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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 867 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 

Designar  o servidor Vitor Falcão Araújo Corte Real  Matrícula nº 1400396, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pesso al da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Distrito Federal, para substituir And rea Sumie Nagao Okazaki Freitas no cargo em 
comissão CJ-03, de Diretor de Secretaria da 13ª Var a, nos períodos de 12 a 14.11.2012, de  19 a 
23.11.2012 e no dia  30.11.2012 , em virtude de viagem a serviço e compensação, res pectivamente. 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 3.158/2009 - JFDF 

Com base nas informações prestadas pelo NUCAF, fls.  69, e pelo Diretor da SECAD, 
AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL , no 
valor total de R$ 43.200,00  (quarenta e três mil e duzentos reais), para fins de reembolso de 
despesa com uso de serviços de telefonia móvel celu lar pelos magistrados desta Seccional.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 12 de dezembro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.564/2012 - JFDF 

Considerando a informação do Diretor da SECAD, fls.  41, e os pareceres da SEAJU, fls. 
77 e 85, e da ASJUR, fls. 210, a disponibilidade or çamentária consignada pela SEPLO para 
realização da despesa com a aquisição de armas não letais ( Taser) para esta Seccional, fls. 
50-v, e uma vez atendidas as disposições legais: 

a)    RATIFICO a inexigibilidade de licitação nos t ermos do art. 25, inciso I, da Lei 
8.666/93; 

b) AUTORIZO a formalização do contrato com a empres a TASER INTERNATIONAL INC., por meio 
da sua representante no Brasil, ARV LOURENÇO COMÉRC IO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA., nos 
moldes da minuta de fls. 198/206, no valor correspo ndente a US$ 23,698.75 (vinte e três mil 
seiscentos e noventa e oito dólares e setenta e cin co cents), conforme proposta apresentada, 
fls. 71, cuja conversão da moeda para pagamento da despesa será efetuada de acordo com o 
disposto na Cláusula Décima Segunda da mencionada m inuta, utilizando-se os recursos 
provenientes dos saldos das notas de empenho 2011NE 001011 e 2011NE001009, inscritos em restos 
a pagar. 

Publique-se. 
Ao NUCAF para providências.  
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 Brasília, 12 de dezembro de 2012. 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 
 
 
PROCESSO Nº 2.607/2011– JFDF 
 De acordo com as informações prestadas pelo Núcleo  de Recursos Humanos e tendo em vista 
a competência que me foi delegada pela Exma. Sra. J uíza Federal Diretora do Foro desta 
Seccional, por meio da Portaria nº 722/2009,  autorizo a retificação do despacho de fl. 69 
destes autos para que em relação ao tempo de serviç o prestado pela servidora Micheline Brasil 
Cavalcante à Seção Judiciária do Estado do Acre-SJA C, descrito no quadro demonstrativo 
integrante do referido despacho, onde se lê : Seção Judiciária do Estado do Acre-SJAC, período:   
22/04/1997 a 21/12/2005, 3.166 dias; leia-se :  Seção Judiciária do Estado do Acre-SJAC, 
período:  22/04/1997 a 20/11/2005, 3.135 dias. 
 Publique-se.  
 Brasília,12/12/2012. 
 
PROCESSO Nº 2.049/2012– JFDF 

Em vista da solicitação da SEMAT de fls. 105, e com  base na informação do NUCAF, fls. 
112, no art. 15, inciso II, da Lei 8.666/93, combin ado com o art. 2º, inciso IV do Decreto n. 
3.931/2001, na disponibilidade orçamentária consign ada pela SEPLO,    fls.  107-v, e mediante 
a delegação de competência prevista na Portaria DIR EF  n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a 
emissão de nota de empenho em favor da empresa NIT FORM. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA., no 
valor total de  R$ 2.916,00   (dois mil, novecentos e dezesseis reais), para aq uisição de 
material de expediente (formulário contínuo), objet o  da Ata de Registro de Preços n. 17.2012, 
fls. 98/100, decorrente do Pregão Eletrônico SRP n.  31/2012.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 12 de dezembro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.050/2012– JFDF 

Com base na informação do NUCAF, fls. 129, no art. 15, 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. 124-v, e mediante a d elegação de competência prevista na 
Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emi ssão de nota de empenho em favor da empresa 
DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA., no valor total de  R$ 119.475,00 (cento e dezenove mil 
quatrocentos e setenta e cinco reais), para aquisiç ão de material de expediente (papel A-4),  
objeto  da Ata de Registro de Preços n. 15/2012,  f ls. 118/119, decorrente do Pregão 
Eletrônico SRP n. 30/2012, conforme solicitação da SEMAT, fls. 122.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 12 de dezembro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.087/2012 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 111, 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. 105-v, e, ainda, considerando a delegação de c ompetência prevista na Portaria DIREF n. 
722, de 11.09.2009, AUTORIZO a emissão de nota de e mpenho no valor de R$ 3.440,00 (três mil, 
quatrocentos e quarenta reais) em favor da empresa PUBLIC SYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ORIENTADORES DE PÚBLICO LTDA., para aquisição de pe destais tipo divisores/controladores de 
fluxo de pessoas, conforme Ata de Registro de Preço s n. 16/2012, referente ao Pregão 
Eletrônico SRP n. 33/2012. 
       Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 12 de dezembro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.265/2012– JFDF 

Tratam os autos de procedimentos que visam à aquisi ção de botas táticas, conforme 
solicitação do NUASG, fls. 3. 

Realizado o levantamento de preços, fls. 115/116, e  sopesando-se as informações 
prestadas pelo NUASG, fls. 119/122, a adesão à Ata de Registro de Preços n. 17/2012 da Justiça 
Federal de Primeiro Grau no Ceará revela-se mais va ntajosa para a Administração. 
 Com a adesão à mencionada ARP o valor estimado da aquisição é R$  11.337,00 (onze mil, 
trezentos e trinta e sete reais), e o recurso  para  a realização da despesa provirá do 
convênio firmado com a Caixa Econômica Federal, cuj o objeto é o custeio das aquisições de 
equipamentos de segurança para esta Seccional.  
 O diretor da SECAD/JFCE autorizou a adesão à ARP n . 17/2012, fls. 94, e a empresa 
fornecedora concordou em fornecer o material adquir ido, fls. 91.   

Nesse contexto, com fundamento no art. 15, II, da L ei 8.666/93 combinado com o art. 2º, 
I, parágrafo único, e art. 8º, §2º, ambos do Decret o n. 3.931/2001, e com base na delegação de 
competência outorgada por meio da Portaria DIREF n.  722, de 11.9.2009, AUTORIZO a adesão à Ata 
de Registro de Preços n. 17/2012, decorrente do Pre gão Presencial n. 17/2012 da Justiça 
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Federal de Primeiro Grau do Ceará, com vistas à aqu isição de 30(trinta)  botas táticas para 
esta Seccional, no valor total de R$ 11.337,00 (onz e mil trezentos e trinta e sete reais). 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 12 de dezembro de 2012. 

 
PROCESSO Nº 2.474/2012 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 58, no art.  15, inciso II, da Lei 8.666/93, c/c 
art. 2º, inciso IV, do Decreto n. 3.931/2001, visto  que há disponibilidade orçamentária, fls. 
53, e, ainda, considerando a delegação de competênc ia prevista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.09.2009, AUTORIZO a emissão de nota de empenho n o valor de R$ 9.880,00 (nove mil, 
oitocentos e oitenta reais) em favor da empresa MAR IANA BATISTA NOGAROTTO - ME, para aquisição 
de copos descartáveis, conforme Ata de Registro de Preços n. 09/2012-I, referente ao Pregão 
Eletrônico SRP n. 22/2012. 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 12 de dezembro de 2012. 
 


