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ANO XXI Nº. 047	



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA SJ DIREF 250

 

O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, no uso das

atribuições conferidas pela Resolução nº 79, de 19 de novembro de 2009, do Conselho da Justiça
Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. Dispensar, a partir de 16.03.2015, a servidora Danielle Gonçalves de

Souza, matrícula nº 1400513, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça

Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, da função comissionada FC-02, de Assistente

Adjunto II do Serviço de Atividades Destacadas da 24ª Vara, designada pela Portaria nº 1002/2014-

DIREF.

Art. 2º. Relotar, a partir da mesma data, a referida servidora na Seção de

Comunicação Social da DIREF.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

RUI COSTA GONÇALVES
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves , Diretor do Foro, em
19/03/2015, às 16:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador

0428434 e o código CRC 62F3770D.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Por meio do pedido acostado 0334356, a servidora IZAURA VILELA BORGES

DE AMORIM requereu concessão de Licença Capacitação Profissional, a ser gozada no período de

22/04/2015 a 05/06/2015, totalizando 45(quarenta e cinco) dias, em virtude de estar matriculada no
curso “Direito Administrativo”, na modalidade a distância, promovido pelo Instituto Brasileiro de

Eucação– IBE, conforme Declaração de Matrícula e Conteúdo Programático, 0334342.

Considerando as informações do NUCRE, 0419184 e 0422492, prestadas na forma

do art. 4º da Resolução/PRESI 600-07, de 15.4.2008, do TRF/1ª Região, e mediante a delegação de

competência outorgada no art. 1º, inciso I, alínea “h” da Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, DEFIRO
o pedido e, consequentemente, CONCEDO à servidora Licença para Capacitação Profissional,

conforme disposições do art. 87 da Lei n. 8.112/90 c/c Resolução CJF n. 05/2008.

À SEMAD, para publicação da presente decisão no boletim interno.

Ao NUCRE para dar ciência à interessada e demais providências.

 

 

ERICO DE SOUZA SANTOS

Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos , Diretor(a) de Secretaria

Administrativa, em 19/03/2015, às 11:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador

0423065 e o código CRC 075D617F.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Considerando os despachos do SDI,  0411283, e do Nucaf, 0416336, e com base na

delegação de competência consignada na Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, RECONHEÇO a

dívida a título de exercícios anteriores, e AUTORIZO o pagamento da despesa, no valor total de R$
R$ 696,84 (seiscentos e novena e seis reais e oitenta e quatro centavos), referente às Taxas de

Licenciamentos e Seguros Obrigatórios dos veículos doados por esta Seccional, no ano de 2014,
conforme documento 0411264.

 Ao NUCAF para providências.

 

ERICO DE SOUZA SANTOS
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos , Diretor(a) de Secretaria

Administrativa, em 19/03/2015, às 11:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador

0417425 e o código CRC A9BFC31C.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Trata-se da solicitação de repactuação dos valores pagos por indenização,

retroativamente a 1º/01/2015, referentes aos serviços prestados pela empresa PAULISTA SERVIÇOS E

TRANSPORTES LTDA, em razão de majorações de salários e benefícios provadas pela Convenção
Coletiva de Trabalho 2015/2015 - SINDISERVIÇOS/DF 0354153 e em virtude do reajuste do salário

mínimo, incidente sobre o adicional de insalubridade, nos termos da Lei, conforme informação do
NUCAF/SETRA, 0354157 .

O pleito foi submetido à análise da SEAJU, 0428286, que se manifestou pelo

deferimento do pedido, tendo em vista que apesar da prestação dos serviços se dar sem vínculo
contratual, com o pagamento através de indenização, o direito à repactuação dos valores relacionados às

verbas trabalhistas majoradas pela CCT permanece em razão da continuidade da prestação de serviços
nesta Seccional e em razão da manutenção do vínculo contratual com seus empregados (regência da

CCT), apesar da ausência de termo contratual entre a empresa e esta Seção Judiciária.

Assim,  com base no  parecer da SEAJU, 0428286, na delegação de competência

outorgada pela Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009,   DEFIRO o pedido de repactuação de preços
em favor da empresa PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, em razão da vigência da

CCT/2015 - SINDSERVIÇOS - DF.

À SEMAD para publicação da presente decisão no boletim interno.

Ao NUCOI para análise da planilha de composição de preços, 0401755, ressaltando

que os procedimentos para repactuação terão como referencial o Contrato SJDF n.26/2010.

Após, ao NUCAF para notificar a empresa da presente decisão e demais

providências.

 

 

ERICO DE SOUZA SANTOS

Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos , Diretor(a) de Secretaria

Administrativa, em 19/03/2015, às 15:25 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador

0428993 e o código CRC CEC9F3B6.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Trata-se de procedimento visando à aquisição de cadeiras de rodas para esta

Seccional, conforme solicitação do NUASG, 0142329.

O Termo de Referência n. 79/2014 – NUASG, 0370590, foi aprovado 0382695, e a

minuta do Edital de Pregão Eletrônico, 0314769, foi analisada pela ASJUR, 0417224, sem ressalvas.

O valor da aquisição é de R$ 4.679,72 (quatro mil seiscentos e setenta e nove reais e

setenta e dois centavos), conforme Anexo Único do Termo de Referência, 0370590. Não consta dos
autos a informação acerca da existência de dotação orçamentária para arcar com a aquisição pretendida,

todavia, em se tratando de licitação pelo SRP, tal providência  poderá ficar sobrestada até o momento da
contratação.

Nesse contexto, com base no parecer da ASJUR, 0417224, e na delegação de

competência outorgada por meio da Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a abertura de

procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, a ser realizado pelo(a) pregoeiro(a) e sua

equipe de apoio, designados pela Portaria SECAD n. 2, de 8.1.2015, nos moldes da minuta de edital

acostada às 0314769, objetivando a aquisição de cadeiras de rodas para esta Seccional.

À SEMAD, para publicação da presente decisão no boletim interno.

Ao NUCAF para providências.

 

ERICO DE SOUZA SANTOS

Diretor da Secretaria Administrativa

 

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos , Diretor(a) de Secretaria

Administrativa, em 19/03/2015, às 11:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador

0423431 e o código CRC 7CF694E5.
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