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DIRETORIA DO FORO 
 

ATO 

 
A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciári a do Distrito Federal, no uso das 

atribuições conferidas pelo Provimento/COGER nº. 39 , de 3.11.2009, do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, e atendendo o disposto na Lei  nº. 11416/2006, e no Inciso III do Art. 29 
e Art. 30 da Resolução nº. 43, de 19.12.2008, do Co nselho da Justiça Federal, resolve: 

 
ATO Nº 24 DE  27  DE  SETEMBRO  DE  2011 

Art. 1º. Retificar  o Ato nº 17/2009 publicado no boletim interno de 0 3.07.2009, que 
concede promoção funcional ao servidor Daniel de Carvalho Fonseca , da classe/padrão A5 para a 
classe/padrão B6; quanto a data de vigência. Onde s ê lê 13.05.2009, leia-se 23.07.2008. 

Art. 2º. Retificar  ainda, o Ato nº 34/2009 publicado no boletim inter no de 23.12.2009, 
que concede promoção funcional ao servidor Ravel Remy Vieira Massafera , da classe/padrão A5 
para a classe/padrão B6; quanto a data de vigência.  Onde sê lê 09.10.2009, leia-se 09.09.2009. 

 

 

PORTARIAS 
 
 
 O Diretor do Foro da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, 
no uso de suas atribuições legais, com base na anál ise realizada e nas informações prestadas 
pelo Núcleo de Recursos Humanos que considerou o re querimento 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 713 DE  27  DE  SETEMBRO  DE  2011 

 I – Autorizar a prestação de serviço extraordinári o a ser realizado pelo(s) servidor(s) 
abaixo relacionado(s), de acordo com o(s) período(s ) indicado(s): 
 

NUASG 
Nome Período(s) Total de horas 

KÉFERE LÚCIO DA ROCHA 03 a 31/10/11 32h 
  
 II – Autorizar o pagamento das horas extras ao(s) servidor(es) acima relacionado(s), 
mediante comprovação da efetiva prestação por meio de Ficha Individual de Freqüência de 
Serviço Extraordinário - FIFSE, devidamente preench ida. 

 

 

DESPACHOS 
 
 
PROCESSO Nº 1.029/2009 - JFDF 

Tendo em vista acerto de pagamento do ex-servidor JOSÉ WAGNER TRAVASSOS CHIANCA, em 
decorrência de óbito, e com base na informação  do NUCOI, fls. 24/24-v, e do NUCRE, fls. 35, 
DECIDO:  

a) Reconhecer a dívida a título de exercícios anteriores  no valor determinado, em favor 
da pensionista; 

b) Autorizar os acertos expressos na planilha resumo d e fls. 22, mediante compensação 
dos valores, devendo a pensionista repor ao erário o montante determinado. 

Ao NUCAF para registro da dívida, observando as ori entações do NUCOI, fls. 24/24-v. 
Em seguida, face à informação de fls. 35, ao NUCRE para dar ciência à pensionista e 

demais providências. 
Brasília, 27 de setembro de 2011. 
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

PORTARIAS 
 
 
 Concede adicional de qualificação a servidores da Seção Judiciária do Distrito Federal, 
relativo ao mês de setembro/2011.  

 
 A DIRETORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO JU DICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL , no uso 
de competência delegada, conforme artigo 1º, I, “i” , da Portaria DIREF n. 722, DE 11.09.2009, 
e considerando as informações do Núcleo de Recursos  Humanos no Processo Administrativo n. 
0143/2011-JFDF, RESOLVE: 
 
PORTARIA SECAD Nº 124 DE  27  DE  SETEMBRO  DE  2011 
 Conceder Adicional de Qualificação aos servidores d o quadro de pessoal desta Seção 
Judiciária, constantes do relatório anexo, gerado p or meio do Sistema de Administração de 
Recursos Humanos, relativo ao mês de setembro/2011.  
 

 
 

 

DESPACHOS 

 
 
PROCESSO Nº 1.832/2011 - JFDF 

Trata-se de solicitação do NUCRE, às fls. 20/21 e 3 4/35, com vistas à participação da 
servidora MARIA JOSÉ FERRO SEABRA no XI Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida  e na 
Certificação em Gerenciamento de Stress no Ambiente  de Trabalho , ambos promovidos pela 
Associação Brasileira de Qualidade de Vida, no perí odo de 02 a 05/10/2011, na cidade de São 
Paulo/SP, conforme documentos de fls. 05/19 e 29/33 . 
 Ante o exposto, com base no parecer da SEAJU, fls.  43, considerando a disponibilidade 
orçamentária informada pela SEPLO, fls. 22-v e 41-v , e a delegação de competência prevista no 
art. 2º, II, da Portaria n. 722, de 11.09.2009: 

1.  RATIFICO  a inexigibilidade de licitação nos termos do art. 25, inciso II, c/c art. 
13, inciso VI, da Lei 8.666/93; e 

2.  AUTORIZO a emissão da(s) nota(s) de empenho em favor da Asso ciação Brasileira de 
Qualidade de Vida no valor total determinado, confo rme a seguir: 
a) XI Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida, no  valor determinado; 
b) Certificação em Gerenciamento de Stress no Ambie nte de Trabalho, no valor 

determinado. 
Fica dispensada a publicação 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. 

À SESUD/DIREF para emissão de passagens. 
Após, ao NUCAF para providências. 
Brasília, 27 de setembro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2.088/2011 - JFDF 

Tratam os autos de procedimentos que visam à aquisi ção de aparelhos de fax com 
impressão a laser, mediante sistema de registro de preços, conforme interesse do NUASG 
manifestado a fls. 4. 
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 O valor estimado da contratação é de R$ 28.059,90 (vinte e oito mil cinqüenta e nove 
reais e noventa centavos), conforme planilha de for mação de preços de  fls. 22-v.  

A SEPLO deixou de se manifestar quanto à disponibil idade orçamentária para realização 
da despesa, uma vez que a aquisição será realizada mediante sistema de registro de preços, e a 
existência dos recursos financeiros poderá ser info rmada no ato da contratação. 

O Termo de Referência  056-2011,  fls. 20/22-v,  fo i analisado pela SEAJU, fls.39, e a 
minuta de edital do Pregão Eletrônico SRP ,  fls.23 /36-v, foi analisada pela ASJUR, fls. 40. 

Assim, considerando a delegação de competência prev ista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009,  APROVO o Termo de Referência de fls. 20 /22-v, bem como AUTORIZO a abertura de 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletr ônico, a ser realizado pelo(a) pregoeiro(a) 
e sua equipe de apoio, designados pela Portaria SEC AD n. 51, de 2.5.2011, nos moldes da minuta 
de Edital  acostada às fls. 23/26-v,  com vistas à aquisição de aparelhos de fax com impressão 
a laser para esta Seção Judiciária. 

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 27 de setembro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2.211/2011 - JFDF 
 Considerando a informação do NUCAF, fls. 16, sobre o cancelamento do curso  “Técnicas 
de Redação e Interpretação de Contratos”, TORNO SEM  EFEITO o despacho de fls. 14. 

 Ao NUCRE para ciência e providências. 
 Brasília, 27 de setembro de 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


