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PROCESSO Nº 1.071/2011 - JFDF 

Em face da informação acima, prestada pela Diretora  da SECAD, relativa aos acertos de 
pagamento da servidora  JANE NORONHA DAVID, em deco rrência de sua aposentadoria, RATIFICO os 
procedimentos adotados nos presentes autos com vist as à reposição ao erário da quantia 
determinada, já lançada em ficha financeira da serv idora aposentada, conforme informação do 
NUCRE, fls. 28/29. 

Ao NUCOI, na forma solicitada pelo NUCRE às fls. 29 . 
 Brasília, 23 de março de 2012. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 

 
PROCESSO Nº 0239/2003 

Autorizo o gozo de 120 (cento e vinte dias) de Lice nça-Prêmio por Assiduidade,  à 
servidora Maria da Conceição Alves Harry , Analista Judiciário, lotada na Central de Mandado s – 
CEMAN,  nos períodos de: 1º período : 01.08.2012 a 30.08.2012;  2º período : 31.08.2012 a 
29.09.2012; 3º período : 30.09.2012 a 29.10.2012 e 4º período : 30.10.2012 a 28.11.2012,  dos 
quais o primeiro é referente ao quinquênio de  01.06.1984 a 30.05.1989   e o segundo, o 
terceiro e  o quarto períodos, referem-se ao  quinq uênio de 31.05.1989 a 29.05.1994 , nos 
termos do artigo 81, inciso V, e art.87 da Lei nº 8 .112/90, na redação original, c/c Resolução 
nº 5/2008, do Conselho da Justiça Federal, tendo em  vista as informações prestadas pelo Núcleo 
de Recursos Humanos e a competência que me foi dele gada pela Diretoria do Foro desta 
Seccional, por meio da Portaria DIREF n° 722/2009.   

Publique-se. 
Brasília, 23 de março de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.550/2010 - JFDF 

Com base na informação do NUCAF, fls. 374, 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.  364-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$ 2.220,00  (dois mil 
duzentos e vinte reais), para aquisição de 3(três) aparelhos de TV de LCD, de 26 polegadas,  
objeto  da Ata de Registro de Preços n. 11/2011, “i tem 1”,  fls. 298/300, decorrente do Pregão 
Eletrônico SRP n. 3/2011, para instalação nos siste mas de CFTV desta Seção Judiciária.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 23 de março de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.578/2010 - JFDF 

Trata-se da negativa de cobertura de seguro encamin hada pela J. MALUCELLI SEGURADORA 
S/A. a esta Seccional, fls. 314/317, quando comunic ada da expectativa e caracterização de 
sinistro, em face do inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pelo tomador, MHZ 
CONSULTORIA, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. 

Alega aquela seguradora a inexistência de sinistro passível de indenização securitária, 
em razão de não lhe ter sido dado conhecimento da c elebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato 
SJ/DF n. 4/2010. 
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 O assunto foi submetido à análise da ASJUR, que se  manifestou pela improcedência da 
alegação da seguradora, uma vez que “os eventos que  resultaram na aplicação das multas que 
agora são cobradas ocorreram antes da lavratura do 4º termo aditivo...”.                

Assim, com base no parecer da ASJUR e na delegação de competência outorgada por meio da 
Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, NOTIFIQUE-SE a  seguradora J. MALUCELLI SEGURADORA S/A  a 
respeito do posicionamento desta Seção Judiciária, encaminhando-lhe cópia do parecer jurídico 
de fls. 389/391 e ofertando-lhe o prazo de 5(cinco)  dias para manifestação e pagamento do 
sinistro. 

Decorrido o prazo, sem manifestação da seguradora o u cumprimento da obrigação, 
encaminhem-se os autos à ASJUR para as providências  sugeridas nos “itens 6 e 7”, de fls. 
389/391. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 23 de março de 2012. 

 
PROCESSO Nº 2.818/2011 - JFDF 

Considerando a informação do NUCAF, fls. 43, a cert idão da SECOM de fls. 42, e mediante 
a delegação de competência prevista na Portaria DIR EF n. 722, de 11.9.2009, APLICO à empresa 
REAL LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNI COS LTDA.   a penalidade de multa de mora no 
valor de R$ 183,20 (cento e oitenta e três reais e vinte centavos), em virtude do atraso na 
entrega do material objeto da nota  de empenho 2011 NE000935, fls. 21/21-v. 

NOTIFIQUE-SE  a empresa da presente decisão, concedendo-lhe o pr azo 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, 23 de março de 2012. 

 
PROCESSO Nº 3.003/2011 - JFDF 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 43, na disp onibilidade orçamentária, fls. 42-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 empresa RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA – ME, no valor total de R$ 1.201,20  (um mil, duzentos e um reais e vinte 
centavos), referente à aquisição de materiais hidrá ulicos (alvenaria, revestimento e gesso), 
constante da Ata de Registro de Preços n. 32/2011 -  I, decorrente do Pregão Eletrônico n. 
49/2011, conforme solicitação da SESEG, às fls. 35.  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 23 de março de 2012. 

 
PROCESSO Nº 0282/2012 - JFDF 

Cuidam os autos de procedimentos que visam à aquisi ção de material de consumo de 
sinalização viária e de segurança visando compor es toque desse material para o biênio 
2012/2013 desta Seccional. 
 O valor estimado da contratação é de R$ 18.693,80 (dezoito mil, seiscentos e noventa e 
três reais e oitenta centavos), conforme planilha d e formação de preços de        fls. 38.  

A SEPLO consignou às fls. 26-v que há disponibilida de orçamentária para realização da 
despesa com a contratação pretendida. 

O Termo de Referência - TR-035-2012, fls. 19/22, fo i analisado pela SEAJU, fls. 24, e 
aprovado pela SECAD às fls. 25. 

A minuta de edital do Pregão Eletrônico, fls. 27/42 , foi analisada pela ASJUR,      
fls. 44. 

Assim, considerando a delegação de competência prev ista na Portaria DIREF      n. 722, 
de 11.9.2009, tendo em vista que o Termo de Referên cia de fls. 50/52-v já foi aprovado às fls. 
25, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalida de Pregão Eletrônico, a ser 
realizado pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoi o, designados pela Portaria SECAD n. 051, 
de 2.5.2011, nos moldes da minuta de Edital  acosta da às  fls. 27/42, com vistas à aquisição 
de material de consumo de sinalização viária e de s egurança visando compor estoque desse 
material para o biênio 2012/2013 desta Seccional. 

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 23 de março de 2012. 

 

PROCESSO Nº 0328/2012 - JFDF 
 Trata-se de solicitação do NUCRE, fls. 14/15, com vistas à contratação do INSTITUTO DOS 
MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL – IMAG para realiza ção da Palestra “Nova Lei do Mandado de 
Segurança”, a ser transmitida por videoconferência,  como participação desta Seccional no 
Programa Sexta Jurídica, da Unicorp. 
 O valor da contratação é determinado e há disponib ilidade orçamentária para a despesa, 
conforme consignado pela SEPLO às fls. 16-v. 
 Ante o exposto, com base no parecer da SEAJU, fls.  18, 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 
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art. 13, inciso VI,da Lei 8.666/93; 
b)  AUTORIZO a emissão da nota de empenho em favor do I NSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO 

DISTRITO FEDERAL – IMAG, no valor determinado, conf orme orientação  do NUCRE, fls. 14/15, com 
vistas à contratação da Palestra “Nova lei do Manda do de Segurança”, a ser transmitida por 
videoconferência, no Programa Sexta Jurídica, da Un icorp. 
 Fica dispensada a publicação na Imprensa Nacional,  em face da orientação do NUCOI/SEVAN 
n. 225/2010, de 13.7.2010, constante do PA-0724/201 0, com base no Acórdão n. 1336/2006 do TCU– 
Plenário. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 23 de março de 2012. 

 

PROCESSO Nº 0647/2012 - JFDF 
Tratam os autos de procedimentos que visam à aquisi ção, de concreto usinado para 

instalação de mastros para bandeiras no edifício Ci dade de Cabo Frio, conforme solicitação do 
NUASG às fls. 3. 
 O valor da aquisição é determinado, conforme infor mação do NUCAF às fls. 57.  

Conforme consignado pela SEPLO às fls. 56-v, há dis ponibilidade orçamentária para 
realização da despesa com a aquisição pretendida. 

Assim, considerando as informações do NUCAF, fls. 5 7, e com base na delegação de 
competência prevista na Portaria DIREF n. 722, de 1 1.9.2009: 

a) APROVO o Termo de Referência TR NUASG n. 21/2012 , fls. 53/54; 
b) RATIFICO a dispensa de licitação, com base no ar t. 24, II, da Lei 8.666/93; 
c) autorizo a emissão de nota de empenho  em favor da empresa MRC REFORMA E PINTURA 

LTDA– ME, no valor de R$ 1.926,60 (mil novecentos e  vinte e seis reais e sessenta centavos), 
para aquisição de concreto usinado  para esta Secci onal. 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 23 de março de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0730/2012 - JFDF 

Em vista do Parecer da ASJUR, fls. 22, do disposto na Lei nº 8.666/93, e mediante a 
delegação de competência constante da Portaria DIRE F n. 722 de 11.9.2009, AUTORIZO a adoção 
das providências necessárias à assinatura de Convên io, nos moldes da minuta acostada às fls. 
17/19. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 23 de março de 2012. 

 
PROCESSO Nº 876/2012 - JFDF 

Por meio do documento acostado a fls. 04, a servido ra MÁRCIA TOMINAGA requereu 
concessão de Licença Capacitação Profissional,  a ser gozada no período de 09 a 30.04.2012,  
totalizando 22  (vinte e dois) dias, e  25.06 a 31.08.2012 , totalizando 68 (sessenta e oito) 
dias, em virtude de estar matriculada no curso Pós- Graduação Latu Sensu em Direito 
Constitucional e Administrativo, promovido pela For tium – Editora e Treinamento Ltda, conforme 
documentos, fls. 05/09. 
 Considerando as informações do NUCRE, fls. 15/16, prestadas na forma do art. 4º da 
Resolução/PRESI 600-07, de 15.4.2008, do TRF/1ª Reg ião, e mediante a delegação de competência 
outorgada no art. 1º, inciso I, alínea “h” da Porta ria DIREF n. 722, de 11.9.2009, DEFIRO o 
pedido e, consequentemente, CONCEDO  à servidora Licença para Capacitação Profissional , 
conforme disposições do     art. 87 da Lei n. 8.112 /90 c/c Resolução CJF n. 05/2008. 
 Ao NUCRE para dar ciência à interessada e demais p rovidências. 

Brasília, 23 de março de 2012. 
 
 


