 

2ª TURMA RECURSAL DO PARÁ E AMAPÁ 

Membros  JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA 
  RENATA MESQUITA RIBEIRO QUADROS 
  LUCIANO MENDONÇA FONTOURA 
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REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA SJ DIREF 26, DE 21.01.15 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando os termos do Expediente Administrativo, de 19.01.2015, ratificado pela Secretaria Administrativa, RESOLVE: 
 
DESIGNAR o servidor abaixo para substituir em decorrência do afastamento tanto do titular quanto do substituto automático, no pe-

ríodo indicado: 
 

SERVIDOR FUNÇÃO AFASTAMENTO TITULAR AFASTAMENTO 
SUBSTITUTO PERÍODO 

Gleysom Cardoso Bran-
dão 

Supervisor da Seção de Modernização 
Administrativa do Núcleo de Adminis-
tração, código FC-05 

Férias Férias 20 a 31.01.2015 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA SJ DIREF 27, DE 21.01.15 
 
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 001/GABJU/2015, da 2ª Vara da Subseção Judiciária da Marabá, de 16.01.2015, RESOLVE: 
                         
DISPENSAR o servidor do exercício da Função Comissionada, conforme abaixo: 
 

SERVIDOR FUNÇÃO   
VIGÊNCIA 

Marcos Victor de Assis Veras, Técnico Judiciário – Área Administrativa. 
Assistente Adjunto II para JEF Adjunto do Serviço 
de Atividades Destacadas da Secretaria da 2ª Vara 
da Subseção Judiciária de Marabá, código FC-02 

03.12.2014 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA SJ DIREF 28, DE 21.01.15 
 
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 001/GABJU/2015, da Subseção Judiciária de Marabá, de 16.01.2015, RESOLVE: 
 
DESIGNAR o(s) servidor(es) para o exercício da Função Comissionada, conforme abaixo: 
 

SERVIDOR FUNÇÃO 
Ana Clarissa Oka de Lima, Técnico Judiciário – 
Área Administrativa 

Assistente Adjunto II para JEF Adjunto do Serviço de Atividades Destacadas da Secretaria 
da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Marabá, código FC-02 

 
A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
* Portarias assinadas pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Arthur Pinheiro Chaves 

 
 

SUBSEÇÃO DE TUCURUÍ 
 
EDITAL Nº 01/2015, DE 15.01.15 
 
SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUCURUÍ/PA 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DESTA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TUCURUÍ faz saber que realizará, no dia 22 de fevereiro de 

2015, prova para seleção de estagiários alunos do curso de Bacharelado em Direito, de acordo com instruções constantes do presente edital. 
 
INSTRUÇÕES: 
 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1. Para a contratação após classificação no presente processo seletivo exige-se do candidato estar cursando a partir do 2º ano/4º 

semestre do curso de Direito. 
 
2. A carga horária do estágio a ser prestado é de 20 (vinte) horas semanais, sendo 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-

feira. 
3. Os classificados farão parte do cadastro de reserva para contratação durante o prazo de validade do processo seletivo. 
 
4. O estagiário/estudante perceberá uma ajuda de custo correspondente ao valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) e o auxí-

lio-transporte no valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por dia útil, que será pago junto com a bolsa de estágio, em pecúnia, 
proporcional aos dias efetivamente estagiados. 

 
II – DAS INSCRIÇÕES 
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1. As inscrições serão realizadas no período de 19 de janeiro a 20 de fevereiro de 2015, no horário das 13 às 18 horas, de segunda 

a sexta-feira, na sala da Seção de Suporte Administrativo e Operacional (SESAP) desta Subseção, localizada na Rua um, n. 51, 2º piso, Bair-
ro Jardim Marilucy, nesta cidade (no mesmo prédio da Faculdade Gamaliel – 2º piso). 

 
2. A inscrição será realizada mediante a doação de 5 (cinco) quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal), os quais serão destina-

dos a uma associação beneficente deste município, a ser oportunamente selecionada. 
 
3. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópias da cédula oficial de identidade, do comprovante de matrícula, do históri-

co escolar e do curriculum vitae. 
 
4. O candidato poderá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na ficha de inscrição, apresentando 

o laudo médico atestando a necessidade de condições especiais de trabalho em face do grau de incapacidade da deficiência física. Em obe-
diência ao disposto no § 5º do art. 17 da Lei n. 11.788/2008 e ao § 2º do art. 8º da Resolução n. 39/2008 do CJF, será reservada uma vaga. 

 
5. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou ingresso no estágio, desde que verificada falsidade de declarações ou 

irregularidades na prova e/ou documentos. 
 
III – DA APLICAÇÃO DA PROVA 
 
1. A prova realizar-se-á no dia 22 de fevereiro de 2015 (domingo), das 08 às 12 horas, no prédio da Faculdade Gamaliel, devendo o 

candidato comparecer ao local 30 (trinta) minutos antes do horário estabelecido. 
 
2. Não haverá envio de correspondência ao candidato, sendo de sua inteira responsabilidade o acompanhamento do calendário de 

realização do certame.  
 
3. Somente terá acesso à sala de aplicação da prova o candidato que estiver munido do original da cédula de identidade. O referido 

documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
4. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
5. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário determinado para início da prova; 
b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento do fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou usando livros, notas ou impressos não permitidos; 
f) lançar mão de meios ilícitos para a realização da prova; 
g) não devolver integralmente o material recebido; 
h) perturbar a ordem dos trabalhos. 
 
IV – DA PROVA 
 
1. A prova será constituída: a) por 20 (vinte) questões objetivas, valendo dois pontos; b) e uma redação sobre um tema proposto, 

contendo no mínimo 15 linhas e no máximo 25 linhas, valendo 60 pontos. 
 
2. O conteúdo programático, na área de Direito, incluirá as seguintes matérias: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito 

Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal e Direito Processual Penal, conforme anexo.  
 
3. Não será permitida consulta a qualquer material e nem a utilização de aparelhos eletroeletrônicos (agendas, calculadoras, celula-

res etc.). 
 
V – DA CLASSIFICAÇÃO 
 
1. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota. 
 
2. A nota máxima será 100 (cem). Serão considerados desclassificados os candidatos que não alcançarem a nota 50 (cinquenta). 
 
3. Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade, estiver cursando a série mais avança-

da. Persistindo o empate, será dada preferência ao candidato mais velho. 
 
VI – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
O resultado preliminar será divulgado no dia 26/02/2015, no site www.jfpa.jus.br. e afixado no quadro de avisos desta Subseção. O 

resultado final será divulgado no dia 04/03/2015, após o julgamento de eventuais recursos. 
 
VII – DOS RECURSOS 
 
1. Os candidatos poderão interpor recurso às questões da prova no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado a partir da divulgação 

do resultado preliminar, no horário das 09 às 18 horas. 
 
2. A pontuação relativa à questão eventualmente anulada será atribuída a todos os candidatos presentes na prova e que não rece-

beram pontuação nas referidas questões com a divulgação do primeiro resultado, independentemente de interposição de recursos. 
 
3. Modificado o gabarito oficial pela Comissão do Processo Seletivo, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas se-

rão corrigidas de acordo com o novo gabarito. 
 
4. Não haverá reexame de recursos. 
 
VIII – DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
A homologação do resultado final ocorrerá no dia 04/03/2015 e será feita pelo Juiz Federal Diretor desta Subseção Judiciária, sendo 

divulgado na página eletrônica da Seção Judiciária do Pará (www.jfpa.jus.br) e afixado na sede desta Subseção Judiciária. 
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IX – DA VALIDADE 
 
O prazo de validade da seleção será de 1 (um) ano, contado da homologação do resultado, prorrogável uma vez por igual período, a 

critério da Administração. 
 
X – DA CONVOCAÇÃO 
 
1. A aprovação na seleção não gera direito à convocação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o 

prazo de validade da seleção. 
 
2. Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de classificação, no limite das vagas existentes ou que surgirem dentro do 

prazo de validade da seleção. 
 
3. O candidato que for convocado deverá fornecer cópia dos seguintes documentos: Carteira de identidade; CPF; título eleitoral; 

comprovante de votação na última eleição; comprovante de residência; comprovante de Conta Bancária (Banco do Brasil S/A ou Caixa Eco-
nômica Federal) e histórico escolar, assim como 2 (duas) fotografias 3x4; atestado de matrícula no Curso de Direito; atestado de saúde ocu-
pacional – ASO, hemograma e exame de urina (EAS); carta de apresentação emitida pela Faculdade. 

 
4. A convocação será feita por e-mail, telefone ou por carta com Aviso de Recebimento (AR). O candidato terá o prazo de 03 (três) 

dias úteis, contados da comunicação, para manifestar interesse no estágio. 
5. Manifestado o interesse, o candidato terá 10 (dez) dias corridos para providenciar exames de laboratório para verificação de seu 

estado de saúde, solicitados no momento da apresentação. As despesas inerentes aos exames e documentação correrão por conta do candi-
dato. 

 
6. Não serão aceitos pedidos de prorrogação de prazos nem reclassificação em final de lista. 
 
7. Para fim da convocação deverá o candidato manter atualizados endereço e telefone na Secretaria desta Subseção.  
 
8. O candidato que for considerado apto e não assumir a vaga, no prazo de 5 (cinco) dias, perderá o direito à contratação.  
 
XII – DOS IMPEDIMENTOS À CONTRATAÇÃO 
 
1. Não poderão ser contratados como estagiários: 
a) os ocupantes de cargo, emprego ou função vinculados aos órgãos ou às entidades da administração pública direta ou indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; 
b) os militares da União, dos Estados ou do Distrito Federal; 
c) o titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal; 
d) os que estejam impedidos pelas determinações contidas no art. 10 da Lei n. 11.788/2008; 
e) os que já tenham prestado estágio remunerado no âmbito da Justiça Federal e cujo encerramento haja ocorrido em virtude do al-

cance do limite 02 (dois) anos, na forma do art. 14, § 1° da Resolução n. 39/2008 do Conselho da Justiça Federal; 
f) os que possuírem vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de advogados que atuarem em processos na 

Justiça Federal (Resolução CJF n. 039/2008, art. 22). 
 
XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. O início do estágio dar-se-á com a assinatura do respectivo termo de compromisso. O Termo de Compromisso assinado pelo es-

tudante não gera direitos trabalhistas ou funcionais ou vínculo empregatício (Lei n. 11.788/2008, art. 3º).  
 
2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não 

poderá alegar desconhecimento. 
 
3. Não poderá realizar estágio remunerado na Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus o estudante que possuir vínculo profis-

sional ou de estágio com advogado ou sociedade de advogados que atuarem em processos na Justiça Federal (Resolução CJF n. 039/2008, 
art. 22) e, também, aquele que possuir vínculo empregatício com outro órgão ou instituição pública. 

 
4. Qualquer alteração no local de realização das provas será comunicada aos candidatos com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência, por meio de informação afixada nos quadros de avisos desta Subseção Judiciária e de nota publicada na imprensa local. 
 
5. Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Comissão instituída para a realização do certame. 
 

ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE DIREITO 

 
1 – DIREITO CONSTITUCIONAL – Constituição (conceito, objeto e elementos). Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e Deve-

res Individuais e Coletivos; Direitos Sociais. Poder Judiciário: Das Disposições Gerais, Dos Tribunais Regionais Federais e Dos Juízes Fede-
rais. 

2 – DIREITO ADMINISTRATIVO – Administração Pública: disciplina constitucional. Poderes Administrativos. Atos administrativos: 
conceitos, requisitos, atributos, classificação e espécies. Invalidação dos atos administrativos. Revogação e anulação. Efeitos decorrentes. 

 
3 – DIREITO CIVIL – Personalidade. Capacidade. Domicílio. Bens. Fatos e Atos Jurídicos.  Prescrição e Decadência. Contratos: 

Disposições Gerais.  
 
4 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Princípios do Processo Civil. Ação. Conceito. Condições. Elementos. Classificação. Jurisdição: 

Conceito, Atuação, Princípios, Limites. Atos Processuais: Tempo e lugar; Prazos; Nulidades. Processo: Formação; Suspensão; Extinção. Peti-
ção Inicial, Contestação, Exceção. Sentença e Coisa Julgada. 

 
5 – DIREITO PENAL – Aplicação da Lei Penal. Conceito de Crime. Capacidade Penal. Sujeitos Ativo e Passivo. Fato Típico. Condu-

ta. Resultado. Relação de Causalidade. Tipicidade. Dolo e Culpa. Consumação. Tentativa. Erro de Tipo. Erro de Proibição. Arrependimento 
Posterior. Desistência Voluntária. Arrependimento Eficaz. Antijuridicidade. Concurso de Pessoas. Culpabilidade. Penas Privativas de Liberda-
de. Penas Restritivas de Direito. Pena de Multa. 
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6 – DIREITO PROCESSUAL PENAL – Princípios Gerais. Inquérito Policial. Ação Penal. Competência Penal dos Juízes Federais. 

Provas. Sujeitos Processuais. Prisão e Liberdade Provisória. 
 

ANEXO II 
CRONOGRAMA 

 
FASE DATA LOCAL 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES Período de 19 de janeiro a 20 de fevereiro 
de 2015, no horário das 13 às 18 horas 

Suporte Administrativo e Operacional 
(SESAP) 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS A prova realizar-se-á no dia 22 de fevereiro 
de 2015 (domingo), das 8 às 12 horas Faculdade Gamaliel 

GABARITO 
(questões objetivas) 23/02/2015 Site www.jfpa.jus.br 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR O resultado preliminar será divulgado no 
dia 26/02/2015. 

Quadro de avisos desta Subseção e no site 
www.jfpa.jus.br 

PRAZO PARA RECURSOS 27 a 02/03/2015, das 13 às 18 horas Suporte Administrativo e Operacional 
(SESAP) 

RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO 
O resultado final será divulgado no dia 
04/03/2015, após o julgamento de eventu-
ais recursos. 

Quadro de avisos desta Subseção e no site 
www.jfpa.jus.br 

 
ANEXO III 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
NOME:__________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: _________________________________________________ 

TELEFONES: (___) _______________________________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________________ 

SEMESTRE DO CURSO: ___________________________________________________ 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: (___) SIM (___) NÃO 

NÚMERO DE IDENTIDADE: ____________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR:__________ 

CPF:____________________________________________________________________ 

Tucuruí/PA, ____/____/2015. 

 
* Edital assinado pelo Diretor da Subseção, Juiz Federal Heitor Moura Gomes 

 
ORDENS DE SERVIÇO 

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/15, DE 14.01.15 
 
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 os servidores abaixo relacionados, para atuarem como Executor e Executor Substituto do Contrato firmado entre esta 

Seção Judiciária e a empresa selecionada para prestação de serviços na Seção Judiciária do Pará, ficando responsáveis pelo fiel cumprimen-
to das obrigações assumidas: 

  

CONTRATO Nº PROCESSO Nº EXECUTOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 

06/2015 0002088-
81.2014.4.01.8010 

Supervisor da 
SESEG 

C.E.M. 
CONSTRUTORA E 
COMÉRCIO LTDA–

EPP 

Serviços de pavimentação do 
estacionamento da Seção Ju-

diciária do Pará 
13.01.2015 a 
12.01.2016 

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/15, DE 16.01.15 
 
Acompanhamento e fiscalização de Contrato 
 
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ANDAR TÉRREO E ESTACIONAMENTO DA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, OBJETO DO CONTRATO nº 06/2015. 
 
AUTORIZAR a empresa C.E.M. CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA–EPP a dar início, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar desta data, aos serviços de engenharia para execução de pavimentação do estacionamento da Seção Judiciária do Pará, em estrita 
conformidade com as disposições do Contrato nº 06/2015, celebrado entre esta Seção Judiciária e a aludida empresa. 
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Caberá ao Executor do Contrato adotar as providências necessárias para acompanhar e fiscalizar regularmente o andamento dos 

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

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 0000161-46.2015.4.01.8010 
Para atender ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 RATIFICO a declaração de inexigibilidade de licitação proferida pelo Diretor 

da Secretaria Administrativa desta Seccional, constante dos presentes autos. 
Outrossim, em obediência ao Acórdão nº 1336/06-TCU-Plenário, dispenso a 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, 20.01.15 
 
PROCESSO Nº 0000358-98.2015.4.01.8010 
Ao NUCJU, para destacar dois servidores para realizar o credenciamento/validação presencial do acesso às partes no Processo Ju-

dicial Eletrônico. 
À SECOS para ampla divulgação no website da Seccional. 
À SESUD/DIREF para divulgar,via mensagente eletrônica, junto às Varas da Seccional e Subseções vinculadas, Turmas Recursais, 

bem como à OAB/PA, MPF/PA e todas as Procuradorias Federais acerca do contido no Provimento da Corregedoria do CJF nº 15, de 
09/12/2014. 

  Cumpra-se. 
Belém, 20.01.15 
 
PROCESSO Nº 0000161-46.2015.4.01.8010 
Para atender ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 RATIFICO a declaração de inexigibilidade de licitação proferida pelo Diretor 

da Secretaria Administrativa desta Seccional, constante dos presentes autos. 
Outrossim, em obediência ao Acórdão nº 1336/06-TCU-Plenário, dispenso a 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, 20.01.15 

 
* Despachos assinados pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Arthur Pinheiro Chaves 

 
PROCESSO Nº 0000161-46.2015.4.01.8010 
Considerando o Parecer exarado pela ASJUR em 20/01/2015 nos autos do processo virtual nº 0000161-46.2015.4.01.8010, 

que tem como objeto pedido formulado pela Diretora do NUCAD relativo ao tratamento de algumas despesas contínuas previsto na Lei 
8.666/93, DECLARO a inexigibilidade de licitação, com base no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93, para a realização das despesas relativas a 
serviços de malote e encomendas expressas (ECT), água e esgoto (COSANPA), assinatura e publicações no DOU/DJ (IMPRENSA 
NACIONAL), licenciamento de veículos (DETRAN-PA) e fornecimento de água para a Subseção de Paragominas (SANEPAR), a serem reali-
zadas durante o exercício de 2015 no âmbito desta Seccional e Subseções. 

Para fins de eficácia da presente declaração, em atendimento ao requisito previsto no art. 26 da mesma lei, faço remessa destes au-
tos ao Exmo. Sr. Juiz Federal Diretor do Foro para, se de acordo, ratificar o presente ato. 

Belém, 20.01.15 
 
PROCESSO Nº 363/13 
Tendo em vista as competências delegadas ao Diretor da SECAD por meio da Portaria n. 214/2009-DIREF, as informações contidas 

nos presentes autos, a manifestação do NUCOI quanto a necessidade de retificação das planilhas referentes ao período de março-maio/2014, 
o parecer da ASJUR nº 010/2015, AUTORIZO a celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014 – prestação de serviços de 
limpeza, asseio e conservação na sede da Seção Judiciária do Pará e nas demais Subseções Judiciárias, celebrado entre a Justiça Federal 
de 1º Grau – Seção Judiciária do Pará e a empresa D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP, nos termos do art. 57, II, c/c § 
8º do art. 55 da Lei 8.666/93. 

A finalidade deste termo aditivo é: 
- Retificação do 1º termo aditivo ao Contrato nº 07/2014 e a conseqüente alteração do valor global anual do contrato que passa a ser 

de R$1.410.806,86 (um milhão, quatrocentos e dez mil, oitocentos e seis reais e oitenta e seis centavos) com efeitos financeiros a partir de 
01/03/2014, modificando a redação das cláusulas: TERCEIRA (Da Garantia de Execução do Contrato) e SÉTIMA (Do Valor) todas do Contrato 
originalmente celebrado em 17/02/2014. 

Publique-se. 
À SELIT para formalizar o termo aditivo. 
Após, ao executor para notificar a contratada a apresentar a complementação da garantia no valor de R$4.568,23 (quatro mil, qui-

nhentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos). 
Belém, 21.01.15 
 
PROCESSO Nº 0000161-46.2015.4.01.8010 
Considerando o Parecer exarado pela ASJUR em 20/01/2015 nos autos do processo virtual nº 0000161-46.2015.4.01.8010, 

que tem como objeto pedido formulado pela Diretora do NUCAD relativo ao tratamento de algumas despesas contínuas previsto na Lei 
8.666/93, DECLARO a inexigibilidade de licitação, com base no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93, para a realização das despesas relativas a 
serviços de malote e encomendas expressas (ECT), água e esgoto (COSANPA), assinatura e publicações no DOU/DJ (IMPRENSA 
NACIONAL), licenciamento de veículos (DETRAN-PA) e fornecimento de água para a Subseção de Paragominas (SANEPAR), a serem reali-
zadas durante o exercício de 2015 no âmbito desta Seccional e Subseções. 

Para fins de eficácia da presente declaração, em atendimento ao requisito previsto no art. 26 da mesma lei, faço remessa destes au-
tos ao Exmo. Sr. Juiz Federal Diretor do Foro para, se de acordo, ratificar o presente ato. 

Belém, 20.01.15 
 
* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
 


