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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 

Dispõe sobre a utilização de telefonia móvel, a ser viço,  pelos Juízes Federais e 
Juízes Federais Substitutos da Seção Judiciária do Distrito Federal.  
 

A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO da Seção Judiciári a do Distrito Federal , no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Resolução  n. 79, de 19.11.2009, do Conselho da 
Justiça Federal, e pelo Provimento/COGER n. 38/2009 , alterado pelo provimento/COGER n. 
39/2009, ambos da Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeira Região, e 

CONSIDERANDO a PORTARIA/PRESI 600-215, de 29.6.2009 , que dispõe sobre a utilização da 
telefonia móvel no âmbito das Seções e Subseções Ju diciárias Federais da Primeira Região;  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, no âmbi to da Seção Judiciária do Distrito 
Federal, a utilização dos serviços de telefonia móv el, disponibilizados aos juízes federais e 
juízes federais substitutos, RESOLVE: 

 
PORTARIA DIREF Nº 571 DE 29 DE AGOSTO DE 2012 

Art. 1º  O serviço de telefonia móvel, no âmbito da Seção J udiciária do Distrito 
Federal, compreende o reembolso aos juízes federais  e juízes federais substitutos, dos valores 
utilizados a serviço da Seccional em linha e aparel ho de sua propriedade. 

§ 1º O valor reembolsável de que trata o caput , terá como teto a importância de R$ 
200,00 (duzentos reais) mensais, observada a dispon ibilidade orçamentária para o período de 
setembro a dezembro/2012. 

§ 2º Os saldos, no caso de reembolso inferior ao fi xado no parágrafo anterior, não 
serão cumulativos. 

§ 3º Ficam excluídos do reembolso todos os valores atinentes à assinatura, encargos 
financeiros, fidelização e financiamento do aparelh o, bem como quaisquer outros valores não 
diretamente relacionados com a prestação de serviço s telefônicos que, porventura, estejam 
discriminados no documento fiscal. 
 §4º A linha deve estar no nome do usuário. 
 Art. 2º  Os interessados no reembolso de despesa com o uso de aparelho móvel próprio a 
serviço, de acordo com o limite estabelecido no §1º , do art. 1º, desta Portaria, deverão 
encaminhar requerimento à Diretoria do Foro desta S eccional acompanhado da cópia da fatura e 
respectivo comprovante de pagamento. 

§1º O prazo, impreterível, para a apresentação da s olicitação de reembolso encerra-se 
no último dia útil do mês subsequente àquele ao qua l a despesa se referir. 

§2º O reembolso da despesa terá como referência, es pecificamente, as faturas com 
vencimento em setembro, outubro, novembro e dezembr o de 2012.  

§ 3º Os pedidos de reembolso serão instruídos na Se ção de Suporte Administrativo da 
Diretoria do Foro – Sesud/Diref. 
  Art. 3º  O reembolso para o exercício de 2013 depende de di sponibilidade orçamentária, 
conforme cronograma de descentralização do Tribunal  Regional Federal da 1ª Região. 
 Art. 4º  Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria d o Foro. 
 
 A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciár ia 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 576 DE 29 DE AGOSTO DE 2012 

Dispensar, a partir de 24.08.2012,  a servidora Damares  Cunha Dorneles Vaz , matrícula nº 
1400277, do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiç a do Estado do Mato Grosso, ora à 
disposição desta Seccional, da função comissionada FC-05, de Oficial de Gabinete do Juiz 
Federal Substituto da 19ª Vara, designada pela Port aria nº 307/2011-DIREF. 
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PORTARIA Nº 577 DE 29 DE AGOSTO DE 2012 
Dispensar, a partir de 28.08.2012 , o servidor Rômulo de Souza Batista , matrícula nº 

1400203, Técnico Judiciário – Área Administrativa –  Segurança e Transporte do Quadro de 
Pessoal da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judic iária do Distrito Federal, da função 
comissionada FC-05, de Supervisor da Seção de Proto colo e Informações Processuais da 4ª Vara, 
designado pela Portaria nº 673/2010-DIREF, em virtu de de cessão para outra Seccional. 

 
PORTARIA Nº 578 DE 29 DE AGOSTO DE 2012 

Designar  a servidora Ilka Urbano Fernandes Pimenta , matrícula nº 1114203, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal d a Justiça Federal de 1º Grau – Seção 
Judiciária do Distrito Federal, para substituir Gab riela Santos Torres, no cargo em comissão 
CJ-03, de Diretor de Secretaria da 3ª Vara Federal,  no período de 30.08 a 06.09.2012 , em 
virtude de a titular encontrar-se em gozo de férias  regulamentares. 

 
PORTARIA Nº 579 DE 29 DE AGOSTO DE 2012 

Relotar, a partir de 28.08.2012 , o servidor Marcelo Cardinali Braga , matrícula nº 
1400347, Analista Judiciário, Área Judiciária, do Q uadro de Pessoal da Justiça Federal de 1º 
Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, na 12ª Vara Federal . 

 
PORTARIA Nº 580 DE 29 DE AGOSTO DE 2012 

Relotar, a partir de 27.08.2012 , o servidor Raimundo  Salvador Nogueira de Moraes , 
matrícula nº 565703, Técnico Judiciário, Área Admin istrativa (Apoio de Serviços Diversos), do 
Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1º Grau – S eção Judiciária do Distrito Federal, na 7ª 
Vara Federal. 

 
 

DESPACHOS 

 
 

 
PROCESSO Nº 1.626/2012 - JFDF 

Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa e no parecer da ASJUR, 
fls. 214, autorizo a abertura de procedimento licit atório na modalidade Pregão Eletrônico, a 
ser realizado pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, designados pela Portaria SECAD n. 
59, de 30.5.2012, nos moldes da minuta de edital, f ls. 189/2012, com vistas à aquisição de 
material de expediente para  esta Seccional. 

Ao NUCAF para prosseguimento. 
Brasília, 29 de agosto de 2012. 
 

PROCESSO Nº 1.705/2012 - JFDF 
Tendo em vista o requerimento do servidor SEBASTIÃO RICARDO LOPES LEITE , fls. 24, 

solicitando a interrupção do gozo da Licença para Atividade Política , a contar do dia 
23/08/2012 , e com base nas informações prestadas pelo NUCRE, fls. 25 , DEFIRO o pedido do 
servidor no sentido de interromper a referida Licen ça, nos termos do § 4º do art. 58 da 
Resolução CJF n. 05/2008.  
 Ao NUCRE para dar ciência ao interessado e demais providências. 

Brasília, 29 de agosto de 2012. 
 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
PORTARIAS 

 
A Diretora do Núcleo de Recursos Humanos, no uso de  suas atribuições, RESOLVE excluir  

da Portaria Semanal nº 144, de 24.08.2012, por trat ar-se de atestado a ser encaminhado à Junta 
médica, a concessão de licença para tratamento de s aúde, nos termos do art. 202 da Lei nº 
8.112/90 e da Portaria nº 722/2009-DIREF, para a se rvidora Adanizete das Graças Benedito , 
conforme especificações abaixo: 

 
PORTARIA SEMANAL Nº 145 DE 29 DE AGOSTO DE 2012 

Servidor Lotação Nº do Protocolo  
Cargo 

Classe/ 
Padrão 

Prazo 
(dias) 

Período 

Adanizete das Graças Benedito SEBES/ 
NUCRE 

013548 Téc. Jud. “C”NI15 30 18.08 a 16.09.2012 
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DESPACHOS 

 
 

 
PROCESSO Nº 2.457/2011 – JFDF 
 Considerando a informação do NUCAF, “item 2”, fls. 67-v, a certidão da SECOM, fls. 67,  
e mediante a delegação de competência prevista na P ortaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, APLICO 
à empresa BARU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.  a pen alidade de multa de mora no valor de R$ 
80,12 (oitenta reais e doze centavos), por descumpr imento do prazo estabelecido na nota de 
empenho 2011NE000755 para a entrega do material adq uirido. 

NOTIFIQUE-SE a empresa da presente decisão, concede ndo-lhe o prazo 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. 

Quanto ao “item 1”, da informação SECOM, fls. 67-v,  DETERMINO a anotação do 
impedimento constante do documento de fls. 62 na At a de Registro de Preços n. 12/2011 – III, 
por apostilamento.  

Ao NUCAF para as providências. 
Brasília, 29 de agosto de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.317/2012 – JFDF 

Trata-se de convênio de interesse das Varas Federai s desta Seccional, cujo objeto 
consiste em possibilitar acesso ao sistema SIADJ da  Caixa Econômica Federal, para consulta às 
informações relacionadas a depósitos judiciais. 

Considerando o Parecer ASJUR, fls. 14, e mediante a  delegação de competência prevista 
na Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a celebração de convênio com a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, nos moldes da minuta acostada às  folhas 11/12, para possibilitar aos 
magistrados e aos servidores dos respectivos juízos , autorizados/cadastrados, o acesso ao 
sistema SIADJ. 

 Encaminhem-se os autos ao NUCAF para as providênci as cabíveis.  
Brasília, 29 de agosto de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.552/2012 – JFDF 

Trata-se de solicitação do NUASG, fls. 03, para aqu isição de guarda-sóis a serem 
utilizados nas portarias dos Edifícios Sede desta S eccional. 

O valor total da aquisição é de R$ 2.750,00 (dois m il, setecentos e cinquenta reais), 
menor preço apresentado na Cotação Eletrôncia/JFDF n. 3/2012, podendo, portanto, ser adquirido 
por dispensa de licitação. 

Nesse contexto, considerando que há disponibilidade  orçamentária, fls. 50-v, e tendo em 
vista a delegação de competência prevista na Portar ia DIREF n. 722, de 11.9.2009, RATIFICO  a 
dispensa de licitação, e AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa TELMA DA 
SILVA LORGA ME, no valor de R$ 2.750,00  (dois mil, setecentos e cinquenta reais), nos term os 
do art. 24, II, da Lei 8.666/93. 

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 29 de agosto de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.923/2012 – JFDF 

Trata-se de solicitação do NUASG, fls. 03, para con tratação de empresa  especializada 
em manutenção corretiva, com o fornecimento e subst ituição de peças ou componentes em 
consultório odontológico desta Seccional. 

O valor total da aquisição é de R$ 3.311,00 (três m il, trezentos e onze reais), menor 
preço apresentado, conforme documentos de fls. 28, podendo, portanto, ser adquirido por 
dispensa de licitação. 

Nesse contexto, considerando que há disponibilidade  orçamentária,fls. 29, e tendo em 
vista a delegação de competência prevista na Portar ia DIREF n. 722, de 11.9.2009, RATIFICO  a 
dispensa de licitação, e AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa 
ODONTOTÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 3.311,00  (três mil, trezentos e onze 
reais), nos termos do art. 24, II, da Lei 8.666/93.  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 29 de agosto de 2012. 
 

PROCESSO Nº 2.166/2012 – JFDF 
Com base na informação do NUCAF, fls. 37, no art. 1 5, 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. 27-v, e mediante a de legação de competência prevista na Portaria 
DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão de n ota de empenho em favor da empresa DISK 
SUPRIMENTOS LTDA., no valor total de R$ 822,60 (oit ocentos e vinte e dois reais e sessenta 
centavos), para aquisição de material de consumo, o bjeto da Ata de Registro de Preços n. 
04/2012-V, fls. 21/23, decorrente do Pregão Eletrôn ico SRP n. 18/2012, conforme solicitação do 
SEMAT, fls. 26.  
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 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de agosto de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.167/2012 – JFDF 

Com base na informação do NUCAF, fls. 32, no art. 1 5, 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. 26-v, e mediante a de legação de competência prevista na Portaria 
DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão de n ota de empenho em favor da empresa 
COMERCIAL MARTE MÓVEIS LTDA., no valor total de R$ 731,40 (setecentos e trinta e um reais e 
quarenta centavos), para aquisição de material de c onsumo, objeto da Ata de Registro de Preços 
n. 04/2012-IV, fls. 20/22, decorrente do Pregão Ele trônico SRP n. 18/2012, conforme 
solicitação do SEMAT, fls. 25.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de agosto de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.168/2012 – JFDF 

Com base na informação do NUCAF, fls. 32, no art. 1 5, 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. 26-v, e mediante a de legação de competência prevista na Portaria 
DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão de n ota de empenho em favor da empresa FIPEL 
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA., no valor total de R$ 
210,00 (duzentos e dez reais), para aquisição de ma terial de consumo, objeto da Ata de 
Registro de Preços n. 04/2012-III, fls. 20/22, deco rrente do Pregão Eletrônico SRP n. 18/2012, 
conforme solicitação do SEMAT, fls. 25.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de agosto de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.169/2012 – JFDF 

Com base na informação do NUCAF, fls. 34, no art. 1 5, 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. 26-v, e mediante a de legação de competência prevista na Portaria 
DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão de n ota de empenho em favor da empresa PONTO 
PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., no valor total de R$  2.000,00 (dois mil reais), para aquisição 
de material de consumo, objeto da Ata de Registro d e Preços n. 04/2012-II, fls. 20/22, 
decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 18/2012, con forme solicitação do SEMAT, fls. 25.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de agosto de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.170/2012 – JFDF 

Com base na informação do NUCAF, fls. 33, no art. 1 5, 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. 27-v, e mediante a de legação de competência prevista na Portaria 
DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão de n ota de empenho em favor da empresa D R 
EVANGELISTA INFORMÁTICA – ME, no valor total de R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais), para 
aquisição de material de consumo, objeto da Ata de Registro de Preços n. 04/2012-I, fls. 
21/23, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 18/20 12, conforme solicitação do SEMAT, fls. 26.  

Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de agosto de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.172/2012 – JFDF 

Com base na informação do NUCAF, fls. 35, no art. 1 5, 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. 34-v, e mediante a de legação de competência prevista na Portaria 
DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa VANDER E 
TITRA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA, no valor total de R$ 2.730,00  (dois mil e setecentos e 
trinta reais), para aquisição de capas de processos , objeto da Ata de Registro de Preços n. 
07/2012 - II, fls. 21/22, decorrente do Pregão Elet rônico SRP n. 21/2012, conforme solicitação 
da SEMAT, fls. 26.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de agosto de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.174/2012 – JFDF 

Com base na informação do NUCAF, fls. 34, no art. 1 5, 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. 33-v, e mediante a de legação de competência prevista na Portaria 
DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa PALMAS 
EDITORA GRÁFICA LTDA,  no valor total de R$ 3.632,00  (três mil e seiscentos e trinta e dois 
reais), para aquisição de capas de processos, objet o da Ata de Registro de Preços n. 07/2012 - 
I, fls. 22/24, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n. 21/2012, conforme solicitação da SEMAT, 
fls. 27.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 29 de agosto de 2012. 


