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DIRETORIA DO FORO 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 642/2011 – JFDF 

Com base na informação do Diretor da Secretaria Adm inistrativa, fls. 545,  e na 
Informação/NUCOI n. 822,  fls. 544 , que tratam de solicitação formulada pela empresa SETER 
SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. para liberação do valor retido em conta 
vinculada, em face da despesa com o pagamento de fé rias dos  funcionários  relacionados às 
fls. 462/463, prestadores de serviços nesta Seccion al, AUTORIZO a liberação dos recursos da 
conta vinculada no montante de R$ 21.668,59 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e oito reais 
e cinquenta e nove centavos), na forma recomendada no item 2.1 da informação de  fls. 544 e 
planilhas de fls. 541/543.  

Em relação à solicitação da SEOFI/NUCAF, fls. 538-v , AUTORIZO a não retenção das 
provisões do 13º salário, relativas aos meses de no vembro e dezembro/2012, no total de R$ 
25.891,76 (vinte e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), no 
faturamento do mês de dezembro/2012. 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 26 de dezembro de 2012. 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 2.291/2012 – JFDF 

Com base na informação do NUCAF, fls. 34,  no art. 15, inciso II, da Lei 
8.666/93, combinado com o art. 2º, inciso IV do Dec reto n. 3.931/2001, na 
disponibilidade orçamentária consignada pela SEPLO às fls. 28,  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 M.C. R. TAPETES LTDA. – ME, no valor 
total de R$ 11.808,00 (onze mil oitocentos e oito r eais), para aquisição de tapetes, 
objeto  da Ata de Registro de Preços n. 5/2012-I,  fls. 20/22, decorrente do Pregão 
Eletrônico SRP n. 19/2012, conforme solicitação do NUASG, fls. 26/27.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 26 de dezembro de 2012. 
 
 

PROCESSO Nº 2.292/2012 - JFDF 
Com base na informação do NUCAF, fls. 36,  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. 29, e mediante a dele gação de competência prevista na Portaria 
DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão de n ota de empenho em favor da empresa VERA 
LÚCIA TEIXEIRA SUBIRES – EPP, no valor total de R$ 15.081,60 (quinze mil oitenta e um reais e 
sessenta centavos), para aquisição de tapetes, obje to  da Ata de Registro de Preços n. 5/2012-
II,  fls. 21/23, decorrente do Pregão Eletrônico SR P n. 19/2012, conforme solicitação do 
NUASG, fls. 27/28.  
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 26 de dezembro de 2012. 
 


