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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 

 
 A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciár ia 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 425 DE  07  DE  JUNHO  DE  2011 

Dispensar, a partir de 06.06.2011 , a servidora Maria José de Oliveira Queiroz , 
matrícula nº 1400272, do Quadro de Pessoal do Tribu nal Regional Federal da 1ª Região, ora à 
disposição desta Seccional,  da função comissionada  FC-03, de Assistente Técnico III do 
Gabinete do Juiz Federal Substituto da 6ª Vara, des ignada pela Portaria nº 429/2010-DIREF. 

 
PORTARIA Nº 426 DE  07  DE  JUNHO  DE  2011 

Designar  a servidora Simone  Hammes Agnes , matrícula nº 1314503, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiç a Federal de 1º Grau- Seção Judiciária do 
Distrito Federal, para substituir Wolner Brito Lima , no cargo em comissão CJ-03, de Diretor de 
Secretaria da 1ª Vara Federal, no período de 19 a 25.6.2011 , em virtude de o titular 
encontrar-se em viagem para acompanhar o Grupo de T rabalho do Araguaia em Marabá/PA. 

 
A Diretora do Foro da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Distrito 

Federal, no uso de suas atribuições legais, com bas e na análise realizada e nas informações 
prestadas pelo Núcleo de Recursos Humanos que consi derou o requerimento como de acordo com o 
que estabelecem os artigos 73 e 74 da Lei n. 8.112/ 90, regulamentados pela Resolução n. 04/08, 
do Conselho da Justiça Federal, c/c Resolução n. 11 /98, do Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região, resolve: 

 
PORTARIA Nº 427 DE  07  DE  JUNHO  DE  2011 

I- Tornar sem efeito a portaria nº 311/DIREF de 02 de Maio de 2011; 
 II – Retificar a portaria n° 287/DIREF de 18 abril  de 2011 relativa à prestação de 
serviço extraordinário a ser realizado pela servido ra Ilka Urbano  Fernandes Pimenta para que 
passem a constar as seguintes alterações:  

 
3ª VARA 

Nome Período(s) Total de horas 
ILKA URBANO FERNANDES PIMENTA 02 a 08/05/2011 10h 

 
 III – Autorizar a prestação de serviço extraordiná rio a ser realizado pela servidora 
abaixo relacionada, de acordo com o período indicad o. 
 

3ª VARA 
Nome Período(s) Total de horas 

ILKA URBANO FERNANDES PIMENTA 16,17 e 20/06/2011 6h 
 
 IV- Autorizar o pagamento do total de 16 horas ext ras à servidora acima relacionada, 
mediante comprovação da efetiva prestação por meio de ficha individual de freqüência de 
serviço extraordinário, devidamente preenchido. 
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PROCESSO Nº 1.126/2011 - JFDF 
Tratam os autos de procedimentos que visam à aquisi ção de câmera filmadora para a 

SECOS, cujas especificações encontram-se relacionad as às fls. 4/5. 
 O valor do bem a ser adquirido é de R$ 3.980,00 (t rês mil novecentos e oitenta reais), 
conforme informação do NUCAF às fls. 62.  

Conforme consignado pela SEPLO às fls. 60, há dispo nibilidade orçamentária para 
realização da despesa com a aquisição pretendida. 

Assim, considerando as informações do NUCAF, fls. 6 2, bem como as decisões aprovadas 
nas reuniões ocorridas nos dias 28 e 30.3.2011 entr e o NUCAF, o NUCOI, a SEAJU e a SECAD, que 
constam em Ata, e com base na delegação de competên cia prevista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009: 

a) APROVO as Condições Gerais de Fornecimento – 015 -2011, fls. 55/57; 
b) RATIFICO a dispensa de licitação, com base no ar t. 24, II, da Lei 8.666/93; 
c) autorizo a emissão de nota de empenho, para aqui sição de uma câmera filmadora para a 

SECOS,  em favor da empresa YESHUA COMÉRCIO E SEVIÇ OS LTDA. no valor de R$ 3.980,00 (três mil 
novecentos e oitenta reais). 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 7 de junho de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0809/2011 - JFDF 

Tratam os autos de procedimentos que visam à aquisi ção de ferramentas para o NUTEC, 
conforme cópia do pedido de aquisição acostado às f ls. 74/87. 

Conforme informação de fls. 3, o pedido do NUTEC fo i desmembrado, para fins de autuação 
de processos distintos, visando à celeridade no lev antamento de preços e nos procedimentos 
licitatórios, se for o caso. 
 O material a ser adquirido, objeto deste processo,  está relacionado nas “condições 
gerais de fornecimento”, fls. 66/70 e o valor estim ado da aquisição é de R$ 1.723,00 (mil 
setecentos e vinte e três reais), conforme informaç ão do NUCAF a fls. 71.  

Conforme consignado pela SEPLO no verso de fls. 72,  há disponibilidade orçamentária 
para realização da despesa com a aquisição pretendi da. 

Assim, considerando as informações do NUCAF, fls. 7 3 e 87-v, bem como as decisões 
aprovadas nas reuniões ocorridas nos dias 28 e 30.3 .2011 entre o NUCAF, o NUCOI, a SEAJU e a 
SECAD, que constam em Ata, e com base na delegação de competência prevista na Portaria DIREF 
n. 722, de 11.9.2009: 

a)APROVO o pedido de aquisição do material, fls. 75 /87; 
b)APROVO as Condições Gerais de Fornecimento – 004- 2011, fls. 66/70; 
c)RATIFICO a dispensa de licitação, com base no art . 24, II, da Lei 8.666/93; 

 d)AUTORIZO a emissão de nota de empenho, para aqui sição de ferramenta para o NUTEC,  em 
favor das seguintes  empresas: 
 d.1) RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA, no val or de R$ 803,00 (oitocentos e 
três reais); 
 d.2) FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA., no valo r de R$ 386,00 (trezentos e 
oitenta e seis reais); 
 d.3) ITBA INFORMÁTICA LTDA., no valor de R$ 534,00  (quinhentos e trinta e quatro 
reais).  

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 7 de junho de 2011. 
 

PROCESSO Nº 1.816/2009 – JFDF 

Por meio do documento acostado a fls. 20, a servido ra INGA MICHELE FERREIRA CARVALHO 
requereu concessão de Licença Capacitação Profissional , a ser gozada no período de 20.6.2011 a 
18.8.2011 , totalizando 60 (sessenta) dias, em virtude de est ar matriculada no Curso Ordem 
Jurídica e Ministério Público – 2010B, promovido pe la Fundação Escola Superior do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios. 
 Considerando as informações do NUCRE, fls. 35/37, prestadas na forma do art. 4º da 
Resolução/PRESI 600-07, de 15.4.2008, e mediante a delegação de competência outorgada no art. 
1º, inciso I, alínea “h” da Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, DEFIRO o pedido e, 
consequentemente, CONCEDO à servidora INGA MICHELE FERREIRA CARVALHO Licença para Capacitação 
Profissional , conforme disposições do art. 87 da Lei n. 8.112/9 0 c/c Resolução CJF n. 05/2008. 
 Ao NUCRE para dar ciência à interessada e demais p rovidências. 

Brasília,  7 de junho de 2011. 
 
 


