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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 

  
 Designa os servidores responsáveis pela Conformidad e Contábil dos atos e fatos da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial e rev oga a Portaria DIREF nº 101, de 16.02.2011. 
 
 O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO da Seção Judiciária do Distrito Federal , no uso das 
atribuições conferidas pela Resolução n. 79, de 19. 11.2009, do Conselho da Justiça Federal, e 
pelo Provimento/COGER n. 38/2009, alterado pelo Pro vimento/COGER 39/2009, ambos da 
Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 1ª Regi ão, e 
 CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 6, de 31.10. 2007, da Secretaria do Tesouro 
Nacional, que disciplina os procedimentos relativos  ao registro das Conformidades Contábil e 
de Registro de Gestão, RESOLVE:  
 
PORTARIA DIREF Nº 850 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011 

Art. 1º Designar a servidora LUCIANA DA SILVA LUCEN A, matrícula DF 13330/03, como 
responsável titular, e as servidoras NEIDE BARBOSA DA SILVA, matrícula n. DF 12802/03 e 
ADRIANA PINHO ROCHA, matrícula DF1400282, como resp onsáveis substitutas, pela Conformidade 
Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, f inanceira e patrimonial. 

Art. 2º Fica revogada a Portaria DIREF nº 101, de 1 6.02.2011. 
 

 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 1.324/2011 

Com base nas informações da Diretora da Secretaria Administrativa, que tratam de 
procedimentos para aquisição de mobiliário mediante  Sistema de Registro de Preços, atendidas as 
disposições das Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, dos Decretos 3.931/2001 e 5.450/2005, e da Lei 
Complementar 123/2006, e considerando que o Termo d e Referência, fls. 153-156, e a minuta de 
Edital, fls. 158-176, foram analisados pela SEAJU, fls. 178, e ASJUR, fls. 179: 

1.  aprovo o Termo de Referência às fls. 153-156; 
2.  autorizo a abertura 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. 
Brasília, 21 de novembro de 2011. 

 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 3.429/2010 – JFDF 
 Trata-se de procedimentos que visam à aquisição de  material de acondicionamento e 
embalagem (cinta elástica para reunir processos), o bjeto da Ata de Registro de Preços n. 
17/2010- V, fls. 9/11,  decorrente do pregão Eletrô nico SPR n. 39/2010,  conforme solicitado 
pela SEMAT, fls. 63/64. 

Tendo em vista a informação da ASJUR prestada nos a utos do Processo Administrativo n. 
3433/2010, cópia às fls. 72/74, quanto à impossibil idade de aditar-se ata de registro de 
preços, o NUCAF solicitou a emissão de empenho  par a a aquisição do saldo remanescente na 
mencionada ARP, com posterior aditamento do empenho  no limite previsto em lei, fls. 77. 

A disponibilidade orçamentária para realização da d espesa foi consignada às fls. 65-v 
pela SEPLO. 
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Nesse contexto, e mediante a delegação de competênc ia prevista na Portaria DIREF n. 
722, de 11.9.2009, AUTORIZO: 

a)  a emissão de nota de empenho em favor da empres a MINEIRA MERCANTE LTDA., no valor 
de  R$ 800,00 (oitocentos reais); 

b) o aditamento de 25% (vinte e cinco por cento)  d o montante ora empenhado, ou seja, 
R$ 200,00 (duzentos reais), conforme demonstrado na  planilha de fls. 77. 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 21 de novembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 3.431/2010 – JFDF 

 Trata-se de procedimentos que visam à aquisição de  material de acondicionamento e 
embalagem (caixa arquivo para processos), objeto da  Ata de Registro de Preços n. 17/2010- III, 
fls. 9/11,  decorrente do pregão Eletrônico SPR n. 39/2010,  conforme solicitado pela SEMAT, 
fls. 55/56. 

Tendo em vista a informação da ASJUR prestada nos a utos do Processo Administrativo n. 
3433/2010, cópia às fls. 63/65, quanto à impossibil idade de aditar-se ata de registro de 
preços, o NUCAF solicitou a emissão de empenho  par a a aquisição do saldo remanescente na 
mencionada ARP, com posterior aditamento do empenho  no limite previsto em lei, fls. 67. 

A disponibilidade orçamentária para realização da d espesa foi consignada às fls. 57-v 
pela SEPLO. 

Nesse contexto, e mediante a delegação de competênc ia prevista na Portaria DIREF n. 
722, de 11.9.2009, AUTORIZO: 

a)  a emissão de nota de empenho em favor da empres a MADEPA COM. E IND. DE EMBALAGENS E 
CARTONAGENS LTDA., no valor de  R$ 3.160,00 (três m il cento e sessenta reais); 

b) o aditamento de 25% (vinte e cinco por cento)  d o montante ora empenhado, ou seja, 
R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), conforme de monstrado na planilha de fls. 67. 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 21 de novembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0064/2011 – JFDF 
 Trata-se de procedimentos que visam à aquisição de  material consumível de informática, 
objeto da Ata de Registro de Preços n. 23/2010- I, fls. 9/11,  decorrente do pregão Eletrônico 
SPR n. 55/2010,  conforme solicitado pela SEMAT, fl s. 73/75. 

Tendo em vista a informação da ASJUR prestada nos a utos do Processo Administrativo n. 
3433/2010, cópia às fls. 109/111, quanto à impossib ilidade de aditar-se ata de registro de 
preços, o NUCAF solicitou a emissão de empenho  par a a aquisição do saldo remanescente na 
mencionada ARP, com posterior aditamento do empenho  no limite previsto em lei, fls. 114. 

A disponibilidade orçamentária para realização da d espesa foi consignada às fls. 112 
pela SEPLO. 

Nesse contexto, e mediante a delegação de competênc ia prevista na Portaria DIREF n. 
722, de 11.9.2009, AUTORIZO: 

a)  a emissão de nota de empenho em favor da empres a VICKS DISTRIBUIÇÃO DE INFORMÁTICA 
E ELETRÔNCIOS LTDA., no valor de  R$ 4.060,44 (quat ro mil e sessenta reais e quarenta e quatro 
centavos); 

b) o aditamento do montante ora empenhado, relativo  aos itens do Anexo da mencionada 
ARP, fls. 67, no limite máximo permitido em lei, co nforme demonstrado na planilha de fls. 114, 
no total de R$ 986,61 (novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), ou seja: 

- R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), “item 1”;  
- R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), “i tem 4”; 
- R$ 209,61 (duzentos e nove reais e sessenta e um centavos), “item 5”.  

 Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 21 de novembro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 1.835/2011 – JFDF 

Considerando a solicitação do NUASG de fls. 30/31, as observações da SECOM, fls. 52-v, 
e com base na informação do NUCAF, fls. 53, no art.  15, inciso II, da Lei 8.666/93, combinado 
com o art. 2º, inciso IV do Decreto n. 3.931/2001, na disponibilidade orçamentária consignada 
pela SEPLO às  fls. 41-v, e mediante a delegação de  competência prevista na Portaria DIREF n. 
722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão de nota de em penho em favor da empresa EXTINTUR COMÉRCIO 
DE EXTINTORES LTDA., no valor total de R$ 3.536,70  (três mil quinhentos e trinta e seis reais 
e setenta centavos), para contratação dos serviços de recarga em extintores de incêndio, 
objeto  da Ata de Registro de Preços n. 01/2011-II,  fls. 9/10, decorrente do Pregão Eletrônico 
SRP n. 05/2011.  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 21 de novembro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 1.994/2011 – JFDF 
 Trata-se de procedimentos que visam à aquisição de  componentes e peças de reposição 
para aparelhos de ar condicionado (compressor), obj eto da Ata de Registro de Preços n. 
05/2011- I, fls. 8/10,  decorrente do pregão Eletrô nico SPR n. 08/2011,  conforme solicitado 
pelo NUASG,  fls. 15. 
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Tendo em vista a informação da ASJUR prestada nos a utos do Processo Administrativo n. 
3433/2010, cópia às fls.26/28, quanto à impossibili dade de aditar-se ata de registro de 
preços, o NUCAF solicitou a emissão de empenho  par a a aquisição do saldo remanescente na 
mencionada ARP, com posterior aditamento do empenho  no limite previsto em lei, fls. 33. 

A disponibilidade orçamentária para realização da d espesa foi consignada às fls. 30-v 
pela SEPLO. 

Nesse contexto, e mediante a delegação de competênc ia prevista na Portaria DIREF n. 
722, de 11.9.2009, AUTORIZO: 

a)  a emissão de nota de empenho em favor da empres a MAQLAR REFRIGERAÇÃO LTDA., no 
valor de  R$ 4.430,00 (quatro mil quatrocentos e tr inta reais); 

b) o aditamento de 25% (vinte e cinco por cento)  d o montante ora empenhado, ou seja, 
R$ 886,00 (oitocentos e oitenta e seis reais), conf orme demonstrado na planilha de fls. 33. 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 21 de novembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.123/2011 – JFDF 

Trata-se da solicitação do NUTEC, fls. 4, para cont ratação de serviços de manutenção 
corretiva para os equipamentos de emissão de senhas  instalados no JEF.  
             Considerando as informações prestadas pelo NUCAF, fls. 28, o Atestado de 
Exclusividade emitido pela ABINEE – Associação Bras ileira da indústria Elétrica e Eletrônica, 
fls. 8, o parecer da SEAJU, fls. 30,  e a disponibi lidade orçamentária consignada pela SEPLO, 
fls. 27, e com base na delegação de competência pre vista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009: 

- RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação com fulcr o no caput   do artigo 25 da Lei 
8.666/93; 

- AUTORIZO a emissão de empenho, no valor de R$ 1.9 00,00 (mil e novecentos reais), em 
favor da  VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.  
 Fica dispensada a publicação na Imprensa Nacional,  em razão da Orientação NUCOI/SEVAN 
n. 225/2010, fls. 22/23, e do valor da aquisição. 
 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 21 de novembro de 2011.            
 
PROCESSO Nº 2.540/2011 – JFDF 

Tratam os autos de procedimentos que visam à aquisi ção de tarjas azuis para 
identificação de processos judiciais quanto ao tipo  de execução, conforme solicitação e 
justificativas do NUCAF às fls. 4/5. 
 O valor da aquisição é de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), conforme 
informação do NUCAF às fls. 27.  

Conforme consignado pela SEPLO às fls. 26-v, há dis ponibilidade orçamentária para 
realização da despesa com a aquisição pretendida. 

Assim, considerando as informações do NUCAF, fls. 5 1, 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 o PACEF 007/2011 – SEMAT, fls. 5 
b) APROVO as Condições Gerais de Fornecimento – 042 /2011, fls. 13/17; 
c) RATIFICO a dispensa de licitação, com base no ar t. 24, II, da Lei 8.666/93; 
d) AUTORIZO a emissão de nota de empenho, para aqui sição de tarjas azuis para 

identificação de processos judiciais quanto ao tipo  de execução,  em favor da empresa EMBRAMAR 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA. no valor de R$ 528 ,00 (quinhentos e vinte e oito reais). 
  Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 21 de novembro de 2011. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


