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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 

A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciári a do Distrito Federal, no uso das 
atribuições conferidas pela Resolução nº 079, de 19  de novembro de 2009, do Conselho da 
Justiça Federal, resolve: 
 
PORTARIA Nº 364 DE  10  DE  MAIO  DE  2011 

Designar  o servidor Diógenes Nogueira da Silva Alexopulos , matrícula nº 1400336, 
Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1º Grau – 
Seção Judiciária do Distrito Federal, para exercer a função comissionada FC-02, de Assistente 
Técnico II do Serviço de Atividades Destacadas da 4 ª Vara. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 
 

 
PROCESSO Nº 388/93 – SECAD 
 Autoriza a revisão  da averbação de tempo de serviço prestado pelo ser vidor Raimundo 
Nonato Castro Viana , Analista Judiciário, do Quadro de Pessoal desta S eção Judiciária, à 
empresa Sul  América Cia. Nacional de Seguros de Vida , no período de 15.07.1971 a 23.02.1973 , 
totalizando 590  (quinhentos e noventa) dias , efetuada nos termos das informações de fl. 27/29 
e do despacho de fl. 30, conforme o quadro I abaixo , com fundamento no artigo 103, incisos V, 
da Lei nº 8.112/90 c/c Resolução nº 141/2011 do Con selho da Justiça Federal, tendo em vista as 
informações prestadas pelo Núcleo de Recursos Human os e a competência que me foi delegada pela 
Diretoria do Foro desta Seccional, por meio da Port aria DIREF n° 722/2009. 

 
QUADRO I 

ORGÃO PERÍODO QTD/DIAS FINALIDADE 

Sul América Cia. Nacional de Seguros de Vida 15.07.1971 a 23.02.1973 590 Aposentadoria e Disponibilidade 

 
Publique-se. 
Brasília, 10 DE maio de 2011. 

 
PROCESSO Nº 419/2005 – SECAD 
 Concedo à servidora Dalvina Abreu da Silva , Técnico Judiciário do Quadro de Pessoal da 
Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Di strito Federal, matrícula nº 3/5835, lotada 
na Central de Digitalização Judicial,  Licença para  Tratamento de Saúde em pessoa da família, 
nos períodos de 4.4 a 19.4.2011 e de 25.4 a 09.05.2 011 , referentes a seu esposo Joel de 
Oliveira Papa, mediante homologação de atestado pel a Junta Médica desta Seção Judiciária, nos 
termos do artigo 83 da Lei nº 8.112/90 e em face da  delegação de competência que me foi 
atribuída pela Portaria nº 722/2009-DIREF. 
 
PROCESSO Nº 1.629/2009 

Com base nas informações da Seção de Cadastro de Pe ssoal, AUTORIZO a inscrição do 
servidor GALDINO VIEIRA DA ROCHA  e de sua esposa, dependente, ZÉLIA  GOMES DA ROCHA, no 
programa de Auxílio-saúde, a partir de Novembro/201 0, o pagamento mensal do benefício, no 
valor máximo de R$ 90,00 (noventa reais) por inscri to, mediante apresentação do respectivo 
comprovante de desembolso, nos termos da Resolução CJF nº 02/2008, Portaria/Presi 630-308/2008 
e das delegações de competência da  Portaria Diref nº 722/2009-DIREF. 

AUTORIZO ainda , o pagamento retroativo referente aos meses de Out ubro/2009 a 
Outubro/2010, encaminhando-se os autos à Sepag para  cálculos e remessa ao Nucoi para 
conferência dos valores. 
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PROCESSO Nº 3.178/2010 – JFDF 
Trata-se de defesa prévia apresentada pela empresa PORTAL ÁUREO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., fls. 121/123, contra a possibilidade de aplicação do percentual de 
20% (vinte por cento) no cálculo da multa por mora na entrega do objeto adquirido por meio da 
nota de empenho 2010NE001010, fls. 103, que resulto u no valor de R$ 5.039,95 (cinco mil trinta 
e nove reais e noventa e cinco centavos), fls. 114.   

Com base no parecer da SEAJU de fls. 125 e mediante  a delegação de competência prevista 
na Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, DECIDO: 

a) CONHECER a Defesa Prévia acostada às fls. 121/12 3, por ser tempestiva, e, no mérito, 
DAR-LHE provimento, para reduzir o percentual de 20 % (vinte por cento), utilizado no cálculo 
da multa, para 15% (quinze por cento); 

b) APLICAR à empresa a penalidade de multa por mora  no valor de R$ 3.779,96 (três mil 
setecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), por descumprimento de prazo 
estabelecido na nota de empenho 2010NE001010 para a  entrega do material adquirido; 

c) DEVOLVER à empresa o valor de R$ 1.259,99 (mil d uzentos e cinquenta e nove reais e 
noventa e nove centavos), relativo à diferença na r edução do percentual utilizado para o 
cálculo da multa de mora, e, portanto, retido a mai or. 

Notifique-se a contratada da presente decisão, conc edendo-lhe o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para fins do recurso previsto no art. 10 9, inciso I, alínea “f” e §5º, da Lei n. 
8.666/93, franqueando-lhe a vista dos autos.  

Transcorrido o prazo recursal, sem manifestação da contratada, AUTORIZO, ainda, o 
recolhimento do valor relativo à multa, à conta do Tesouro Nacional, com a devida anotação da 
penalidade no Sistema de Cadastro Unificado de Forn ecedores – SICAF. 

Ao NUCAF para as providências. 
Brasília, 10 de maio de 2011. 

 
PROCESSO Nº 0385/2011 

Visando à aquisição de carpetes em placas, atendida s às disposições da Lei 10.520/02, 
dos Decretos 3.555/2000 e 5.450/2005, da Lei Comple mentar 123/2006, da Lei 8.666/1993, 
considerando que a minuta do Edital (fls. 89-102), foi analisada pela ASJUR (fls. 104),  e a 
provisão orçamentária informada às fls. 88, bem com o a delegação de competência prevista na 
Portaria DIREF n. 722, de 11.09.2009, AUTORIZO a ab ertura de procedimentos licitatórios, na 
modalidade Pregão, a serem realizados por pregoeiro  (a) e sua equipe de apoio, designados pela 
portaria SECAD n. 51, de 02.05.2011. 

Ao NUCAF para providências, devendo a minuta do Edital ser corrigida conforme 
recomendação da ASJUR, fls. 104. 

Brasília, 10 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0995/2011 
 Trata-se de inscrição do servidor Rodrigo Pires An drade Maranhão no curso denominado 
“Formação de Pregoeiros e Sistema de Registro de Pr eços”, a ser promovido pela Açoriana 
Congressos & Eventos Ltda., no período de 30.05 a 0 1.06.2011 (3 dias), conforme informação do 
NUCRE, fls. 21-22. 
 A despesa total é de R$ 1.025,00 (um mil e vinte e  cinco reais), podendo ser processada 
por inexigibilidade de licitação por enquadrar-se n o artigo 25, II c/c artigo 13, VI e artigo 
26 da Lei 8.666/93.  
 Assim, com base no parecer da SEAJU, fls. 26, cons iderando a disponibilidade 
orçamentária informada pelo NUCAF, fls. 24, bem com o a delegação de competência prevista no 
art. 2º, II, da Portaria n. 722, de 11.09.2009:  

a)  RATIFICO a inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 25, II c/c artigo 13, 
VI e artigo 26 da Lei 8.666/93; 

b)  AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da e mpresa promotora do curso.  
 Fica dispensada a publicação deste ato na Imprensa  Nacional, em face da orientação do 
NUCOI/SEVAN n. 225/2010, de 13.7.2010, constante do  PA-0724/2010, com base no Acórdão n. 
1336/2006 do TCU– Plenário. 
 Ao NUCAF para providências. 

   Brasília, 10 de maio de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


