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PROCESSO Nº 712/1995 - JFDF 
Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa, que tratam de acerto 

de pagamento decorrente da conversão de 01 (um) mês  de licença prêmio em pecúnia, RATIFICO o 
pagamento do valor determinado, em favor da servido ra aposentada MARIA SELMA DE SOUZA LACERDA, 
tendo em vista que o pagamento já foi lançado em fi cha financeira, fls. 33/33-v. 
 Após, ao NUCOI para análise. 

Brasília, 03 de julho de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.133/2010 

Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa, e no parecer da 
SEAJU, fls. 545-546, referente à solicitação da emp resa VIP SEGURANÇA LTDA., fls. 532, 
AUTORIZO: 

1)  a substituição da garantia do contrato SJDF n. 09/2 010 representada pela Carta de 
Fiança Bancária n. 1116775/2010, fls. 474, no valor  de R$ 16.589,26, relativamente ao 
período de 13.04.2012 a 13.09.2012, pela garantia c onstituída por Caução de Depósito 
Bancário de mesmo valor, fls. 533-538; 

2)  a liberação da garantia representada pela Carta de Fiança Bancária n. 1116775/2010, 
fls. 474, no valor de R$ 16.589,26,  relativamente ao período de 13.04.2012 a 
13.09.2012 , no valor de R$ 16.589,26. 
Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 03 de julho de 2012. 
 

PROCESSO Nº 2.752/2010 - JFDF 
Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa, e considerando os 

esclarecimentos prestados pelo NUASG, fls. 164/164- v, DETERMINO o sobrestamento dos 
procedimentos que visam a elevação da atual demanda  de energia contratada, até a retirada 
total das unidades remanescentes do TRF/1ª Região, do Ed. Sede III,  para, em seguida, apurar 
o efetivo consumo de energia elétrica na referida e dificação, bem como retomar a negociação 
com a CEB Distribuição S/A.  

Ao NUASG para ciência. 
Brasília, 03 de julho de 2012. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 2.205/2011 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 198, no art . 15, inciso II, da Lei 8.666/93, 
c/c art. 2º, inciso IV, do Decreto n. 3.931/2001, v isto que há disponibilidade orçamentária, 
fls. 194-v, e ainda, tendo em vista a delegação de competência prevista na Portaria DIREF n. 
722, de 11.09.2009, AUTORIZO a emissão de nota de e mpenho no valor de R$ 227,50 (duzentos e 
vinte e sete reais e cinqüenta centavos) em favor d a firma CLAUDIOMIRO BARBOSA RODRIGUES-ME, 
para aquisição de persianas, de acordo com a solici tação do NUASG, fls. 189, conforme Ata de 
Registro de Preços n. 17/2011, decorrente do Pregão  Eletrônico SRP n. 34/2011. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 03 de julho de 2012. 
 
 
 
 



  

 

  

ANO XVIII Nº. 117 BOLETIM INTERNO INFORMATIVO 
Brasília – DF, 03 de julho de 2012 

Pág.  2 

PROCESSO Nº 270/2012 
Visando à contratação de serviço de manutenção para  a máquina envelopadora de 

contracheques utilizada pela SEPAG, conforme solici tação do NUCRE, fls. 04, e com base na 
informação do NUCAF, fls. 45, tendo em vista a dele gação de competência prevista na Portaria 
DIREF n. 722, de 11.09.2009, bem como a existência de crédito orçamentário, 44-v, RATIFICO a 
dispensa de licitação e AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa MARCIMAQ 
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., no valor de  R$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e 
oitenta e cinco reais), nos termos do art. 24, II, da Lei 8.666/93. 

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 03 de julho de 2012. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


