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DIRETORIA DO FORO
DESPACHO
PROCESSO Nº 3.300/2010 – JFDF

Tendo em vista os acertos de pagamentos do servidor HENRY GALDINO MUNDIM, decorrente de
vacância, e com base na informação do NUCOI, fls. 38/38-v, e do NUCRE, fls. 42, AUTORIZO os
acertos expressos na planilha resumo de fls. 37, mediante compensação dos valores, devendo o
ex-servidor repor ao erário o montante determinado, por meio de desconto em folha de pagamento
no órgão da lotação atual, conforme solicitado pelo interessado às fls. 40.
Ao NUCAF para registro da dívida, observando a orientação do NUCOI, “item 4.2”, da
informação de fls.38, solicitando o posterior encaminhamento dos autos
ao NUCRE para as
demais providências.
Brasília, 27 de dezembro de 2011.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DESPACHOS

PROCESSO Nº 0164/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 194/194-v, e com base na informação do NUCAF,
fls. 197, 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. 195, e
mediante a delegação de competência prevista na Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO
a emissão de nota de empenho em favor da empresa AVANTI TELEINFORMÁTICA LTDA., no valor total
de R$ 40.948,00
(quarenta mil novecentos e quarenta e oito reais), para aquisição de
aparelhos telefônicos, objeto
da Ata de Registro de Preços n. 21/2011, fls. 189/191,
decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 25/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 27 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.742/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 21/22 para aquisição de outros itens
não
inclusos no pedido de fls. 13/13-v, e com base na informação do NUCAF, fls. 23, no art. 15,
inciso II, da Lei 8.666/93, combinado com o art. 2º, inciso IV do Decreto n. 3.931/2001, e
mediante a delegação de competência prevista na Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, e em
complemento ao despacho de fls. 20, AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa
JGM ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA., no valor total de R$ 1.170,15 (mil cento e setenta reais e
quinze centavos), para aquisição de tintas e impermeabilizantes, objeto da Ata de Registro de
Preços n. 16/2011–I, fls. 9 e 15, decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 23/2011, condicionada
à prévia manifestação da SEPLO quanto à disponibilidade orçamentária para realização da
aquisição ora pretendida, haja vista que a informação de fls. 14 refere-se à solicitação de
fls.13.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 27 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.743/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 13/14, e com base na informação do NUCAF, fls.
20, 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. 15, e mediante a
delegação de competência prevista na Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão
de nota de empenho em favor da empresa EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., no
valor total de R$ 3.608,00
(três mil seiscentos e oito reais), para aquisição de itens de
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pintura e impermeabilização, objeto da Ata de Registro de Preços n. 16/2011–II, fls. 8/10,
decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 23/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 27 de dezembro de 2011.

