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DIRETORIA DO FORO 
 

DESPACHOS 
 
 
PROCESSO Nº 2.190/2010  
 Com base nas informações da Diretora da Secretaria  Administrativa, e considerando o 
parecer da ASJUR, fls. 82, AUTORIZO a celebração do  Termo de Cooperação com Governo do 
Distrito Federal, na forma da minuta às fls. 75-80- v, com vistas a dar continuidade às 
atividades dos Postos da Justiça Federal  - PAJUFE,  instalados nas unidades do NA HORA em 
Taguatinga, Ceilância e Gama. 
 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 24 de maio de 2011. 

 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 3.528/2009 - JFDF 

Trata-se da apresentação das notas fiscais, fls. 94 1 e 948, emitidas pela empresa VIVO 
S/A, relativas à prestação de serviços de telefonia  móvel  nas modalidades local e longa 
distância durante o exercício de 2010 (Contrato SJD F n. 24/2010). 

Tendo em vista que as notas fiscais foram atestadas  pelo executor do Contrato SJ/DF n. 
24/2010, e considerando a informação da SEOFI, fls.  957, sobre a inexistência de saldo na nota 
de empenho 2010NE000626, fls. 956, para liquidação da despesa, e com base na delegação de 
competência prevista no art. 3º, IX, da Portaria DI REF n. 722, de 11.9.2011: 

a)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriore s no valor total de R$ 116,42 
(cento e dezesseis reais e quarenta e dois centavos ); 

b)  AUTORIZO  a emissão de nota de empenho em favor da empresa VIVO S/A, no valor total 
da despesa; 

c)   AUTORIZO  o pagamento das notas fiscais acostadas às fls. 941 e 948, emitidas pela 
empresa VIVO S/A. 

Ao NUCAF para as providências. 
Brasília, 24 de maio de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2.499/2010  

Com base no parecer da SEAJU, fls. 197, considerand o as justificativas apresentadas 
pela contratada às fls. 141, e tendo em vista a del egação de competência prevista no art. 2º, 
XV, da Portaria DIREF nº 722, de 11.09.2009, DESCON SIDERO a possibilidade de aplicação de 
multa de mora no valor de R$ 1.410,00 (um mil, quat rocentos e dez reais) à empresa 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A., por inexecução parcia l do contrato SJDF nº 19/2010, conforme 
notificação às fls. 191. 
 Ao NUCAF para cientificar a empresa, bem como info rmar se constam da proposta 
orçamentária os recursos necessários para a moderni zação dos elevadores do Ed. Sede II.  

Brasília, 24 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0290/2011 

 Trata-se da inscrição da servidora Maria José Ferr o Seabra Nunes no curso denominado 
“Qualidade de vida no trabalho na Administração Púb lica”, a ser promovido pela ONE CURSOS 
Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda., n o período de 30.05 a 01.06.2011 (3 dias), 
uma vez que o curso no qual a servidora estava insc rita, conforme despacho de fls. 21, não 
pôde ser realizado por não ter alcançado o mínimo d e inscrições, conforme informação do NUCRE, 
fls. 27. 
 A despesa total é de R$ 1.980,00 (um mil e novecen tos e oitenta reais), podendo ser 
processada por inexigibilidade de licitação por enq uadrar-se no artigo 25, II c/c artigo 13, 
VI e artigo 26 da Lei 8.666/93.  
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 Assim, considerando a disponibilidade orçamentária  informada pelo NUCAF, fls. 31, bem 
como a delegação de competência prevista no art.  2 º, II, da Portaria n. 722, de 11.09.2009, 
DECIDO:  

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

b)  AUTORIZAR a emissão de nota de empenho em favor da empresa ONE CURSOS Treinamento, 
Desenvolvimento e Capacitação Ltda., no valor de R$  1.980,00 (um mil e novecentos 
e oitenta reais); 

c)  CANCELAR a nota de empenho nº 2011NE000210, fls. 23 ; 
 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, 24 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0967/2011 - JFDF 

Com base nas informações do NUCRE, fls. 29, e media nte a delegação de competência 
prevista na Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, co nsiderando a desistência da servidora 
LARISSA DE MENEZES JANSEN de participar do curso “E stratégias de Atendimento de Assessoria de 
Imprensa”, fls. 24, AUTORIZO o cancelamento da nota  de empenho 2011NE000298 (R$ 390,00 – 
trezentos e noventa reais), fls. 23,  emitida  em f avor da empresa COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO 
CORPORATIVA LTDA. 
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 24 de maio de 2011. 

 
 


