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DIRETORIA DO FORO 
 

DESPACHOS 

 

PROCESSO Nº 0029/2000 – JFDF 

Com base na informação da Diretora da Secretaria Ad ministrativa  e nos pareceres da 
ASJUR de fls. 227/228 e 233/233-v, AUTORIZO a prorr ogação do Convênio SJDF n. 06/2006, com 
base no artigo 57, § 4º, da Lei 8.666/93,  uma vez que o convênio em questão é de extrema 
importância para os trabalhos das varas criminais f ederais desta Seccional e a prorrogação da 
sua vigência na forma proposta pelo GDF garante que  durante os próximos doze meses os 
senteciados que já estão cumprindo pena alternativa ,  tenham a oportunidade de reabilitação 
social, pelo caráter positivo do trabalho, que esti mula a capacidade produtiva do indivíduo, 
entendendo o trabalho comunitário como agente socia lizador. 
 Ao NUCAF para providências relativas à assinatura do termo aditivo, ressaltando-se que 
previamente deverão ser realizadas as alterações so licitadas pela ASJUR às fls. 233-v, itens 
“a” e “b” . 
 Brasília, 2 de março de 2011. 

PROCESSO Nº 0380/2006 – JFDF 

Com base no parecer da ASJUR de fls. 177/187, AUTOR IZO o recolhimento do valor de R$ 
1.708,90 (mil setecentos e oito reais e noventa cen tavos) na forma solicitada pela 
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 3ª Reg ião às fls. 171/175. 
 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 2 de março de 2011. 

PROCESSO Nº 986/2007 
Tendo em vista acerto de pagamento da Juíza Federal  aposentada MAÍSA COSTA GIUDICE , 

relativo à indenização de férias, conforme informaç ão do NUCOI, fls. 105, RECONHEÇO a dívida a 
título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento no valor determinado, em favor da 
magistrada aposentada, conforme planilha de fls. 10 4. 
 Ao NUCAF para providências, observando as orientaç ões do NUCOI, fls. 105. 

Brasília, 02 de março de 2011. 

PROCESSO Nº 1810/2009 

Com base no parecer da Junta Médica do TRF/1ª Regiã o, fls. 20, e na informação da 
ASJUR, fls. 29/31, DETERMINO a relotação do servido r na Seção de Protocolo – SEPRO, do Núcleo 
Judiciário – NUCJU, após seu retorno do período de férias. 

Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 2 de março de 2011. 

 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
DESPACHOS 

 

PROCESSO Nº 0726/2010 – JFDF 

Tratam os autos de procedimento objetivando a contr atação de empresa para prestar 
serviço de telefonia fixa nas Unidades Administrati vas localizadas no SGON, durante o 
exercício de 2011. 

O NUCAF informa às fls. 271, que a despesa total es timada para o corrente exercício é 
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  

Consta nos autos, fls. 42, que apenas a empresa Bra sil Telecom S/A (atual OI) possui 
cobertura de telefonia fixa no SGON, inviabilizando  a competição para este tipo de serviço, 
podendo, portanto, a contratação se dar com fulcro no art. 25, caput, da Lei n. 8.666/1993. 
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Dessa forma, com base no parecer da SEAJU de fls. 5 0, e com base nas informações 
prestadas pela Diretora do NUCAF às fls. 271, e ten do em vista a delegação de competência 
prevista no art. 2º, II, da Portaria DIREF n. 722, de 11.09.2009: 

1)  RATIFICO a inexigibilidade de licitação  para a contratação do serviço de telefonia 
fixa para as unidades administrativas localizadas n o SGON, com fundamento no art. 
25, “caput”, da Lei 8.666/93, tendo em vista a invi abilidade de competição; 

2)  AUTORIZO a emissão de nota de empenho no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) , 
em favor da OI TELEFONE FIXO, bem como os reforços e anulações que se fizerem 
necessários à execução da despesa no decorrer do ex ercício de 2011. 

 Publique-se na imprensa oficial. 
 Após, ao NUCAF para as demais providências. 

Brasília, 2 de março de 2011. 

PROCESSO Nº 1.537/2010 – JFDF 
Com base nas informações do NUCOI, fls. 26 e do NUC RE, fls. 30, DETERMINO a reposição 

ao erário do valor determinado, pelo ex-servidor SEBASTIÃO CLETO SPOTTO, conforme planilha de 
fls. 25. 

Ao NUCAF dar ciência ao ex-servidor da presente dec isão encaminhando-lhe a GRU no valor 
relativo ao débito, observando as orientações do NU COI, fls. 26. 

Após, ao NUCRE para demais providências. 
Brasília, 02 de março de 2011. 

PROCESSO Nº 2.323/2010 – JFDF 
Com base nas informações do NUCAF, fls. 55, no art.  15, inciso II, da Lei 8.666/93, c/c 

art. 2º, inciso IV do Decreto nº 3.931/2001, na dis ponibilidade orçamentária, fls. 54-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 REFRIPEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA, no valor total 
de R$ 2.380,00  (dois mil, trezentos e oitenta reais), para aquisi ção de materiais elétricos 
para instalação de equipamento de ar condicionado d o tipo split, constante da Ata de Registro 
de Preços nº 12/2010, referente ao Pregão nº 25/201 0, conforme solicitação da NUASG, às fls. 
35. 
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 02 de março de 2011.  

PROCESSO Nº 2.683/2010 – JFDF 
Tendo em vista a solicitação da empresa CAED INDUST RIAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., 

fls. 130, relativamente à prorrogação do prazo de e ntrega do objeto da nota de empenho 
2010NE001035, e com base no parecer da SEAJU de fls . 131 e delegação de competência consignada 
na Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, CONHEÇO do pedido, por ser tempestivo, e, no mérito, 
DOU-LHE provimento, para estender o prazo de entreg a do material até o dia 16.3.2011, tendo em 
vista a anuência do executor do contrato, fls. 130- v. 

Ao NUCAF para tomar ciência da observação da SEAJU contida no penúltimo parágrafo de 
fls. 131, bem como para notificar a contratada da p resente decisão. 

Brasília, 2 de março de 2011. 

PROCESSO Nº 428/2011 – JFDF 

Trata-se de pedido da servidora MARIA FERNANDA DE C ASTRO RIBEIRO MURTA, objetivando 
concessão de Licença Capacitação Profissional, a se r usufruída no período de 18.03.2011 a 
15.06.2011 , totalizando 90 (noventa)  dias, face sua participação no Curso de Gestão 
Administrativa no Setor Público, a distância, promo vido pelo Instituto Legislativo Brasileiro 
- ILB, com início em 15.03.2011 e término em 30.06. 2011, conforme documentos  acostados às 
fls. 04/10. 
 Com base nas informações do NUCRE, fls. 15/17, e t endo em vista a delegação de 
competência prevista no art. 1º, inciso I, alínea “ h” da Portaria DIREF nº 722, de 11.09.2009, 
DEFIRO o pedido e, consequentemente, concedo a Licença Ca pacitação Profissional à servidora, 
conforme disposições do art. 87 da Lei n. 8.112/90 c/c a Resolução CJF n. 05/2008. 
 Ao NUCRE para dar ciência à servidora e demais pro vidências. 

Brasília, 02 de março de 2011. 
 
 


