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DIRETORIA DO FORO 
 

DESPACHOS 
 
 
PROCESSO Nº 3.664/2009 - JFDF 

Tendo em vista acertos de pagamento do servidor ELV IO ALVES DE ALMEIDA, conforme 
despacho de fls. 41, e com base nos termos da Resol ução CJF 106/2010, e nas informações do 
NUCRE, fls. 60 e 62, e considerando a atualização m onetária dos valores objeto dos acertos, 
conforme planilhas de fls. 59,  RECONHEÇO as dívida s a título de exercícios anteriores  e 
AUTORIZO o pagamento em favor do servidor, conforme  a seguir:  

a) Valor determinado, relativos à correção monetária; 
b) Valor determinado, relativos a juros.  
Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 26 de agosto de 2011. 
 

PROCESSO Nº 0164/2011 - JFDF 
Com base na informação do Diretor da SECAD e nos pa receres da SEAJU e da ASJUR, fls. 99 

e 100, respectivamente, APROVO o Termo de Referênci a 20/2011, acostado às fls. 82/84, bem como 
AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, no Sistema de 
Registro de Preços (SRP), a ser realizado pelo(a) p regoeiro(a) e sua equipe de  apoio, 
designados pela Portaria SECAD n. 051, de 2.5.2011,  nos moldes da minuta de Edital  acostada 
às fls. 85/97-v,  com vistas à aquisição de placas de ramais digitais e aparelhos telefônicos 
digitais para esta Seccional, ressaltando-se a nece ssidade de prévio ajuste da minuta de 
Edital às recomendações da ASJUR de  fls. 100 .  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 26 de agosto de 2011. 
 

PROCESSO Nº 1.868/2011 - JFDF 
 Com base nas informações do Diretor da Secretaria Administrativa, e do NUCRE, fls. 
21/22, que tratam do pedido do servidor JOAQUIM BAR BOSA DOS SANTOS, objetivando o gozo de 
licença-prêmio nos períodos de 03.05. a 01.06.2012,   02.06. a 01.07.2012, 02.07 a 31.07.2012 e 
02.08 a 31.08.2012, e considerando a delegação de c ompetência prevista na Portaria PRESI/CENAG 
n. 298, do Presidente do TRF/1ª Região, publicada e m 04.07.2011, verifica-se que o pedido não 
atende à conveniência da Administração, nos termos do artigo 82, § 3º, da Resolução CJF n. 
05/2008, devendo o servidor aguardar época oportuna .   
 Ao NUCRE para dar ciência ao servidor. 
 Brasília, 26 de agosto de 2011 

 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

PORTARIAS 
 
  

A Diretora do Núcleo de Recursos Humanos, em exercí cio, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE conceder, à servidora abaixo discriminada, licença por motivo de doença em pessoa da 
família, nos termos do art. 83 da Lei nº 8.112/90 e  da Portaria nº 722/2009: 
 
PORTARIA SEMANAL DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA Nº 160 DE  26  DE  AGOSTO  DE  2011 

Servidor Lotação Nº do 
Protocolo 

Cargo Classe/ 
Padrão 

Prazo 
(dias) 

Período 

Armea Vieira Delmondes de Almeida 
 

11ª Vara 009892 Requis. - 1 8.8.2011 
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DESPACHOS 
 

PROCESSO Nº 0787/2003 - SECAD 
 Defiro  ao servidor Fábio Fintelman da Silva , Técnico Judiciário, do Quadro de Pessoal 
desta Seção Judiciária, a averbação de 3.188 (três mil cento e oitenta e oito) dias , de 
serviços prestados ao Departamento de Engenharia e Construção/Ministério da Defesa, no período 
de 10.01.1995 a 27.02.1997; Sindicato dos Servidore s Técnico Administrativo da FUB, no período 
de 15.09.1993 a 30.11.1993 e à Empresa Brasileira d e Pesquisa Agropecuária, no período de 
03.03.1997 a 20.07.2003, de acordo com o discrimina do no quadro I abaixo, com respaldo nos 
artigos 100 e 103, inciso V, da Lei  nº 8.112/90 e MP nº 2225-5, de 04.09.2001, c/c Resolução 
n° 141/2011-CJF e Súmula  TCU nº 159, e conforme co mpetência que me foi delegada pela Exma. 
Sra. Juíza Federal Diretora do Foro desta Seccional , por meio da Portaria nº 722/2009. 
 

Quadro I 

ÓRGÃO/EMPRESA PERÍODO TEMPO (DIAS) FINALIDADE 

Departamento de Engenharia e 
Construção/Ministério da Defesa 

10.01.95 a 27.02.97 780 Aposentadoria,  disponibilidade e licença 
para capacitação profissional 

Sindicato dos Servidores  Técnico 
Administrativo da FUB 

15.09.93 a 30.11.93 77 Aposentadoria e  disponibilidade 

Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária  

03.03.97 a 20.07.03 2331 Aposentadoria, disponibilidade e licença 
para capacitação profissional 

 
Publique-se. 

 Brasília-DF, 26 de agosto de 2011. 
 
PROCESSO Nº 3.427/2010 - JFDF 
 Trata-se de procedimentos que visam à assinatura d o primeiro termo aditivo à Ata de 
Registro de Preços n. 17/2010-I, cujo objeto é a al teração na denominação social da empresa 
ANA LUIZA SOUSA KLEIN, contratada por esta Secciona l para fornecimento de material de 
acondicionamento de embalagem. 
 A minuta de termo aditivo acostada às fls. 30/31 f oi analisada pela ASJUR às fls. 32, 
sem ressalva.  
 Assim,  com base na delegação de competência outor gada pela Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009, AUTORIZO a formalização do Primeiro Term o Aditivo à Ata de Registro de Preços n. 
17/2010-I, nos moldes da minuta acostada às fls. 30 /31, aprovada pela ASJUR. 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 26 de agosto de 2011. 
 
PROCESSO Nº 1.329/2011 - JFDF 

Tratam os autos de procedimentos que visam à aquisi ção de material de consumo de 
sinalização viária e de segurança, conforme interes se do NUASG manifestado às fls. 4. 
 O valor estimado da contratação é de R$ 16.042,60 (dezesseis mil quarenta e dois reais 
e sessenta centavos), conforme planilha de formação  de preços,  fls. 86/87.  

Conforme consta no subitem 6.2 do Termo de Referênc ia  – 37/2011, fls. 84-v,  e na 
informação do NUCAF, fls. 107, o pagamento da despe sa com a aquisição pretendida será efetuado 
pela Caixa Econômica Federal, mediante o Contrato S J/DF n. 21/2010, firmado por esta Seccional 
com aquela instituição financeira, motivo pelo qual  não há manifestação da SEPLO nos presentes 
autos quanto a disponibilidade orçamentária. 

O Termo de Referência – 37/2011,  fls. 83/87,    fo i analisado pela SEAJU, fls.108, e a 
minuta de edital de Pregão Eletrônico,  fls. 88/104 , foi analisada pela ASJUR, fls. 109. 

Assim, considerando a delegação de competência prev ista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009,  APROVO o Termo de Referência – 37/2011,  fls. 83/87, bem como autorizo a abertura 
de procedimento licitatório na modalidade Pregão El etrônico, a ser realizado pelo(a) 
pregoeiro(a) e sua equipe de  apoio, designados pel a Portaria SECAD n. 051, de 2.5.2011, nos 
moldes da minuta de Edital  acostada às fls. 88/104 ,  com vistas à aquisição de material de 
consumo de sinalização viária e de segurança, para esta Seccional.  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 26 de agosto de 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


