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DIRETORIA DO FORO 
 

DESPACHO 

 
PROCESSO Nº 2.100/2011 – JFDF 

Tendo em vista acertos de pagamentos da servidora A MANDA RIBEIRO DOS SANTOS, decorrente 
de vacância, e com base na informação do NUCOI, fls . 38/38-v, e do NUCRE, fls. 46, AUTORIZO os 
acertos expressos na planilha resumo de fls. 34, me diante compensação dos valores, devendo a 
ex-servidora repor ao erário o montante determinado , na forma solicitada  às fls. 44 . 

Ao NUCAF para registro da dívida, conforme orientaç ão do NUCOI, “item 4.2 e 4.3”, da 
informação de fls.38, solicitando o posterior encam inhamento dos autos  ao NUCRE para as 
demais providências. 
 Brasília, 28 de dezembro de 2011. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 

 
PROCESSO Nº 2.253/2011 – JFDF 

Trata-se da prestação de contas do suprimento de fu ndos 2011CSF000013, concedido ao 
servidor DUSCELINO PEREIRA BORGES, no valor total d e R$ 7.000,00 (sete mil  reais), fls. 6. 

Em vista da informação do NUCAF, fls. 64, e da dele gação de competência consignada no 
Art. 3º, IV, da Portaria n. 722, de 11/9/2009, APRO VO a prestação de contas referente à 
aplicação de recursos do suprimento de fundos e AUT ORIZO: 
 1) a baixa da responsabilidade do suprido; e 
 2) a anulação do saldo de empenho remanescente, na  forma solicitada às fls. 64: 

- empenho n. 2011NE000631, elemento de despesa 3.3. 90.30.96, no valor de R$ 857,89 
(oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e no ve centavos); 
- empenho n. 2011NE000632, elemento de despesa 3.3. 90.39.96, no valor de R$ 1.465,00 
(mil quatrocentos e sessenta e cinco reais); 

 Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 28 de dezembro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2.815/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 17/18, e c om base na informação do NUCAF, fls. 
20, no art. 15, inciso II, da Lei 8.666/93, combina do com o art. 2º, inciso IV do Decreto n. 
3.931/2001, na disponibilidade orçamentária consign ada pela SEPLO às  fls. 19-v, 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 MRC REFORMAS  E PINTURAS LTDA. - ME, no valor total de 
R$ 12.290,00  (doze mil duzentos e noventa reais), para aquisição de material elétrico, objeto  
da Ata de Registro de Preços n. 22/2011–IX, fls. 11 /14, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 
36/2011.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 28 de dezembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.821/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 18/19, e c om base na informação do NUCAF, fls. 
21, no art. 15, inciso II, da Lei 8.666/93, combina do com o art. 2º, inciso IV do Decreto n. 
3.931/2001, na disponibilidade orçamentária consign ada pela SEPLO às  fls. 20-v, 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 JCA DE LIMA – COMPONENTES ELETRÔNICOS - EPP, no valor 
total de R$ 272,00  (duzentos e setenta e dois reai s), para aquisição de material elétrico, 
objeto  da Ata de Registro de Preços n. 22/2011–V, fls. 11/14, decorrente do Pregão Eletrônico 
SRP n. 36/2011.  
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 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 28 de dezembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.822/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 14/15, e c om base na informação do NUCAF, fls. 
17, no art. 15, inciso II, da Lei 8.666/93, combina do com o art. 2º, inciso IV do Decreto n. 
3.931/2001, na disponibilidade orçamentária consign ada pela SEPLO às  fls. 16-v, 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 PROLUX ILUMI NAÇÃO LTDA., no valor total de R$ 5.019,00  
(cinco mil e dezenove reais), para aquisição de mat erial elétrico, objeto  da Ata de Registro 
de Preços n. 22/2011–VI, fls. 10/13, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 36/2011.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 28 de dezembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.860/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 18/19, e c om base na informação do NUCAF, 
fls.21, no art. 15, inciso II, da Lei 8.666/93, com binado com o art. 2º, inciso IV do Decreto 
n. 3.931/2001, na disponibilidade orçamentária cons ignada pela SEPLO às  fls. 20-v, e mediante 
a delegação de competência prevista na Portaria DIR EF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão 
de nota de empenho em favor da empresa COMERCIAL CA NDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - 
ME, no valor total de R$ 5.655,00  (cinco mil e sei scentos e cinqüenta e cinco reais), para 
aquisição de material de marcenaria, objeto  da Ata  de Registro de Preços n. 20/2011–III, fls. 
04/08, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 35/20 11.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 28 de dezembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.916/2011 – JFDF 

Com base na informação do NUCRE, fls. 17/18, e cons iderando a delegação de competência 
prevista no art. 1º, I, “d” da Portaria DIREF nº 72 2, de 11.09.2009, AUTORIZO o pagamento do 
auxílio-funeral no valor determinado em favor de ED SON LODI CAMPOS SOARES, em decorrência do 
falecimento da servidora inativa ELZA SOARES CAMPOS , com fundamento nos artigos 226, 227 e 241 
da Lei 8.112/90 e nos artigos 28 da Resolução CJF n º 02/2008. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 28 de dezembro de 2011. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


