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ANO XXI Nº. 048	



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Com base nas informações do Diretor da Secretaria Administrativa, 0434749, e no

parecer da SEAJU, 0429610,  AUTORIZO a doação  dos bens móveis (equipamentos de informática),

classificados como antieconômicos, à Câmara Municipal de Planaltina de Goiás, conforme
informação da Comissão de Alienações, 0353315.

ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão à SEMAD para divulgação na página

eletrônica desta Seccional na Internet, conforme “item 6” do Edital de Alienação de Bens Móveis n.

5/2014, bem como para publicação no  Boletim Interno.

Após, ao NUCAF para providências, incluindo a baixa nos registros físico e contábil,
promovendo a juntada aos autos dos respectivos termos de baixa/doação.

 

RUI COSTA GONÇALVES
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves , Diretor do Foro, em
20/03/2015, às 17:07 (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

0434864 e o código CRC D1C5474A.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Cuidam os autos de autorização para emissão de empenho estimativo, a fim de

possibilitar a realização de despesa com a contratação da IMPRENSA NACIONAL, para cobertura de

despesas pertinentes aos serviços de publicação de editais, avisos e outros na imprensa oficial, durante o
exercício de 2015

O valor estimado da despesa durante o ano de 2015 é de R$ 35.000,00 (trinta e cinco

mil reais), conforme informação do NUCAF 0413814.

A SEPLO informa no documento 0413085 que há dotação orçamentária suficiente

para presente contratação;

Assim, com base no parecer da SEAJU, 0432694, e na delegação de competência
outorgada por meio da Portaria DIREF n. 722, de 11.9.1009:

1. RATIFICO a inexigibilidade de licitação nos termos do art. 25, caput,  da Lei

8.666/93;

2. AUTORIZO a emissão de nota de empenho no valor de R$ 35.000,00 (trinta e

cinco mil reais), em favor da IMPRENSA NACIONAL., bem como os reforços e anulações que se

fizerem necessários à execução da despesa durante o exercício de 2015.

Publique-se no Diário Oficial da União.

À SEMAD para publicação da presente decisão no boletim interno.

Ao NUCAF para as demais providências.

 

ERICO DE SOUZA SANTOS
Diretor da Secretaria Administrativa

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

Administrativa, em 20/03/2015, às 16:53 (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

0432852 e o código CRC 34118EFE.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Trata-se de requerimento apresentado pelo servidor LÁZARO JÚLIO MENDES,

0412962, sobre a possibilidade do recibo simples emitido por freiteiro (pessoa física) ser admitido como

comprovante assemelhado à nota fiscal, nos termos do Parágrafo único de Art.12 da Resolução Presi nº
24/2014, com vistas ao ressarcimento de despesa decorrente de transporte de mobiliário, em razão do

seu retorno à esta Seccional, conforme Ato Presi 418, Ato Presi 104 e Despacho Presi 38, ambos de
5.3.2015 (fls.3/5 do documento 0410053.

O requerimento foi analisado pela SEAJU, que emitiu parecer às 0430065.

Assim, com base na informação da SEAJU, 0430065, e nos termos da Resolução
Presi nº 24/2014 e na Resolução CJF nº 4/2008, INDEFIRO o pedido do servidor LÁZARO JÚLIO

MENDES, tendo em vista que o recibo apresentado não atende aos requisitos do §§ 5º e 6º do art. 17,

da Resolução Presi 24/2014 para ressarcimento de despesa decorrente de transporte de mobiliário.

À SEMAD para publicação da presente decisão no boletim interno.

À SECAD para notificar o servidor da presente decisão e demais providências.

 

RUI COSTA GONÇALVES

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves , Diretor do Foro, em
20/03/2015, às 17:29 (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

0430150 e o código CRC F80C6082.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Trata-se de providências a serem adotadas por esta Seccional, tendo em vista que a

empresa NS ALVES INFORMÁTICA - ME, contratada através da Ata de Registro de Preços nº

15/2014-IV,  encontra-se impedida de licitar por dois anos a contar do dia 25.02.2015, conforme
documento de regularidade fiscal, 0421658.

Os autos foram encaminhados à SEAJU para análise, e o parecer foi acostado às

0433688.

Assim, com base nas informações da SEAJU, 0433688, e na delegação de

competência outorgada por meio da Portaria DIREF n. 722 de 11.9.2009, e considerando que a restrição
se deu durante a vigência da ARP e antes do encaminhamento da requisição ao fornecedor, e que o

período de suspensão supera o período restante da vigência da Ata, NOTIFIQUE-SE a empresa NS

ALVES INFORMÁTICA - ME, por correio, com AR, sobre a possibilidade de cancelamento da Ata de

Registro de Preços nº 15/2014-IV, referente ao Pregão Eletrônico nº 22/2014, nos termos do art.20 do

Decreto 7.892/2013, tendo em vista o documento 0421658.

Ao NUCAF para providências, facultado à empresa o prazo de  5 (cinco) dias úteis

para o exercício da defesa prévia e contraditório, franqueando-lhe, ainda, vista dos autos, conforme art.
5º. LV da CF/1988.

À SEMAD para publicação da presente decisão no boletim interno.

 

ERICO DE SOUZA SANTOS

Diretor da Secretaria Administrativa

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

Administrativa, em 20/03/2015, às 16:53 (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

0433948 e o código CRC 75DA508A.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Defiro o pedido formulado pela servidora Rita de Cássia Fagundes Poggio

Oliveira, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro de Pessoal desta Seção Judiciária do

Distrito Federal, no sentido de que seu filho Thiago Fagundes Poggio Miroró, seja incluído como
dependente em seus assentamentos funcionais, para fins de abatimento de Imposto de Renda Retido na

Fonte - IRRF, a partir do mês de abril/2015, nos termos do artigo 4º, inciso III, “h”, c/c artigo 35, inciso
III, da Lei nº 9.250/95, publicada no Diário Oficial da União de 27/12/95, alterada pelas Leis nº 10.451,

de 10.05.2002; 11.311, de 13.06.2006, 11.482, de 31.05.2007 e nº 12.469 2011, com base na

delegação de competência consignada no art. 6º, I, “q”, da Portaria DIREF nº 722, de 11.9.2009.

 

                              À SEMAD para publicação.

                              À SECAP para registro.

                              À SEPAG para providências

              

                          Juliana de Freitas Prevelato
                            Diretora do Núcleo de Recursos Humanos

Documento assinado eletronicamente por Juliana de Freitas Prevelato, Diretor(a) de

Núcleo, em 20/03/2015, às 16:30 (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

0430303 e o código CRC A013C6B5.
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