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DIRETORIA DO FORO 

DESPACHOS 

PROCESSO Nº 0967/2007 
Com base nas informações da Diretora da Secretaria Administrativa, que tratam de 

aditamento do contrato firmado com a empresa CNC – Central de Cópias Ltda., destinado à 
digitalização dos processos da 11ª e 19ª Varas, e c om fundamento no art. 65, § 1º, da Lei 
8.666/93, AUTORIZO: 

a)  o aditamento do Contrato SJDF nº 11/2008, nos termo s da minuta acostada às fls. 
685-689, para acrescer o quantitativo de páginas pa ra digitalização no total de 185.003 
folhas; 

b)  que o respectivo Termo Aditivo seja firmado pela Di retora da Secretaria 
Administrativa; 

c)  a emissão de empenho complementar no valor de R$ 37.000,60 (trinta e sete mil reais 
e sessenta centavos), em favor da empresa. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 31 de dezembro de 2009. 

PROCESSO Nº 3310/2009 
Com base nas informações da Diretora da Secretaria Administrativa, que tratam de 

aditamento do contrato de prestação de serviços ger ais firmado com a empresa CONTRAT – 
Administração Empresarial Ltda., e com fundamento n o art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, 
AUTORIZO o aditamento do contrato SJ/DF  22/2008, n os termos da minuta acostada às fls. 282-
338, visando ao reequilíbrio econômico financeiro d o contrato a partir de 01.04.2009. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 31 de dezembro de 2009. 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

DESPACHOS 

PROCESSO Nº 3.529/2009-JFDF 
Trata-se de solicitação do NUTEC às fls. 04, para q ue seja autorizada a aquisição de 300 

(trezentos) teclados ergonômicos, mediante utilizaç ão do Sistema de Registro de Preços, 
implementado pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Hospital 
Universitário, nos termos da Ata proveniente do Pre gão Eletrônico n. n. 44/2009, fls. 13/39. 

O valor total para a presente contratação é de R$28 .050,00  (vinte e oito mil e cinquenta 
reais), que  segundo informa o NUCAF, é mais vantajoso para a Ad ministração. 

Para a despesa em questão há recursos orçamentários  disponíveis, conforme expresso às 
fls. 51. 

Assim, tendo em vista a delegação de competência pr evista no art. 2º, VI, da Portaria 
DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a adoção das p rovidências necessárias à: 

- utilização da Ata de Registro de Preços provenien te do Pregão Eletrônico n. 44/2009 da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  – Hospital Universitário, para aquisição 
de 300 (trezentas) unidades de teclado ergonômico, constantes dos Itens 43 e 44 da referida 
Ata, com fulcro no art. 15, inciso II, da Lei n. 8. 666/93 c/c art. 8º e seus parágrafos, do 
Decreto n. 3.931, de 19.09.2001, alterado pelo Decr eto n. 4.342, de 23.08.2002; 

- emissão de nota de empenho em favor da empresa CA RLOS HENRIQUE CASTOLDO-ME, no valor 
de R$28.050,00 (vinte e oito mil e cinquenta reais) . 

Ao NUCAF para emissão da respectiva nota de empenho  e demais providências. 
Brasília, 31 de dezembro de 2009 
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PROCESSO Nº 4.058/2009-JFDF 

Em vista da assinatura da Ata de Registro de Preços  n. 14/2009-IV, proveniente do Pregão 
Presencial n. 02/2009, conforme fls. 04/07; da soli citação do Supervisor da SEMAT, fls. 30 e 
31v; da disponibilidade orçamentária consignada às fls. 36 e da delegação de competência 
prevista no Art. 2º, VII, da Portaria DIREF n. 722,  de 11.9.2009, AUTORIZO a aquisição dos 
materiais de expediente constantes dos itens 35, 36 , 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 
48 e 49 da referida Ata, no valor total de R$1.454,00 (mil, quatrocentos e cinquenta e quatro 
reais), em favor da empresa WJ GRÁFICA, EDITORA E P APELARIA LTDA-ME., nos moldes propostos às 
fls. 35/36. 

Ao NUCAF para emissão da respectiva nota de empenho  e demais providências. 
Brasília, 31 de dezembro de 2009 

PROCESSO Nº 4.063/2009-JFDF 
Em vista da assinatura da Ata de Registro de Preços  n. 18/2009-VI, proveniente do Pregão 

Eletrônico n. 35/2009, conforme fls. 16/18; da soli citação do Supervisor da SEMAT, fls. 22, 
22v, 23 e 23v; da disponibilidade orçamentária cons ignada às fls. 26 e da delegação de 
competência prevista no Art. 2º, VII da Portaria DI REF n. 722 de 11.9.2009, AUTORIZO a 
aquisição dos materiais de expediente constantes da  referida Ata, no valor total de 
R$6.464,60 (seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e  sessenta centavos), em favor 
da empresa ALM ÁUDIO, VÍDEO E SUPRIMENTOS PARA INFO RMÁTICA LTDA., nos moldes propostos às 
fls. 26. 

Ao NUCAF para emissão da respectiva nota de empenho  e demais providências. 
Brasília, 31 de dezembro de 2009 

PROCESSO Nº 4.064/2009-JFDF 
Em vista da assinatura da Ata de Registro de Preços  n. 18/2009-III, proveniente do 

Pregão Eletrônico n. 35/2009, conforme fls. 16/18; da solicitação do Supervisor da SEMAT, 
fls. 22, 22v, 23 e 23v; da disponibilidade orçament ária consignada às fls. 26 e da delegação 
de competência prevista no Art. 2º, VII da Portaria  DIREF n. 722 de 11.9.2009, AUTORIZO a 
aquisição dos materiais de expediente constantes da  referida Ata, no valor total de 
R$19.794,00 (dezenove mil, setecentos e noventa e quatro reais) , em favor da empresa AFFARE 
FATTO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME, nos moldes p ropostos às fls. 26. 

Ao NUCAF para emissão da respectiva nota de empenho  e demais providências. 
Brasília, 31 de dezembro de 2009 

PROCESSO Nº 4.065/2009-JFDF 

Em vista da assinatura da Ata de Registro de Preços  n. 18/2009-II, proveniente do Pregão 
Eletrônico n. 35/2009, conforme fls. 20/24; da soli citação do Supervisor da SEMAT, fls. 30, 
30v, 31 e 31v; da disponibilidade orçamentário cons ignada às fls. 36 e da delegação de 
competência prevista no Art. 2º, VI da Portaria DIR EF n. 722 de 11.9.2009, AUTORIZO a 
aquisição dos materiais de expediente constantes da  referida Ata, no valor total de 
R$28.767,76 (vinte e oito mil, setecentos e sessenta e sete rea is e setenta e seis centavos), 
em favor da empresa FUTURA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESCOLARES, ESCRITÓRIO E 
INFORMÁTICA LTDA.EPP, nos moldes propostas às fls. 34/36. 

Ao NUCAF para emissão da respectiva nota de empenho  e demais providências. 
Brasília, 31 de dezembro de 2009 

PROCESSO Nº 4.067/2009-JFDF 

Em vista da assinatura da Ata de Registro de Preços  n. 18/2009-V, proveniente do Pregão 
Eletrônico n. 35/2009, conforme fls. 16/18; da soli citação do Supervisor da SEMAT, fls. 22, 
22v, 23 e 23v; da disponibilidade orçamentária cons ignada às fls. 26 e da delegação de 
competência prevista na Portaria DIREF n. 722, de 1 1.9.2009, AUTORIZO a aquisição dos 
materiais de expediente constantes dos itens 72, 73  e 74 da referida Ata, no valor total de 
R$154.811,50 (cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e onze reais e cinquenta centavos), 
em favor da empresa DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ., nos moldes propostos às fls. 26. 

Ao NUCAF para emissão da respectiva nota de empenho  e demais providências. 
Brasília, 31 de dezembro de 2009 

PROCESSO Nº 4069/2009 – JFDF 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 32/33, no a rt. 15, inciso II, da Lei 8.666/93, 
combinado com o art. 2º, inciso IV do Decreto n. 3. 931/2001, na disponibilidade orçamentária 
consignada também na informação do NUCAF, fls. 33, e mediante a delegação de competência 
prevista na Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, AU TORIZO a emissão de nota de empenho em 
favor da empresa VERA & FRANCILIA GRÁFICA E EDITORA  LTDA – ME, no valor total de R$ 35.676,00  
(trinta e cinco mil seiscentos e setenta e seis rea is), para aquisição de material de 
expediente, conforme solicitação da SEMAT de  fls. 28, material registrado na Ata de Registro 
de Preços n. 14/2009 – II, fls. 4/7, procedente do Pregão Presencial n. 02/2009.  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 29 de dezembro de 2009. 
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PROCESSO Nº.4.070/2009-JFDF 

Em vista da assinatura da Ata de Registro de Preços  n. 18/2009-I, proveniente do Pregão 
Eletrônico n. 35/2009, conforme fls. 15/17; da soli citação do Supervisor da SEMAT, fls. 21, 
21v, 22 e 22v; da disponibilidade orçamentária cons ignada às fls. 25/26 e da delegação de 
competência prevista no Art. 2º, VII da Portaria DI REF n. 722 de 11.9.2009, AUTORIZO a 
aquisição dos materiais de expediente constantes da  referida Ata, no valor total de 
R$3.590,00 (três mil, quinhentos e noventa reais), em favor da  empresa EDUARDO SIQUEIRA 
BARBOSA LTDA-ME, nos moldes propostos às fls. 25/26 . 

Ao NUCAF para emissão da respectiva nota de empenho  e demais providências. 
Brasília, 31 de dezembro de 2009 

 


