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DIRETORIA DO FORO 
 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 3.485/2010 – JFDF 

Com base nas informações da Diretora da Secretaria Administrativa, AUTORIZO a emissão 
de empenho com vistas ao pagamento de ajuda de cust o ao magistrado Gabriel José Queiroz Neto,  
no valor determinado, em vista de sua remoção para esta Seccional, conforme Ato PRESI/ASMAG 
1.646, de 15.12.2010, fls. 4-5, e e-mail da DIPOR/T RF1, fls. 06-14, bem como pela 
descentralização dos créditos pelo TRF/1ª Região fa ce ao documento de fls. 15. 
 Ao NUCAF para emissão de empenho. 
 Após, ao NUCRE para instrução prévia ao pagamento.  
 Brasília, 31 de dezembro de 2010. 
 
PROCESSO Nº 3.486/2010 – JFDF 

Com base nas informações da Diretora da Secretaria Administrativa, AUTORIZO a emissão 
de empenho com vistas ao pagamento de ajuda de cust o ao magistrado Roberto Carvalho Veloso , no 
valor determinado, em vista de sua remoção para esta Seccional, conforme e-mail da DIPOR/TRF1, 
fls. 04-12, bem como pela descentralização dos créd itos pelo TRF/1ª Região face ao documento 
de fls. 13. 
 Ao NUCAF para emissão de empenho. 
 Após, ao NUCRE para instrução prévia ao pagamento.  
 Brasília, 31 de dezembro de 2010. 
 
PROCESSO Nº 3.487/2010 – JFDF 

Com base nas informações da Diretora da Secretaria Administrativa, AUTORIZO a emissão 
de empenho com vistas ao pagamento de ajuda de cust o à magistrada Ana Paula Martini Tremarin , 
no valor determinado, em vista de sua remoção para esta Seccional, conforme Ato PRESI/ASMAG 
1.646, de 15.12.2010, fls. 4-5, e e-mail da DIPOR/T RF1, fls. 06-14, bem como pela 
descentralização dos créditos pelo TRF/1ª Região fa ce ao documento de fls. 15. 
 Ao NUCAF para emissão de empenho. 
 Após, ao NUCRE para instrução prévia ao pagamento.  
 Brasília, 31 de dezembro de 2010. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

DESPACHOS 

PROCESSO Nº 2.088/2010 – JFDF 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 103, no art . 15, inciso II, da Lei 8.666/93, 
c/c art. 2º, inciso IV do Decreto n. 3.931/2001, na  disponibilidade orçamentária, fls. 98-v, e 
mediante a delegação de competência prevista na Por taria DIREF nº 722, de 11.9.2009, AUTORIZO 
a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa BS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, no valor 
total de R$ 6.256,80 (seis mil, duzentos e cinquent a e seis reais e oitenta centavos), para 
aquisição de placas em laminado melamínico (fórmica ), constante da Ata de Registro de Preços 
nº 22/2010, referente ao Pregão nº 51/2010, conform e solicitação da NUASG, às fls. 98. 
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 31 de dezembro de 2010.  
 
PROCESSO Nº 2.584/2010 – JFDF 

Trata-se da entrega do objeto relativo à nota de em penho nº 2010NE000711, emitida em 
favor da empresa MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL LTDA., cuja prorrogação do prazo 
de entrega foi indeferida às fls. 63, sendo estabel ecido o prazo-limite de 05 (cinco) dias 
úteis para o cumprimento da obrigação. 
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Todavia, em face das informações prestadas pelo NUA SG, fls. 66, considerando a 
delegação de competência consignada na Portaria DIR EF nº 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a dilação 
do prazo-limite para entrega do objeto em mais 30 ( trinta) dias. 

Ao NUCAF para dar ciência à empresa e demais provid ências. 
Brasília, 31 dezembro de 2010. 

 
PROCESSO Nº 2.683/2010 – JFDF 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 120, no art . 15, inciso II, da Lei 8.666/93, 
c/c art. 2º, inciso IV do Decreto n. 3.931/2001, na  disponibilidade orçamentária, fls. 114, e 
mediante a delegação de competência prevista na Por taria DIREF nº 722, de 11.9.2009, AUTORIZO 
a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa CAED INDUSTRIAL, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, 
no valor total de R$ 4.048,32  (quatro mil, quarenta e oito reais e trinta e dois  centavos), 
para aquisição de carrinhos para transportar proces sos, constante da Ata de Registro de Preços 
nº 21/2010, referente ao Pregão nº 53/2010, conform e solicitação da SEPAT, às fls. 113. 
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 31 de dezembro de 2010.  
 
PROCESSO Nº 2.768/2010 – JFDF 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 147, no art . 15, inciso II, da Lei 8.666/93, 
c/c art. 2º, inciso IV do Decreto n. 3.931/2001, na  disponibilidade orçamentária, fls. 142, e 
mediante a delegação de competência prevista na Por taria DIREF nº 722, de 11.9.2009, AUTORIZO 
a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa FFG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP, no 
valor total de R$ 63.735,03  (sessenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e três 
centavos), para aquisição de leitores/leitoras de c ódigo de barras, constante da Ata de 
Registro de Preços nº 24/2010, referente ao Pregão nº 57/2010, conforme solicitação do NUTEC, 
às fls. 04. 
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 31 de dezembro de 2010.  
 
PROCESSO Nº 2.773/2010 – JFDF 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 97, no art.  15, inciso II, da Lei 8.666/93, c/c 
art. 2º, inciso IV do Decreto n. 3.931/2001, na dis ponibilidade orçamentária, fls. 92, e 
mediante a delegação de competência prevista na Por taria DIREF nº 722, de 11.9.2009, AUTORIZO 
a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa CONQUISTA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, no 
valor total de R$ 4.300,00  (quatro mil e trezentos reais), para aquisição de estantes de aço, 
constante da Ata de Registro de Preços nº 20/2010, referente ao Pregão nº 52/2010, conforme 
solicitação da SEPAT, às fls. 91-v/92. 
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 31 de dezembro de 2010.  
 
PROCESSO Nº 3.390/2010 – JFDF 

Trata-se de aquisição de fragmentadoras de papel pa ra esta Seccional, por meio de 
adesão à Ata de Registro de Preços da Inspetoria da  Receita Federal do Brasil, vinculada ao 
Pregão Eletrônico nº 09/2010, conforme solicitação do NUASG, às fls. 03. 
 A SEPLO informa às fls. 50 a existência de crédito  orçamentário. 
 Assim, com base na informação do NUCAF, às fls. 51  e com fulcro no art. 15, inciso II, 
da Lei n. 8.666/93 c/c art. 2º, I, parágrafo único,  e art. 8º, parágrafo 2º, ambos do Decreto 
n. 3.931/2001 e mediante a delegação competência ou torgada pela PORTARIA DIREF nº 722, de 
11/9/2009, AUTORIZO: 

a)  a adesão à Ata de Registro de Preços da Inspetoria da Receita Federal do Brasil, 
vinculada ao Pregão Eletrônico nº 09/2010, conforme  cópias de fls. 14/44; 

b)  a emissão de Nota de Empenho no valor R$ 9.300,00  (nove mil e trezentos reais), em 
favor da empresa RIOTRON COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 31 de dezembro de 2010. 

 
PROCESSO Nº 3.434/2010 – JFDF 

Trata-se de aquisição de refrigeradores para esta S eccional, por meio de adesão à Ata 
de Registro de Preços do Tribunal Regional Eleitora l do Distrito Federal – TRE/DF, vinculada 
ao Pregão Eletrônico nº 09/2010, conforme solicitaç ão do NUASG, às fls. 04. 
 A SEPLO informa às fls. 27-v a existência de crédi to orçamentário. 
 Assim, com base na informação do NUCAF, às fls. 28  e com fulcro no art. 15, inciso II, 
da Lei n. 8.666/93 c/c art. 2º, I, parágrafo único,  e art. 8º, parágrafo 2º, ambos do Decreto 
n. 3.931/2001 e mediante a delegação competência ou torgada pela PORTARIA DIREF nº 722, de 
11/9/2009, AUTORIZO: 

c)  a adesão à Ata de Registro de Preços do Tribunal Re gional Eleitoral do Distrito 
Federal  - TRE/DF, vinculada ao Pregão Eletrônico n º  09/2010, conforme cópias de 
fls. 11/12 e 13/24; 

d)  a emissão de Nota de Empenho no valor R$ 10.125,00  (dez mil, cento e vinte e cinco  
reais), em favor da empresa RM COMERCIAL LTDA - ME.  

Ao NUCAF para providências.  
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Brasília, 31 de dezembro de 2010. 
 

PROCESSO Nº 3.489/2010 – JFDF 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 23, no art.  15, inciso II, da Lei 8.666/93, c/c 
art. 2º, inciso IV do Decreto n. 3.931/2001, na dis ponibilidade orçamentária, fls. 18-v, e 
mediante a delegação de competência prevista na Por taria DIREF nº 722, de 11.9.2009, AUTORIZO 
a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa MASTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
no valor total de R$ 6.916,00  (seis mil, novecentos e dezesseis reais), para aqu isição de 
material de consumo de informática, constante da At a de Registro de Preços nº 23/2010, 
referente ao Pregão nº 55/2010, conforme solicitaçã o da SEMAT, às fls. 17. 
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 31 de dezembro de 2010.  
 


