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DIRETORIA DO FORO 
 

DESPACHO 

 
PROCESSO Nº 0205/2009 – JFDF 

Tendo em vista acertos de pagamentos do servidor RA PHAEL JAENSCH LINHARES DE LIMA, 
decorrente de auxílio pré-escolar, e com base na in formação do NUCOI, fls. 64, AUTORIZO a 
restituição da quantia determinada ao servidor, rel ativo ao desconto efetuado a maior. 

Ao NUCAF para as providências, conforme orientação do NUCOI, “item 2.1” da informação 
de fls. 64.  

Após,  ao NUCRE para as providências sugeridas na ú ltima parte do “item 3” da 
informação de fls. 64.  
 Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 

 
PROCESSO Nº 2.201/2009 – JFDF 

Em vista da informação do NUCAF, fls. 107, e do des pacho de fls. 85, considerando a 
delegação de competência outorgada por meio da Port aria n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO: 
 1) o CANCELAMENTO da nota de empenho 2011NE000511,  fls. 86, no valor de R$ 187,28 
(cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centav os); 
 2)  a EMISSÃO de nota de empenho no valor de R$ 21 2,82 (duzentos e doze reais e oitenta 
e dois centavos), para fins de pagamento de infraçã o de trânsito representada pelos documentos 
acostados às fls. 104 e 105, de responsabilidade do  servidor HÉLIO EPAMINONDAS DE ALBUQUERQUE. 
 Ao NUCAF para providências. 
 Após, ao NUCRE para registro nos assentamentos fun cionais do servidor e para os 
descontos devidos em folha de pagamento, incluindo os relativos ao despacho de fls. 98 , nos 
termos da IN CJF n. 04-01/2010, publicada no DOU de  3.5.2010. 

Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0065/2010 – JFDF 

Em vista da solicitação da SEMAT de fls. 45, e com base na informação do NUCAF, fls. 
51, 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.  50-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 MARBEK SUPRI MENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA., no valor 
total de R$ 221,68  (duzentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos), para aquisição 
de material de consumível de informática, objeto  d a Ata de Registro de Preços n. 23/2010–III, 
fls. 9/11, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 5 5/2010.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 1.550/2010 – JFDF 

Com base na informação do NUCAF, fls. 344, 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.  340-v, e mediante a  delegação de competência prevista na 
Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emi ssão de nota de empenho em favor da empresa 
CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA., n o valor total de R$ 1.894,00  (mil 
oitocentos e noventa e quatro reais), para aquisiçã o de 2(dois) aparelhos de TV de LCD, de 32 
polegadas,  objeto  da Ata de Registro de Preços n.  11/2011, fls. 298/300, decorrente do 
Pregão Eletrônico SRP n. 3/2011, para instalação na s Varas Federais Criminais desta Seção 
Judiciária.  
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 Ao NUCAF para providências, bem como para renumera r o processo a partir de fls. 324.  
 Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
 
 
PROCESSO Nº 2.683/2010 – JFDF 
 Considerando a informação do NUCAF, fls. 184, a cer tidão da SECOM de fls. 183 e 
mediante a delegação de competência prevista na Por taria DIREF n. 722, de 11.9.2009, DECIDO 
aplicar à empresa CAED INDUSTRIAL LTDA. a penalidad e de multa de  mora no valor de R$ 182,17 
(cento e oitenta e dois reais e dezessete centavos) , em razão do atraso na entrega do material 
objeto da nota de empenho 2011NE000606. 

Notifique-se a empresa da presente decisão, concede ndo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para fins de interposição do recurso previsto  no art. 109, inciso I, alínea “f” e § 5º, 
da Lei n. 8.666/93, franqueando-lhe a vista dos aut os.  

Transcorrido o prazo recursal, sem manifestação da contratada, AUTORIZO, ainda, o 
recolhimento do valor relativo à multa, à conta do Tesouro Nacional, com a devida anotação da 
penalidade no Sistema de Cadastro Unificado de Forn ecedores – SICAF. 

Ao NUCAF para as providências. 
Brasília, 29 de dezembro de 2011. 

 
 
PROCESSO Nº 3.182/2010 – JFDF 

Em face das informações da SETRA/NUCAF às fls. 239/ 239-v, e com base na delegação de 
competência prevista na Portaria DIREF n. 722, de 1 1.9.2009 , NOTIFIQUE-SE a empresa PAULISTA 
SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. sobre a possibilidade  de aplicação de multa  no valor de R$ 
1.737,81 (mil setecentos e trinta e sete reais e oi tenta e um centavos),   nos termos da 
Cláusula Décima Nona, § 1º, Tipo 4,  do Contrato SJ DF n. 26/2010,  pelo atraso na entrega da 
complementação da garantia contratual, em razão da prorrogação do mencionado contrato (2º 
Termo Aditivo, fls. 229/232), facultando-lhe o praz o de 05 (cinco) dias úteis para o exercício 
da defesa prévia e contraditório, franqueando-lhe, ainda, vista dos autos, conforme art. 5º. 
LV da CF/1988. 
 Ao NUCAF para providências.  

Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
 
 

PROCESSO Nº 1.631/2011 – JFDF 
Tratam os autos de procedimentos que visam ao crede nciamento de instituições de ensino 

superior objetivando a prestação de assistência jud iciária gratuita no âmbito desta Seção 
Judiciária. 

Considerando a delegação de competência prevista na  Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009,  AUTORIZO a publicação do Edital de Cred enciamento, nos moldes das minutas   
acostadas às fls. 87/90-v e 82/85-v, analisadas pel a ASJUR, fls. 92.  

Ao NUCAF para providências, bem como para informar quais serão as atribuições da 
Comissão de Credenciamento, para fins de elaboração  da portaria.  

Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
 
 
PROCESSO Nº 2.367/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 115/116, e  com base na informação do NUCAF, 
fls. 118, no art. 15, inciso II, da Lei 8.666/93, c ombinado com o art. 2º, inciso IV do 
Decreto n. 3.931/2001, na disponibilidade orçamentá ria consignada pela SEPLO às  fls.  117-v, 
e mediante a delegação de competência prevista na P ortaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, 
AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da e mpresa HIGIPRES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA., no valor total de R$ 7.080,00 ( sete mil e oitenta reais), para aquisição 
de contêineres de lixo, objeto  da Ata de Registro de Preços n. 25/2011, fls. 110/112, 
decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 47/2011.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
 
 
PROCESSO Nº 2.816/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 19/20, e c om base na informação do NUCAF, fls. 
22, 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.  21-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 FERRAGISTA M ARRA LTDA., no valor total de R$ 4.370,50  
(quatro mil trezentos e setenta reais e cinquenta c entavos), para aquisição de material 
elétrico, objeto  da Ata de Registro de Preços n. 2 2/2011–I, fls. 11/14, decorrente do Pregão 
Eletrônico SRP n. 36/2011.  
 Ao NUCAF para providências.  
  Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
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PROCESSO Nº 2.817/2011 – JFDF 
Em vista da solicitação do NUASG de fls. 23/26, e c om base na informação do NUCAF, fls. 

28/29, no art. 15, inciso II, da Lei 8.666/93, comb inado com o art. 2º, inciso IV do Decreto 
n. 3.931/2001, na disponibilidade orçamentária cons ignada pela SEPLO às  fls.  27-v, e 
mediante a delegação de competência prevista na Por taria DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO 
a emissão de nota de empenho em favor da empresa CO MERCIAL PARNAÍBA LTDA., no valor total de 
R$ 24.615,50  (vinte e quatro mil seiscentos e quin ze reais e cinquenta centavos), para 
aquisição de material elétrico, objeto  da Ata de R egistro de Preços n. 22/2011–VII, fls. 
12/16, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 36/20 11.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.818/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 16/17, e c om base na informação do NUCAF, fls. 
19, 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.  18-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 REAL LUZ – C OMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
ELETRÔNICOS LTDA., no valor total de R$ 10.177,90  (dez mil cento e setenta e sete reais e 
noventa centavos), para aquisição de material elétr ico, objeto  da Ata de Registro de Preços 
n. 22/2011–II, fls. 10/12, decorrente do Pregão Ele trônico SRP n. 36/2011.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.819/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 17/18, 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 CONSTRUTECH PROJETOS, REFORMAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA., no valor total de R$ 41.157,45   (quarenta e um mil cento e cinquenta e 
sete reais e quarenta e cinco centavos), para aquis ição de material elétrico, objeto  da Ata 
de Registro de Preços n. 22/2011–III, fls. 11/13, d ecorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 
36/2011.  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 29 de dezembro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2.820/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 16/17, e c om base na informação do NUCAF, fls. 
19, 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.  18-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 RM COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA., no 
valor total de R$ 7.267,30  (sete mil duzentos e se ssenta e sete reais e trinta centavos), 
para aquisição de material elétrico, objeto  da Ata  de Registro de Preços n. 22/2011–IV, fls. 
10/12, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 36/20 11.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.823/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 16/17, e c om base na informação do NUCAF, fls. 
19, 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.  18-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 COMERCIAL CA NDANGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., no 
valor total de R$ 103,75  (cento e três reais e set enta e cinco centavos), para aquisição de 
material elétrico, objeto  da Ata de Registro de Pr eços n. 22/2011–VIII, fls. 10/12, 
decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 36/2011.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.858/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 19/20, e c om base na informação do NUCAF, fls. 
22, 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.  21-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 JZ COMÉRCIO DE GESSO LTDA., no valor total de R$ 
24.468,00  (vinte e quatro mil quatrocentos e sesse nta e oito reais), para aquisição de 
material de marcenaria, objeto  da Ata de Registro de Preços n. 20/2011–I, fls. 4/7, 
decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 35/2011.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de dezembro de 2011. 
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PROCESSO Nº 2.859/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 16/17, e c om base na informação do NUCAF, fls. 
19, 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.  18-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 COMERCIAL PR OGRESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., no 
valor total de R$ 1.396,00  (mil trezentos e novent a e seis reais), para aquisição de material 
de marcenaria, objeto  da Ata de Registro de Preços  n. 20/2011–II, fls. 4/6, decorrente do 
Pregão Eletrônico SRP n. 35/2011.  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 29 de dezembro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2.861/2011 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 16/17, e c om base na informação do NUCAF, fls. 
19, 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.  18-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., no valor total de R$ 
5.500,00  (cinco mil e quinhentos reais), para aqui sição de material de marcenaria, objeto  da 
Ata de Registro de Preços n. 20/2011–IV, fls. 4/6, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 
35/2011.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de dezembro de 2011.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


