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SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 0835/2007 – JFDF 

Por meio do documento acostado a fls. 46, a servido ra SUELY FERNANDES RICARDO CARDOSO 
requereu concessão de Licença Capacitação Profissional , a ser gozada no período de 7.5.2012 a 
1º.6.2012,  totalizando 26 (vinte e seis) dias, em virtude de estar matriculada no Curso de 
Licitações e Contratos, modalidade  a distância, pr omovido pelo Centro de Educação 
Profissional – CENED. 
 Considerando as informações do NUCRE, fls. 57/58, prestadas na forma do art. 4º da 
Resolução/PRESI 600-07, de 15.4.2008, e mediante a delegação de competência outorgada no art. 
1º, inciso I, alínea “h” da Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, DEFIRO o pedido e, 
consequentemente, CONCEDO à servidora SUELY FERNAND ES RICARDO CARDOSO 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,  17 de abril de 2012. 
 
PROCESSO Nº 0954/2008 – JFDF 

Por meio do documento acostado a fls. 28, a servido ra MARIA APARECIDA PERES OLIVEIRA 
requereu concessão de Licença Capacitação Profissional , a ser gozada no período de 7.5.2012 a 
6.6.2012,  totalizando 31 (trinta e um) dias, em virtude de e star matriculada no Curso de 
Direito Administrativo, modalidade  a distância, pr omovido pelo Centro de Educação 
Profissional – CENED. 
 Considerando as informações do NUCRE, fls. 37/38, prestadas na forma do art. 4º da 
Resolução/PRESI 600-07, de 15.4.2008, e mediante a delegação de competência outorgada no art. 
1º, inciso I, alínea “h” da Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, DEFIRO o pedido e, 
consequentemente, CONCEDO à servidora MARIA APARECI DA PERES OLIVEIRA 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,  17 de abril de 2012. 
 
PROCESSO Nº 0994/2011 

Com base no parecer da SEAJU, fls. 369-370, conside rando as informações da SEBIB, fls. 
332-333, que tratam da execução do contrato (2011NE 000842), firmado com a empresa EMPÓRIO VÉRTICE 
– EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. para forn ecimento de livros, e tendo em vista a 
delegação de competência prevista na Portaria DIREF  nº 722, de 11.09.2009, DECIDO não conhecer do 
pedido às fls. 245-254 e 317, concernente ao cancel amento de alguns itens do empenho, por ser 
intempestivo, mas, considerando que as obras estão esgotadas no mercado, autorizar esse 
cancelamento por ser medida razoável; 
 Nos termos da portaria DIREF nº 100/2010, verifica -se que a multa apurada em razão do 
atraso na entrega de alguns itens se enquadra na si tuação de dispensa de aplicação. 
 Ao NUCAF para conhecimento do item “b” do parecer da SEAJU, fls. 370, e cancelamento do 
saldo remanescente do empenho. 

Brasília, 17 de abril de 2012. 
 

PROCESSO Nº 1.127/2011 – JFDF 
Tendo em vista a solicitação da empresa KVA SISTEMA S DE ENERGIA LTDA., fls. 200, para 

concessão de prorrogação do prazo de entrega dos eq uipamentos adquiridos por meio da nota de 
empenho 2011NE000967,  191/192, e com base no parec er da SEAJU de fls. 201, e amparo na 
delegação de competência consignada na Portaria DIR EF n. 722, de 11.9.2009, NÃO CONHEÇO do 
pedido, por ser intempestivo. 

NOTIFIQUE-SE a empresa da presente decisão, bem com o da possibilidade de aplicação das 
sanções cabíveis pela inexecução da obrigação. 

Ao NUCAF para providências.  
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PROCESSO Nº 2.208/2011 

Visando à aquisição de 30 (trinta) pedestais de mes a para microfone, conforme 
informação do NUCAF, fls. 86, e tendo em vista a de legação de competência prevista na Portaria 
DIREF n. 722, de 11.09.2009, bem como a existência de crédito orçamentário, conforme 
informação às fls. 85-v,  RATIFICO a dispensa de li citação e AUTORIZO a emissão de nota de 
empenho em favor da empresa NUNES & SILVA – COMÉRCI O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. (MILANO 
MUSICAL), no valor de R$ 1.650,00 (um mil, seiscent os e cinqüenta reais), nos termos do art. 
24, II, da Lei 8.666/93. 

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 17 de abril de 2012. 

 
PROCESSO Nº 0635/2012 

Visando à aquisição de 4 (quatro) baterias para o “ no-break” da central telefônica do 
Ed. Cidade de Cabo Frio, conforme informação do NUC AF, fls. 33, e tendo em vista a delegação 
de competência prevista na Portaria DIREF n. 722, d e 11.09.2009, bem como a existência de 
crédito orçamentário, conforme informação às fls. 3 2-v,  RATIFICO a dispensa de licitação e 
AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da e mpresa AUTO BATERIAS LTDA., no valor de R$ 
1.046,00 (um mil, quarenta e seis reais), nos termo s do art. 24, II, da Lei 8.666/93. 

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 17 de abril de 2012. 


