PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

BOLETIM INTERNO INFORMATIVO
CRIADO PELO PROVIMENTO Nº 95 DE 26 DE AGOSTO DE 1974

DIRETORA DO FORO: Juíza Federal DANIELE MARANHÃO COSTA
DIRETORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: LOÍLA BARBOSA AGUIAR DE

ALMEIDA

Home Page: www.jfdf.jus.br

ANO XVII

Brasília-DF, 30 de dezembro de 2011
- sexta-feira

Nº. 241

E-mail: secad.df@trf1.jus.br

DIRETORIA DO FORO
PORTARIA
A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, no uso das
atribuições conferidas pela Resolução nº 79, de 19 de novembro de 2009, do Conselho da Justiça
Federal, e pelo Provimento Geral Consolidado COGER nº 39/2009, resolve:
PORTARIA Nº 954 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

Retificar a Portaria nº 927/2011-DIREF, de 19.12.2011, que trata da escala do plantão
no recesso forense 2011/2012, para que conste que o servidor Livandro José Ghesti, da Seção de
Administração de Material – SEMAT, trabalhará nos dias 20, 21, 29, 30.12.2011, 2, 3, 4, 5 e
6.1.2012, fazendo jus a compensar 9 (nove) dias.

DESPACHO
PROCESSO Nº 0666/2011 – JFDF

Com base nas informações da Diretora da SECAD, fls. 332, e no parecer da ASJUR, fls.
330/331, e considerando a disponibilidade orçamentária informada pela SEPLO, fls. 55:
1) RATIFICO a inexigibilidade de licitação para a aquisição de armas não letais
(taser), com fundamento no art. 25, I, da Lei 8.666/93, tendo em vista a
inviabilidade de competição;
2) RATIFICO a inexigibilidade de licitação para a contratação dos serviços de
treinamento dos agentes de segurança da Seccional, a fim de certificá-los como
operadores dos equipamentos taser ,
com fundamento no art. 25, II, c/c art. 13,
inciso VI, ambos da Lei 8.666/93;
3) AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor das empresas abaixo:
- AA & SABA CONSULTANTS INC., no valor de R$ 52.060,00 (cinquenta e dois mil e
sessenta reais), para a aquisição dos equipamentos taser e cartuchos;
- ABILITY BR SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA., no valor de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e
quatrocentos reais), para a contratação dos serviços de treinamento dos agentes de
segurança.
Publique-se na imprensa oficial.
Após, ao NUCAF para emissão dos empenhos e procedimentos relativos à assinatura dos
contratos nos moldes das minutas de fls. 314/322 e 323/328-v, analisadas pela ASJUR, fls.
330/331 e demais providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PORTARIAS

A Diretora da Secretaria Administrativa da Justiça Federal de
Judiciária do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

1º

Grau

–

Seção

PORTARIA Nº 170 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

DESIGNAR, nos termos do art. 38, da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº
9.527/97, c/c a Resolução nº 307/2003-CJF, os servidores abaixo relacionados para substituírem
função comissionada nos períodos indicados:
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SERVIDOR

FUNÇÃO

CÓD.

PERÍODO

TITULAR

MOTIVO DO
AFASTAMENTO

Alessandra Moraes de
Souza
Mat: 1335503

Supervisor da Seção de Compras e
Licitações do NUCAF

FC-05

2.1.2012

Daniela Bertone
Campedelli

Recesso forense

Aurélia Bandeira
Curado
Mat: 1308503

Supervisor da Seção de Compras e
Licitações do NUCAF

FC-05

6.1.2012

Daniela Bertone
Campedelli

Recesso forense

Daniela Bertone
Campedelli
Mat: 873703

Diretor do Núcleo de
Administração Financeira e
Patrimonial - NUCAF

FC-06

3 a 5.1.2012

Paola Karina de Barrón
Sales

Recesso forense

Lúcia Cleide Gonçalves
Garcia
Mat: 777303

Supervisor da Seção de Execução
Orçamentária e Financeira do
NUCAF

FC-05

2 a 6.1.2012

Gomercindo Machado
Filho

Recesso forense

Marcelo de Sousa
Cezário
Mat: 1400304

Supervisor da Seção de
Administração de Patrimônio do
NUCAF

FC-05

20 a 23.12.2011
e 26 a 27.12.2011

Cláudio Pinheiro de
Alvarenga

Recesso forense

Neide Barbosa da Silva
Mat: 1280203

Diretor do Núcleo de Controle
Interno - NUCOI

FC-06

21 a 23.12.2011 e
26 a 30.12.2011

Adriana Pinho Rocha

Recesso forense

Silvio Grangeiro do
Amaral
Mat: 1282203

Supervisor da Seção de
Administração de Material do
NUCAF

FC-05

22 a 23.12.2011 e
26 a 28.12.2011

Livandro José Ghesti

Recesso forense

Suely Fernandes
Ricardo Cardoso
Mat: 113403

Diretor do Núcleo de
Administração Financeira e
Patrimonial - NUCAF

FC-06

2 e 6.1.2012

Paola Karina de Barrón
Sales

Recesso forense

A Diretora do Núcleo de Recursos Humanos da Justiça Federal de 1º Grau – Seção
Judiciária do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais e das competências que lhe
são atribuídas pela Portaria nº 722/2009-DIREF, com base nas informações prestadas pelo Núcleo
de Recursos Humanos, e conforme estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.112/90,
regulamentados pela Resolução nº 14/2008-CJF, RESOLVE:
PORTARIA Nº 248 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

DEFERIR a marcação intempestiva de férias ao servidor listado:
SERVIDOR

LOTAÇÃO

Flávio Bosco Farias Di
Mambro
Mat: 1307403

SEVIT/NUASG

PERÍODO
DATA DAS FÉRIAS
AQUISITIVO
2011/2012

28.1 a 6.2.2012

Nº DE
DIAS

PERÍODO

GRAT.
NAT.

ADIAN.
REMU.

10

1º

SIM

NÃO

DESPACHOS

PROCESSO Nº 0164/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 201/202, e com base na informação do NUCAF,
fls. 205, 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. 204-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 AVANTI TELEINFORMÁTICA LTDA., no valor total
de R$ 28.750,00 (vinte e oito mil setecentos e cinquenta 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, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 0527/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da SEPAT de fls. 191/192, e com base na informação do NUCAF,
fls. 196, 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, fls. 195-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 JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
LTDA., no valor total de R$ 40.880,00 (quarenta mil oitocentos e oitenta reais), para
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aquisição de relógios numeradores e protocoladores de documentos, objetos da Ata de Registro
de Preços n. 03/2011, fls. 130, decorrente do Pregão Eletrônico n. 10/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 0712/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da SEPAT de fls. 133/134, e com base na informação do NUCAF,
fls. 138, 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, fls. 137-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 BARROS E SILVA CONSTRUTORA LTDA., no valor
total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para aquisição de estantes de madeira, objetos da Ata
de Registro de Preços n. 07/2011, fls. 112/114, decorrente do Pregão Eletrônico n. 15/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 1.092/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 197/198, e com base na informação do NUCAF,
fls. 202, 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. 201-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 STR COMERCIAL LTDA., no valor total de R$
24.373,60
(vinte e quatro mil trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos), para
aquisição de equipamentos de ar condicionado, objeto da Ata de Registro de Preços n. 8/2011,
fls. 183/186, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 7/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 1.127/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 183, e com base na informação do NUCAF, fls.
185, 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. 184, 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 KVA – SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., no valor total de R$
35.500,00
(trinta e cinco mil e quinhentos reais), para aquisição de estabilizadores de
tensão, objeto da Ata de Registro de Preços n. 35/2011, fls. 181/182, decorrente do Pregão
Eletrônico SRP n. 55/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 1.767/2011 – JFDF

Em vista da informação do NUCAF, fls. 13/13-v, e da delegação de competência consignada
no Art. 3º, IV, da Portaria n. 722, de 11/9/2009:
1) REVOGO o despacho de fls. 8 de concessão de suprimento de fundos (2011CSF000009)
ao servidor CLEBER GUIMARÃES BELLUCO;
2) AUTORIZO a anulação do saldo de empenho 2011NE000494, no valor de R$ 6.300,00 (seis
mil e trezentos reais).
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 24 de novembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.088/2011 – JFDF

Em vista das solicitações da SEPAT de fls. 140/141, e com base na informação do NUCAF,
fls. 145, 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. 144-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 OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA., no valor total de R$ 6.792,00 (seis mil setecentos e noventa e dois reais),
para aquisição de aparelhos de fax com impressora/impressão a laser, objeto
da Ata de
Registro de Preços n. 14/2011, fls. 113/115, decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 30/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.824/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 19/20, e com base na informação do NUCAF, fls.
22, 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. 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 FERPAM COMÉRCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MÁQUINAS
LTDA., no valor total de R$ 4.138,00 (quatro mil cento e trinta e oito reais), para aquisição
de ferramentas e equipamentos de manutenção predial, objeto da Ata de Registro de Preços n.
23/2011–II, fls. 14/16, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 39/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
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PROCESSO Nº 2.825/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 17/18, 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. 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 M.C.R.P. ALVES EPP, no valor total de R$ 987,00
(novecentos e oitenta e sete reais), para aquisição de ferramentas e equipamentos de
manutenção predial, objeto
da Ata de Registro de Preços n. 23/2011–III,
fls. 12/14,
decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 39/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.827/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 17/18, 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. 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 RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., no valor
total de R$ 2.936,20
(dois mil novecentos e trinta e seis reais e vinte centavos), para
aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção predial, objeto da Ata de Registro de
Preços n. 23/2011–V, fls. 12/14, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 39/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.828/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 16/17, e com base na informação do NUCAF, fls.
19, 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. 17-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 MINAS FERRAMENTAS LTDA., no valor total de R$ 201,30
(duzentos e um reais e trinta centavos), para aquisição de ferramentas e equipamentos de
manutenção predial, objeto da Ata de Registro de Preços n. 23/2011–VI, fls. 11/13, decorrente
do Pregão Eletrônico SRP n. 39/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.829/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 16/17, e com base na informação do NUCAF, fls.
19, 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. 17-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 EQUIMAF EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., no
valor total de R$ 850,00
(oitocentos e cinquenta reais), para aquisição de ferramentas e
equipamentos de manutenção predial, objeto da Ata de Registro de Preços n. 23/2011–VII, fls.
11/13, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 39/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.830/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 16/17, e com base na informação do NUCAF, fls.
19, 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. 17-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 FERRAMAD FERRAMENTAS E MÁQUINAS PARA MADEIRA LTDA., no
valor total de R$ 3.827,79
(três mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e nove
centavos), para aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção predial, objeto da Ata
de Registro de Preços n. 23/2011–I, fls. 11/13, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n.
39/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.900/2011 – JFDF

Trata-se de solicitação do NUCAF, fls. 4, com vistas à inscrição dos servidores
ALESSANDRA MORAES DE SOUZA e RODRIGO PIRES ANDRADE MARANHÃO
nos cursos de “Direito
Administrativo e Internacional” e “Direito Constitucional”, a serem promovidos pelo Portal da
Educação Ltda., no
período de
30.12.2011 a 28.2.2012
e
30.12.2011 a
29.1.2012,
respectivamente.
O valor unitário da inscrição do Curso de Direito Administrativo e Internacional é R$
195,05 (cento e noventa e cinco reais e cinco centavos) e do Curso de Direito Constitucional é
R$ 165,44 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), e há disponibilidade
orçamentária para a realização da despesa, conforme consignado pela SEPLO às fls. 22.
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Ante o exposto, com base no parecer da SEAJU, fls. 23, e na delegação de competência
prevista na Portaria n. 722, de 11.09.2009:
a) RATIFICO a inexigibilidade de licitação nos termos do art. 25, inciso II,
c/c
art. 13, inciso VI,da Lei 8.666/93;
b) AUTORIZO a emissão da nota de empenho em favor do Portal da Educação Ltda., no
valor de R$ 720,98 (setecentos e vinte reais e noventa e oito centavos), conforme
orientação do NUCRE, fls. 22, com vistas à efetivação da inscrição dos servidores
acima nominados nos cursos de “Direito Administrativo e Internacional” e
de
“Direito Constitucional”.
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.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.949/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 20/21, e com base na informação do NUCAF, fls.
23/23-v, 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. 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 SC COMÉRCIO EM GERAL LTDA., no valor total de R$ 648,37
(seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), para aquisição de material
básico hidráulico, objeto da Ata de Registro de Preços n. 24/2011–IV, fls. 10/14, decorrente
do Pregão Eletrônico SRP n. 40/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.950/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 17/18, 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. 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 QUOTAR LTDA., no valor total de R$ 149,00 (cento e
quarenta e nove reais), para aquisição de material básico hidráulico, objeto
da Ata de
Registro de Preços n. 24/2011–III, fls. 10/13, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 40/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.951/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 18/19, e com base na informação do NUCAF, fls.
21/21-v, 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. 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 FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA., no valor total de R$
1.518,10 (mil quinhentos e dezoito reais e dez centavos), para aquisição de material básico
hidráulico, objeto
da Ata de Registro de Preços n. 24/2011–II, fls. 10/13, decorrente do
Pregão Eletrônico SRP n. 40/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.952/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 15/16, e com base na informação do NUCAF,
fls.18, 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. 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 RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME, no
valor total de R$ 533,60 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos), para
aquisição de material hidráulico, objeto
da Ata de Registro de Preços n. 24/2011–I, fls.
09/11, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 40/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.983/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 18/19, e com base na informação do NUCAF, fls.
21, 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. 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 ATELIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS LTDA., no valor total de R$ 6.027,80
(seis mil vinte e sete reais e oitenta
centavos), para aquisição de uniformes, objeto
da Ata de Registro de Preços n. 27/2011–I,
fls. 11/14, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 46/2011.
Ao NUCAF para providências.
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Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.984/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 15/16, e com base na informação do NUCAF, fls.
18, 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. 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 LINES – UNIFORMES, EPIS E MATERIAL DE CONSUMO LTDA., no
valor total de R$ 3.996,00 (três mil novecentos e noventa e seis reais), para aquisição de
uniformes, objeto
da Ata de Registro de Preços n. 27/2011–II, fls. 10/12, decorrente do
Pregão Eletrônico SRP n. 46/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.985/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da SEPAT de fls. 21/22, e com base na informação do NUCAF, fls.
24, 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. 22-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 EQUIMAK MÓVEIS LTDA., no valor total de R$ 73.160,00
(setenta e três mil cento e sessenta reais), para aquisição de móveis, objeto
da Ata de
Registro de Preços n. 29/2011–I, fls. 11/15, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 41/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.986/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da SEPAT de fls. 14/15, e com base na informação do NUCAF, fls.
17, 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-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 SUFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., no valor
total de R$ 2.149,90
(dois mil cento e quarenta e nove reais e noventa centavos), para
aquisição de móveis, objeto da Ata de Registro de Preços n. 29/2011–II, fls. 9/11, decorrente
do Pregão Eletrônico SRP n. 41/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.987/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da SEPAT de fls. 16/17, e com base na informação do NUCAF, fls.
19, 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. 17-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 D’STEFANO MÓVEIS LTDA., no valor total de R$ 5.418,00
(cinco mil quatrocentos e dezoito reais), para aquisição de móveis, objeto da Ata de Registro
de Preços n. 29/2011–III, fls. 11/13, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 41/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.988/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da SEPAT de fls. 15/16, e com base na informação do NUCAF, fls.
18, 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. 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 AFFINIDADE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA.,
no valor total de R$ 8.427,00 (oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais), para aquisição
de móveis, objeto
da Ata de Registro de Preços n. 29/2011–VII, fls. 10/12, decorrente do
Pregão Eletrônico SRP n. 41/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.990/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 14/15, e com base na informação do NUCAF, fls.
17, 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. 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 NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., no valor total de R$
4.598,00 (quatro mil quinhentos e noventa e oito reais), para aquisição de material de copa e
cozinha, objeto da Ata de Registro de Preços n. 26/2011–I, fls. 9/11, decorrente do Pregão
Eletrônico SRP n. 43/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
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PROCESSO Nº 2.992/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da SEPAT de fls. 20/21, 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, na disponibilidade orçamentária consignada 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 MARIA LUIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., no valor total
de R$ 47.999,00 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e nove reais), para aquisição de
móveis, objeto da Ata de Registro de Preços n. 29/2011–IV, fls. 13/16, decorrente do Pregão
Eletrônico SRP n. 41/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.993/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 17/18, 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. 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 VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA., no
valor total de R$ 7.102,58 (sete mil, cento e dois reais e cinquenta e oito centavos), para
aquisição de material de copa e cozinha, objeto da Ata de Registro de Preços n. 26/2011–III,
fls. 10/13, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 43/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.994/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 14/15, e com base na informação do NUCAF, fls.
17, 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. 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 ELLEN MOALLEM ME, no valor total de R$ 1.013,48 (mil e
treze reais e quarenta e oito centavos), para aquisição de material de copa e cozinha, objeto
da Ata de Registro de Preços n. 26/2011–II, fls. 9/11, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n.
43/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 2.995/2011 – JFDF

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 15/16, e com base na informação do NUCAF, fls.
18, 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. 17-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 ECO-PACK COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS
LTDA., no valor total de R$ 472,28 (quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e oito
centavos), para aquisição de material de copa e cozinha, objeto da Ata de Registro de Preços
n. 26/2011–IV, fls. 10/12, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 43/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 3.003/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 18/18-v, e com base na informação do NUCAF,
fls. 20/20-v, 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. 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 RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA., no valor total de R$ 10.369,54 (dez mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta
e quatro centavos), para aquisição de materiais hidráulicos, objeto
da Ata de Registro de
Preços n. 32/2011–I, fls. 10/14, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 49/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 3.004/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 16/16-v, e com base na informação do NUCAF,
fls. 19, 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. 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 V.S. LTDA., no valor total de R$ 7.347,44
(sete mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), para aquisição de
material hidráulico, objeto
da Ata de Registro de Preços n. 32/2011–III,
fls. 10/13,
decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 49/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
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PROCESSO Nº 3.005/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 15/15-v, e com base na informação do NUCAF,
fls. 17, 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. 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 FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA., no valor total de R$
5.931,20
(cinco mil novecentos e trinta e um reais e vinte centavos), para aquisição de
materiais hidráulicos, objeto
da Ata de Registro de Preços n. 32/2011–II,
fls. 10/12,
decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 49/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 3.007/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 14/14-v, e com base na informação do NUCAF,
fls. 16, 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-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 SCM COMERCIAL LTDA., no valor total de R$ 444,78
(quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), para aquisição de
eletrodomésticos, objeto da Ata de Registro de Preços n. 31/2011–I, fls. 10/12, decorrente
do Pregão Eletrônico SRP n. 52/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 3.008/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 14/14-v, e com base na informação do NUCAF,
fls. 16, 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-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 JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., no valor
total de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), para aquisição de eletrodomésticos, objeto da
Ata de Registro de Preços n. 31/2011–II, fls. 10/12, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n.
52/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 3.009/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 16/16-v, e com base na informação do NUCAF,
fls. 18, 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. 17-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 MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA., no valor total de R$
2.853,00 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais), para aquisição de eletrodomésticos,
objeto
da Ata de Registro de Preços n. 31/2011–III,
fls. 11/13, decorrente do Pregão
Eletrônico SRP n. 52/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 3.010/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 14/14-v, e com base na informação do NUCAF,
fls. 16, 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-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 ORA
CONTRUTORA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA., no valor total de R$ 16.693,05
(dezesseis mil seiscentos e noventa e três reais e
cinco centavos), para aquisição de eletrodomésticos, objeto da Ata de Registro de Preços n.
31/2011–IV, fls. 10/12, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 52/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 3.011/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 14/14-v, e com base na informação do NUCAF,
fls. 16, 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-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 EMBRAMAR – DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA., no valor
total de R$ 15.853,91
(quinze mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e um
centavos), para aquisição de eletrodomésticos, objeto
da Ata de Registro de Preços n.
31/2011–V, fls. 10/12, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 52/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
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PROCESSO Nº 3.012/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 15/15-v, e com base na informação do NUCAF,
fls. 17, 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. 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 DAMASCENO E COELHO LTDA., no valor total de R$ 3.875,00
(três mil oitocentos e setenta e cinco reasi), para aquisição de eletrodomésticos, objeto da
Ata de Registro de Preços n. 31/2011–VI, fls. 11/13, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n.
52/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 3.013/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUASG de fls. 14/14-v, e com base na informação do NUCAF,
fls. 16, 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-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 PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA., no valor total de R$
2.800,00 (dois mil oitocentos reais), para aquisição de eletrodomésticos, objeto da Ata de
Registro de Preços n. 31/2011–VII,
fls. 10/12, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n.
52/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 3.017/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUTEC de fls. 20/21, 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, na disponibilidade orçamentária consignada pela SEPLO às fls. 22-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 FERRAGENS LÍDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., no valor
total de R$ 7.505,60 (sete mil quinhentos e cinco reais e sessenta centavos), para aquisição
de ferramentas e material de consumo de equipamentos de informática, objeto
da Ata de
Registro de Preços n. 33/2011–I, fls. 13/16, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 51/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 3.018/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da NUTEC de fls. 20/22, e com base na informação do NUCAF, fls.
24/24-v, 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. 23-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 AABBA COMÉRCIO SERVIÇOS E MATERIAIS LTDA., no valor
total de R$ 8.121,84 (oito mil cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), para
aquisição de ferramentas e material de consumo de equipamentos de informática, objeto da Ata
de Registro de Preços n. 33/2011–II, fls. 11/15, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n.
51/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.
PROCESSO Nº 3.019/2011 – JFDF

Em vista da solicitação da SEMAT de fls. 15, e com base na informação do NUCAF, fls.
17, 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. 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 MICROSENS LTDA., no valor total de R$ 27.594,70 (vinte
e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), para aquisição de tonner
para impressoras, objeto da Ata de Registro de Preços n. 34/2011–I, fls. 10/12, decorrente do
Pregão Eletrônico SRP n. 54/2011.
Ao NUCAF para providências.
Brasília, 30 de dezembro de 2011.

