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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIA 
 
 
 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 479 DE 23 DE JULHO DE 2012 

Designar  o servidor Adriano  de Oliveira Fernandes , matrícula nº 1349603, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal d a Justiça Federal de 1º Grau – Seção 
Judiciária do Distrito Federal, para substituir Ric ardo Teixeira Marrara, no cargo em comissão 
CJ-03, de Diretor de Secretaria da 26ª Vara Federal , no período de 16 a 25.7.2012 e nos dias 
26 e 27.7.2012 , em virtude do titular encontrar-se, respectivamen te, em gozo de férias 
regulamentares e em compensação de dias trabalhados  no recesso forense. 
 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHO 

 
 
PROCESSO Nº 2.990/2011 - JFDF 

Trata-se de defesa prévia apresentada pela empresa NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS – ME, 
fls. 62, contra a possibilidade de aplicação de mul ta de mora no valor de R$ 206,92 (duzentos 
e seis reais e noventa e dois centavos), fls. 60, p or atraso na entrega do objeto adquirido 
mediante a nota de empenho 2011NE001020, fls. 19. 
 Em vista do parecer da SEAJU, fls. 63/63-v, e medi ante a delegação de competência 
prevista no art. 2º, inciso XV, da Portaria DIREF n . 722, de 11.9.2009, CONHEÇO da defesa 
apresentada pela contratada, por ser tempestiva, e,  no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, em razão 
da ausência de argumentos e provas que justifiquem o atraso na entrega dos objetos adquiridos. 

Assim, APLICO à empresa NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS  – ME multa de mora, no valor de R$ 
206,92 (duzentos reais e seis reais e noventa dois centavos) em decorrência do atraso na 
entrega do objeto da nota de empenho 2011NE001020, nos termos do subitem 21.2 do Edital do 
Pregão Eletrônico n. 43/2011. 

NOTIFIQUE-SE a empresa da presente decisão, concede ndo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para fins do recurso previsto no art. 109, in ciso I, alínea “f” e § 5º, da Lei n. 
8.666/93, franqueando-lhe a vista dos autos.  

Transcorrido o prazo recursal, sem manifestação da contratada, AUTORIZO, ainda, o 
recolhimento da importância retida a título de mult a à conta do Tesouro Nacional, com a devida 
anotação da penalidade no Sistema de Cadastro Unifi cado de Fornecedores – SICAF. 

Ao NUCAF para as providências. 
Brasília, 23 de julho de 2012. 


