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PROCESSO Nº 0155/2009 – JFDF 
 Cuidam os autos dos procedimentos que objetivam a prorrogação e o reajuste d e preços 
do Contrato SJ/DF n. 12/2008 firmado com a empresa MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SEVIÇOS EM 
TECNOLOGIA LTDA., para manutenção das centrais tele fônicas desta Seccional.  
 A Seção de Contratos – SETRA juntou às fls. 200/20 1 destes autos a minuta do Terceiro 
Termo Aditivo ao mencionado contrato, que foi anali sada pela ASJUR às fls. 205 e cujos 
cálculos seguiram a orientação do NUCOI, fls. 193, e foram conferidos por esta SECAD, fls. 
200-v. 
 A SEPLO consignou a disponibilidade orçamentária p ara a realização da despesa, fls. 
203.  
 Nesse contexto, e com base na delegação de competê ncia outorgada pela Portaria DIREF n. 
722, de 11.9.2009, AUTORIZO a prorrogação do Contra to SJ/DF n. 12/2008, nos moldes da minuta 
do Terceiro Termo Aditivo acostada às fls. 200/201,  aprovada pela ASJUR, fls. 205. 

Brasília, 28 de abril de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0739/2009 – JFDF 
 Cuidam os autos dos procedimentos que objetivam a prorrogação e o reajuste d e preços 
do Contrato SJ/DF n. 13/2008 firmado com a empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A., para 
manutenção dos elevadores instalados no Edifício Se de I.  
 A Seção de Contratos – SETRA juntou às fls. 189/19 0 destes autos a minuta do Terceiro 
Termo Aditivo ao mencionado contrato, que foi anali sada pela ASJUR às fls. 193 e cujos 
cálculos seguiram a orientação do NUCOI, fls. 184, e foram conferidos por esta SECAD, fls. 
190. 
 A SEPLO consignou a disponibilidade orçamentária p ara a realização da despesa, fls. 
192.  
 Nesse contexto, e com base na delegação de competê ncia outorgada pela Portaria DIREF n. 
722, de 11.9.2009, AUTORIZO a prorrogação do Contra to SJ/DF n. 13/2008, nos moldes da minuta 
do Terceiro Termo Aditivo acostada às fls. 189/190,  aprovada pela ASJUR, fls. 193. 

Brasília, 28 de abril de 2011. 
 
PROCESSO Nº 1550/2010 – JFDF 

Tratam os autos de procedimentos que visam à aquisi ção de aparelhos de televisão de 
LCD, mediante sistema de registro de preços, confor me interesse do NUASG manifestado a fls. 4. 
 O valor estimado da contratação é de R$ 30.200,80 (trinta mil duzentos reais e oitenta 
centavos), conforme planilha de formação de preços de fls. 124-v.  

Conforme consignado pela SEPLO às fls. 25, há dispo nibilidade orçamentária para 
realização da despesa com a aquisição pretendida. 

O termo de referência n. 12/2011, fls. 123/124-v, f oi analisado pela SEAJU, fls.139, e 
a minuta de edital do Pregão Eletrônico SRP n. 3/20 11, fls.126/137-v, foi analisada pela 
ASJUR, fls. 140. 

Assim, considerando a delegação de competência prev ista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009, APROVO o Termo de Referência de fls. 123 /124-v, bem como autorizo a abertura de 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletr ônico, no Sistema de Registro de Preços, a 
ser realizado pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, designados pela Portaria SECAD n. 
98, de 26.7.2010, nos moldes da minuta de Edital  a costada às fls. 126/137-v,  com vistas à 
aquisição de aparelhos de televisão de LCD para est a Seção Judiciária. 

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 28 de abril de 2011. 
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PROCESSO Nº 0987/2011 – JFDF 
Trata-se de pedido do servidor ARLINDO BARBOSA GOME S objetivando concessão de Licença 

Capacitação Profissional, a ser usufruída no períod o de 09.05.2011 a 06.08.2011, totalizando 
90 (noventa) dias, em virtude de sua participação nos  cursos de Cidadania e Ética no Serviço 
Público; Primeiros Socorros e Direito Constituciona l, na modalidade a distância, promovidos 
pelo Centro de Educação Profissional - CENED, com i nício em 07.04.2011, e término previsto 
para 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data d a matrícula, conforme documentos acostados 
às fls. 05/06. 
 Com base nas informações do NUCRE, fls. 12/14, 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 ao servidor, 
conforme disposições do art. 87     da Lei n. 8.112 /90 c/c a Resolução CJF n. 05/2008. 
 Ao NUCRE para dar ciência ao servidor e demais pro vidências. 

Brasília, 28 de abril de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 


