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DEMONSTRATIVO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 

 
Número da 
Concessão 

 
Número 

do 
Processo 

 
FAVORECIDO 

 
Número 
da OB 

Data da OB 
 

VALOR 
(R$) 

 
DESTINAÇÃO 

PRAZOS 

 
APLICAÇÃO 

ATÉ 

 
COMPROVA

ÇÃO ATÉ 

2012CSF000
016 

2823/12 
GUSTAVO 

AZEVEDO GARCIA 
2012OB80

2840 
20/11/2012 7.000,00 

Aquisição de materiais de 
consumo e prestação de 

serviços diversos. 
31/12/2012 10/01/2013 

 
DIRETORIA DO FORO 

 
PORTARIAS 

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 795 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012 

Designar o servidor Edilson Passos de Araújo , matrícula nº 395603, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa (Apoio de Serviços Diversos), d o Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 
1º Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, par a exercer a função comissionada  FC-04, de 
Encarregado do Setor de Expediente e Publicação do NUASG. 
 

A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRI A DO DISTRITO FEDERAL,  nos termos do 
art. 62, I, da Lei nº 5.010 de 30/05/1966, dos art.  106, 110 e 111 do Provimento COGER/TRF 1ª 
Região nº 38 de 12/06/09 e da Resolução nº 71 de 31 /03/2009, do Conselho da Justiça Federal, 
RESOLVE: 

 
PORTARIA Nº 819 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012 

Art. 1º Estabelecer a seguinte  Escala de Plantão  no período de 19 de dezembro de 2012 a 
07 de janeiro de 2013 (recesso forense): 

 
 

PERÍODO 
 

VARA JUÍZES PLANTONISTAS DIRETORES 

19/12/2012 (18h01m) a 26/12/2012 
(8h59m) 27ª 

Daniele Maranhão Costa 
Alaôr Piacini 

 

Tereza Cristina Soares da Fonseca Carvalho 
 

26/12/2012 (9h) a 1º/01/2013 (8h59m) 1ª 
Solange Salgado 

Eduardo de Melo Gama 
Simone Hammes Agnes 

1º/01/2013 (9h) a 07/01/2013 (8h59m) 2ª 
Raquel Soares Chiarelli 

Mara Lina Silva do Carmo 
Antonio Carlos Guimarães Júnior 

 
Art. 2º  Durante o plantão serão apreciados os pedidos de i ngresso em domicílio durante 

o dia, de relaxamento de prisão, de decretação de p risão temporária de que trata a Lei nº 
7.960, de 21/12/89, de habeas corpus, de representações para prisão preventiva, bem com o de 
ações, procedimentos e medidas de urgência destinad as a evitar perecimento de direito ou 
assegurar a liberdade de locomoção individual, incl usive ações relativas aos Juizados 
Especiais Federais. 

Art. 3º Incumbe ao Diretor de Secretaria a distribuição equ itativa e alternada entre os 
Juízes Plantonistas, observada a ordem cronológica de entrada dos pleitos. 

Art. 4º  O atendimento do plantão será efetuado pelo telefo ne 9988-1473. 
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 1.094/2004 – JFDF 

Trata-se de recurso interposto pela empresa KR INDÚ STRIA E COMÉRCIO LTDA., fls. 58, em 
face da decisão de fls. 55, referente à aplicação d e multa, no valor de    R$ 87,50 (oitenta e 
sete reais e cinquenta centavos), por atraso na ent rega do material, relativo à nota de 
empenho 2012NE000634. 

Com base na informação da SEMAT, fls. 60, no parece r da SEAJU, fls. 61, e mediante a 
delegação de competência prevista na Portaria DIREF  n. 722, de 11.9.2009, DECIDO CONHECER do 
recurso interposto pela empresa KR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ., fls. 58, por ser tempestivo, e, 
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para RECONSIDERAR a decisão de fls. 55, e TORNAR SEM EFEITO a 
aplicação da penalidade de multa por mora, no valor  de R$ 87,50  (oitenta e sete reais e 
cinquenta centavos), em decorrência do atraso na en trega do material, referente à nota de 
empenho 2012NE000634, uma vez que, além dos argumen tos intentados na peça recursal, a 
Administração concorreu para os fatos que ensejaram  a aplicação da penalidade. 

Ao NUCAF para notificar a empresa da presente decis ão e demais providências.  
Brasília, 28 de novembro de 2012. 

 
PROCESSO Nº 737/2006 

O servidor apresentou Declarações do Juiz da 16ª Zo na Eleitoral do Distrito Federal 
comprovando o seu comparecimento nos dias 07 e 28.10.2012 ao local que lhe foi determinado  
para o exercício da função de Presidente, na Mesa R eceptora de Justificativas, no 1º e no 2º 
turno das Eleições Municipais de 2012. 

Assim sendo, concedo ao servidor Epifânio Passos de Albuquerque , Técnico Judiciário – 
Área Administrativa (Segurança e Transporte) do Qua dro de Pessoal da Justiça Federal de 1º 
Grau - Seção Judiciária do Distrito Federal, lotado  na SEVIT/NUASG, quatro dias de abono 
eleitoral , referentes aos dias 07 e 28.10.2012, a serem usuf ruídos oportunamente, mediante as 
competências que me são atribuídas pela Portaria nº  722/2009-DIREF e nos termos do art. 1º da 
Resolução TSE nº 22.747/08, que assegura ao eleitor  convocado para a atividade supracitada a 
dispensa do serviço pelo dobro de dias da convocaçã o. 

Brasília, 28 de novembro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 467/2006 – SECAD 

Concedo à servidora CRISTINA CELESTE VALVERDE DA CO NCEIÇÃO, matrícula nº 1345603, 
Analista Judiciário, Área Judiciária,  do Quadro de  Pessoal da Justiça Federal de 1º Grau - 
Seção Judiciária do Distrito Federal, lotada na Seç ão de Classificação e Distribuição do 
NUCJU, licença para tratamento de saúde, no período  de 15.11 a 14.12.2012, mediante 
homologação de atestado pela Junta Médica desta Seç ão Judiciária, nos termos do artigo 203, § 
4º da Lei nº 8.112/90 e em face da delegação de com petência que me foi atribuída pela Portaria 
nº 722/2009-DIREF. 
 
 
 
PROCESSO Nº 2.199/2010 – JFDF 
 Trata-se de procedimento para contratação de empre sa objetivando a prestação de 
serviços de consultoria técnica para modernização d os elevadores do Edifício Sede II. 
 O valor total estimado da despesa é de R$ 14.575,0 0 (quatorze mil, quinhentos e setenta 
e cinco reais) , e o crédito orçamentário será descentralizados pelo  TRF/1ª Região, conforme 
ofício juntado às fls. 143. 
 Conforme informação da SECOM, fls. 137, as empresa s consultadas não apresentaram 
propostas.Apenas a empresa ALMEIDA & CASTRO CONSULT ORIA EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA. 
apresentou proposta, conforme projeto constante     às fls. 121/122. 
 Nesse contexto, com base no parecer da SEAJU, fls.  111, 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 8.666/93; 

b)  AUTORIZO a emissão da nota de empenho, tão logo haja a desc entralização dos 
recursos pelo TRF/1ª Região, no valor de R$ 14.575,00  (quatorze mil, quinhentos e 
setenta e cinco reais), com vistas à contratação da  empresa ALMEIDA & CASTRO 
CONSULTORIA EM TRANSPORTE VERTICAL LTDA, objetivando a prestação de serviços de 
consultoria técnica para modernização dos elevadore s do Edifício Sede II . 

 Fica dispensada a publicação na Imprensa Nacional,  em face da orientação do NUCOI/SEVAN 
n. 225/2010, de 13.7.2010, constante do PA-0724/201 0, com base no Acórdão n. 1336/2006 do TCU– 
Plenário. 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 28 de novembro de 2012. 
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PROCESSO Nº 2.752/2012 – JFDF 
 A servidora KELLY CRISTINA AGUIAR SANTOS COSTA req uer a prorrogação da licença-
maternidade, em face do nascimento de sua filha,  J úlia Costa Aguiar, fls. 4. 
 A servidora foi nomeada para o cargo de Técnico Ju diciário – Área Administrativa, 
conforme Ato n. 1459, de 23.20.2012, publicado no D OU em 25.10.2012, conforme fls. 7.  
 Após a posse e o exercício em 6.11.2012, a servido ra ratificou o pedido de prorrogação 
da licença-maternidade, fls. 16. 
 Considerando a informação do NUCRE, fls. 18/19, o parecer da ASJUR,            fls. 
20/21-v, e a delegação de competência outorgada pel a Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, 
INDEFIRO o pedido de prorrogação de Licença gestante da ser vidora KELLY CRISTINA AGUIAR SANTOS 
COSTA, com fundamento nos artigos 3º e 267, VI, todos do  CPC, uma vez que, ao tempo em que a 
criança nasceu, em 14.6.2012, a requerente não se e ncontrava acobertada pela lei que rege os 
servidores públicos civis (Lei n. 8.112/90).  
 Ao NUCRE para dar ciência à interessada e demais p rovidências. 
 Brasília, 28 de novembro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.770/2012 – JFDF 

Considerando o parecer da SEAJU, fls. 42, a delegaç ão de competência outorgada por meio 
da Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, e uma vez a tendidas às disposições legais, APROVO o 
Termo de Referência n. 77/2012 – NUASG, fls. 26/27- v, com vistas à  aquisição de material de 
consumo para instalação de equipamentos de ar-condi cionado para esta Seccional.  

À ASJUR, para análise e aprovação da minuta de edit al, fls. 28/40-v 
Brasília, 28 de novembro de 2012. 

 
 
PROCESSO Nº 2.821/2012 – JFDF 

Em vista da solicitação do NUASG de fls. 28/29, e c om base na informação do NUCAF, fls. 
41, no art. 15, inciso II, da Lei 8.666/93, combina do com o art. 2º, inciso IV do Decreto n. 
3.931/2001, na disponibilidade orçamentária consign ada pela SEPLO,    fls.  31-v, e mediante a 
delegação de competência prevista na Portaria DIREF   n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão 
de nota de empenho em favor da empresa CURINGA DOS PNEUS LTDA., no valor total de R$ 956,00   
(novecentos e cinqüenta e seis reais), para aquisiç ão de pneus automotivos, objeto  da Ata de 
Registro de Preços n. 14.2012-II -, fls. 19/21, dec orrente do Pregão Eletrônico SRP n. 
23/2012.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 28 de novembro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.901/2012 – JFDF 
 Trata-se de solicitação do NUCOI, fls. 9/11, objet ivando a inscrição das servidoras  
ROSYNALVA FERNANDES e SÔNIA DA SILVA  no  Curso Prático da Legislação de Pessoal - Lei  n. 
8.112/90, atualizado pelas Leis n. 11.784/2008 e 11 .907/2009, a ser promovido pela One Cursos 
– Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda.,  no período de 10 a 12 de dezembro de 2012. 
 O valor unitário da inscrição é de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais)  e há 
disponibilidade orçamentária para a despesa, confor me consignado pela SEPLO às fls. 16-v. 
 Ante o exposto, com base no parecer da SEAJU, fls.  18, 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 8.666/93; 

b)  AUTORIZO a emissão da nota de empenho em favor da One Curso s – Treinamento, 
Desenvolvimento e Capacitação Ltda., no valor total  de        R$ 3.960,00 (três 
mil novecentos e sessenta reais) , conforme orientação do NUCRE, fls. 14/15, com 
vistas à efetivação da inscrição das servidoras aci ma nominadas, no “Curso Prático 
da Legislação de Pessoal - Lei n. 8.112/90, atualiz ado pelas Leis n. 11.784/2008 e 
11.907/2009”. 

Fica dispensada a publicação na Imprensa Nacional, em face da orientação do NUCOI/SEVAN 
n. 225/2010, de 13.7.2010, constante do PA-0724/201 0, com base no Acórdão n. 1336/2006 do TCU– 
Plenário. 

Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 28 de novembro de 2012. 
 


