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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIA 
 
O Diretor do Foro da Justiça Federal de 1º Grau – S eção Judiciária do Distrito Federal, no uso 
de suas atribuições legais, com base na análise rea lizada e nas informações prestadas pelo 
Núcleo de Recursos Humanos que considerou o requeri mento como de acordo com o que estabelecem 
os artigos 73 e 74 da Lei n. 8.112/90, regulamentad os pela Resolução n. 04/2008, com as 
alterações da Resolução n. 173/2011 e c/c Resolução  n. 88/2009, todas do Conselho da Justiça 
Federal, resolve:  
 
PORTARIA DIREF Nº 658 DE 24 DE SETEMBRO DE 2012 
 I – Autorizar a prestação de serviço extraordinário  a ser realizado pelo(s) servidor(s) 
abaixo relacionado(s), de acordo com o(s) período(s ) indicado(s): 
 

10ª VARA FEDERAL 

Nome Período(s) 
(dias úteis) 

Total 
de horas 

Ricardo Wilson Santos Guimarães 8/10 a 31/10/2012 20 

Hildevando Oliveira Pereira 8/10 a 30/11/2012 60 

 
          II – Autorizar o pagamento das horas extr as ao(s) servidor(es) acima relacionado(s), 
mediante comprovação da efetiva prestação por meio de Ficha Individual de Freqüência de 
Serviço Extraordinário - FIFSE, devidamente preench ida. 

 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 2.216/1994 - JFDF 

Considerando a informação da SECOM/NUCAF, fls. 373,  bem como os esclarecimentos 
prestados pela seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A. fls.  289/294, e com base na delegação de 
competência outorgada por meio da Portaria DIREF n.  722, de 11.9.2009, RETIFICO o despacho de 
fls. 285 para onde se lê “DETERMINO a emissão de GR U no valor de R$ 4.994,16 (quatro mil 
novecentos e noventa e quatro reais e dezesseis cen tavos)” leia-se “DETERMINO  a emissão de 
GRU no valor de R$ 5.035,90 (cinco mil e trinta e c inco reais e noventa centavos)”. 

Ao NUCAF para emissão de nova GRU no valor acima de terminado e demais providências. 
Brasília, 24 de setembro de 2012. 

 
PROCESSO Nº 2.458/2011 - JFDF 

Com base na informação do NUCAF, fls. 66, 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. 57-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 A. DOS 
SANTOS GOULART - ME, no valor total de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), para 
aquisição de material de instalação e manutenção de  ar condicionado, constante do item 3, 
objeto da Ata de Registro de Preços n. 12/2011 - II , fls. 11/13, decorrente do Pregão 
Eletrônico SRP n. 22/2011, conforme solicitação do NUASG, fls. 56.  

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 24 de setembro de 2012. 
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PROCESSO Nº 2.182/2012 – JFDF 
 Trata-se de solicitação do NUCRE, fls. 19/20, com vistas à contratação da empresa PRIME 
BUREAU DE NEGÓCIOS LTDA - ME, para ministrar o curs o Processo de Conhecimento - Processo 
Civil, para até 30 (trinta) servidores desta Seccio nal, a realizar-se no mês de outubro, no 
auditório do Edifício Sede I. 
 O valor total do curso é de R$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais ) e há 
disponibilidade orçamentária para a despesa, confor me consignado pela SEPLO às fls. 21. 
 Ante o exposto, com base no parecer da SEAJU, fls.  22, 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 art. 
13, inciso VI, da Lei n. 8.666/93; 

b)  AUTORIZO a emissão da nota de empenho em favor da empresa P RIME BUREAU DE NEGÓCIOS 
LTDA - ME, no valor total de         R$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e 
cinquenta reais ),  conforme orientação do NUCRE, fls. 19/20, com vista s à 
efetivação da contratação do curso Processo de Conh ecimento - Processo Civil, para 
até 30 (trinta) servidores desta Seccional. 

              Publique-se na imprensa oficial. 
 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 24 de setembro de 2012. 
 
 

 
 


