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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 
 

A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciári a do Distrito Federal, no uso das 
atribuições conferidas pela Resolução nº 79, de 19 de novembro de 2009, do Conselho da Justiça 
Federal, resolve: 
 
PORTARIA Nº 140 DE 02 DE MARÇO DE 2012 

Designar  a servidora Camila de Souza , matrícula nº 1348003, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Fed eral de 1º Grau – Seção Judiciária do 
Distrito Federal, para substituir Ângela Maria de L ima Prado, no cargo em comissão CJ-03, de 
Diretor de Secretaria da 24ª Vara, no período  de 21 a 23.03.2012 , em virtude de a titular 
encontrar-se compensando dias trabalhados no recess o forense. 
 

 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 0874/2007 

Com base nas informações do NUCRE, fls. 61, que tra tam de acertos de pagamentos do 
servidor LAFAIETE DAMIÃO MENDONÇA CORREA, relativos  a abono de permanência, RETIFICO o 
despacho de fls. 55, no sentido de: 

1)  Alterar o valor de juros devido ao servidor, passan do a ser determinado, conforme 
planilha às fls. 58; 

2)  Alterar o valor de correção monetária devido ao ser vidor, passando a ser 
determinado, conforme planilha às fls. 58. 

 Ao NUCRE para providências, observando-se que os v alores já foram pagos em 
janeiro/2012. 
 Brasília, 02 de março de 2012. 
 
PROCESSO Nº 3.120/2009 

Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa em exercício, e do 
NUCRE, fls. 57-59, que tratam de requerimento do se rvidor aposentado JOÃO JOSÉ DE MATOS, 
objetivando o recebimento em pecúnia de 5 (cinco) m eses de licença-prêmio não usufruídos nem 
contados em dobro para aposentadoria, INDEFIRO o pe dido por contrariar o disposto no art. 88, 
§ 1º da Resolução CJF nº 05/2008, com redação dada pelas Resoluções CJF nº 120/2010 e 
142/2011, visto que não houve decisão da Administra ção indeferindo o pedido de fruição da 
licença-prêmio, fls. 29, tendo o servidor solicitad o desistência do requerimento, conforme 
documento de fls. 51 
 Ao NUCRE para dar ciência ao servidor. 

Brasília, 02 de março de 2012. 
 
PROCESSO Nº 3.526/2009 

Com base nas informações do NUCRE, fls. 119, que tr atam de acertos de pagamentos da 
servidora REGINA CLÁUDIA COELHO NETTO, relativos a abono de permanência, RETIFICO o despacho 
de fls. 110, no sentido de: 

3)  Alterar o valor de juros devido à servidora, passan do a ser determinado, conforme 
planilha às fls. 115; 

4)  Alterar o valor de correção monetária devido à serv idora, passando a ser 
determinado, conforme planilha às fls. 115. 

 Ao NUCRE, observando-se que os valores já foram pa gos em janeiro/2012. 
 Brasília, 02 de março de 2012. 
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PROCESSO Nº 3.256/2010 - JFDF 

Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa, bem como no parecer 
da SEAJU, fls. 382, CONHEÇO do pedido acostado às f ls. 380,  da empresa GVP CONSULTORIA E 
PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA., por ser tempestivo, e, n o mérito, DOU-LHE PROVIMENTO no sentido de 
prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo de entr ega da complementação da garantia 
contratual. 

Ao NUCAF para notificar a empresa da presente decis ão.   
Brasília, 02 de março de 2012. 

 
PROCESSO Nº 0931/2011 

Com base nas informações do NUCRE, fls. 65, que tra tam de acertos de pagamentos do 
servidor CARLOS ÂNGELO DE OLIVEIRA, relativos a abo no de permanência, RETIFICO o despacho de 
fls. 56, no sentido de: 

5)  Alterar o valor de juros devido ao servidor, passan do a ser determinado, conforme 
planilha às fls. 59; 

6)  Alterar o valor de correção monetária devido ao ser vidor, passando a ser 
determinado, conforme planilha às fls. 59. 

 Ao NUCRE, observando-se que os valores já foram pa gos em janeiro/2012. 
 Brasília, 02 de março de 2012. 
 
PROCESSO Nº 0030/2012 

Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa, bem como no parecer 
da SEAJU, fls. 12, e da ASJUR, fls. 32, AUTORIZO a contratação da CEB Distribuição S/A, para 
fornecimento de energia elétrica no Ed. Sede I (Blo co G), nos termos da minuta às fls. 25-29, 
por prazo indeterminado, comprovada a cada exercíci o financeiro a estimativa de consumo e a 
existência de previsão de recursos orçamentários, c om fulcro no art. 24, XXII da Lei 8.666/93 
c/c a Orientação Normativa da AGU nº 36, de 13.12.2 011 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 02 de março de 2012. 

 
PROCESSO Nº 0031/2012 

Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa, bem como no parecer 
da SEAJU, fls. 12, e da ASJUR, fls. 32, AUTORIZO a contratação da CEB Distribuição S/A, para 
fornecimento de energia elétrica no Ed. Sede I (Blo co D), nos termos da minuta às fls. 25-29, 
por prazo indeterminado, comprovada a cada exercíci o financeiro a estimativa de consumo e a 
existência de previsão de recursos orçamentários, c om fulcro no art. 24, XXII da Lei 8.666/93 
c/c a Orientação Normativa da AGU nº 36, de 13.12.2 011 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 02 de março de 2012. 

 
PROCESSO Nº 0300/2012 - JFDF 

Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa, que tratam  de 
contratação de empresa para fornecimento de extinto res, acessórios e execução de serviços de 
recarga e teste de extintores de incêndio predial, por registro de preço, para esta Seção 
Judiciária, atendidas as exigências contidas nos De cretos n. 3.555/2000 e 5.450/2005, e 
considerando que o Termo de Referência às fls. 42/4 5-v, foi analisado pela SEAJU, fls. 47, 
APROVO o Termo de Referência às fls. 42/45-v. 

Ao NUCAF para as providências. 
Brasília, 02 de março de 2012. 

 
PROCESSO Nº 0557/2012 - JFDF 

Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa, que tratam de 
procedimentos para contratação de fornecimento de g êneros alimentícios durante o exercício de 
2012, referente a grupo fracassado no Pregão Eletrô nico n. 5/2012 (P.A n. 1991/2011), atendidas 
as disposições da Lei 10.520/02, do Decreto 5.450/2 005, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 
8.666/1993, e considerando que a minuta do Edital e  Contrato às fls. 21/34-v e 36/43-v, e o Termo 
de Referência às fls. 18/20, foram analisados pela ASJUR, fls. 46 e pela SEAJU, fls. 45, 
respectivamente: 

1)  APROVO o Termo de Referência às fls. 18/20; 
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 as providências, observado o disposto no quarto parágrafo da informa ção 
da SEAJU, fls. 45. 

Brasília, 02 de março de 2012. 
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DESPACHOS 

 

 
PROCESSO Nº 1.989/2011 – JFDF 

Autorizo  à averbação do tempo de serviço prestado pelo serv idor FÁBIO SILVA FREITAS , 
Analista Judiciário, do Quadro de Pessoal desta Sec cional, lotada na 17ª Vara Federal, 
prestado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais-TJMG, no período de 1/8/2003 a 
31/3/2011, totalizando 2.799 (dois mil setecentos e noventa e nove) dias, ou seja, 7 (sete) 
anos 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias,  conforme o quadro I abaixo, com fundamento no arti go 
103, inciso I, da Lei n. 8.112/90, c/c a Resolução n. 141/2011, do Conselho da Justiça 
Federal-CJF, tendo em vista as informações prestada s pelo Núcleo de Recursos Humanos e a 
delegação de competência consignada na Portaria DIR EF n. 722, de 11.9.2009. 

 
QUADRO I 

       Averbação de Tempo de Serviço 
 

 

ÓRGÃO 

PERÍODO 

COMPREENDIDO NA 

CERTIDÃO 

 

QTD/DIAS 

 

VIGÊNCIA 

 

FINALIDADE 

Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais-TJMG 

1.8.2003 a 31.3.2011 2.799 1.4.2011 Aposentadoria e 

Disponibilidade 

 
 Publique-se. 

Brasília, 02 de março de 2012. 
 
PROCESSO Nº 0025/2012 – JFDF 

Trata-se de defesa prévia apresentada pela empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. em face 
do despacho de fls. 50 que determinou a notificação  da empresa sobre a possibilidade de 
aplicação de multa pelo descumprimento do prazo est abelecido na Cláusula Quarta do Segundo 
Termo Aditivo ao Contrato SJ/DF n. 22/2009. 

O documento apresentado pela empresa, fls. 53, foi submetido à análise da SEAJU. 
Assim, não obstante o parecer da SEAJU, fls. 56/57,  e com base  na delegação de 

competência prevista na Portaria DIREF n. 722, de 1 1.9.2009,  DECIDO: 
a)  CONHECER da defesa prévia apresentada pela empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A., 

por ser tempestiva, e no mérito NEGAR-LHE proviment o, uma vez que não houve comprovação dos 
fatos alegados; 

b)  DEIXAR de aplicar à empresa a multa de R$ 47,91 (qu arenta e sete reais e noventa e 
um centavos), pelo descumprimento do prazo contratu al estabelecido na Cláusula Quarta do 
Segundo Termo  Aditivo ao Contrato SJ/DF n. 22/2009 , em homenagem aos princípios 
constitucionais da economicidade e eficiência admin istrativas consubstanciados na Portaria 
DIREF n. 100, de 01.03.2010, ainda que o contrato s eja de prestação continuada, por se tratar 
de  obrigação acessória, cujo atraso em seu cumprim ento não trouxe prejuízos à Administração;  

c)  AUTORIZAR a devolução do valor relativo à multa à e mpresa, caso tenha sido retida .  
Ao NUCAF para notificar a empresa de presente decis ão e demais providências, observado 

o disposto no art. 1º, §2º, da Portaria DIREF n. 10 0/2010.  
Brasília, 2 de março de 2012. 

 
PROCESSO Nº 0282/2012 – JFDF 

Visando à aquisição de material de consumo de sinal ização viária e de segurança, 
mediante Pregão (SRP), atendidas às disposições dos  Decretos 3.555/2000 e 5.450/2005, e da Lei 
8.666/1993, e considerando que o Termo de Referênci a, fls. 19/22, foi  analisado pela SEAJU, 
fls. 24, e tendo em vista delegação de competência prevista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.09.2009, APROVO o termo de referência às fls. 19 /22; 

Ao NUCAF para providências, observado o disposto no  terceiro parágrafo da informação da 
SEAJU, fls. 24 (disponibilidade orçamentária). 

Brasília, 02 de março de 2012.  

 


