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I – ATOS E PORTARIAS DA DIREÇÃO DO FORO 
 
1. Despachos 
 
Processo Nº: 7.435/2011 Interessado(A): Sevit  Assunto: Realização de Curso com a Polícia Rodoviária Federal  
Autorizo a realização do curso em pauta, conforme proposto pelo NUCRE/SEDER às  fls. 27/32. Indico o servidor 
ANTÔNIO WALKER SILVA MATOS para atuar como intermediador entre a instrutoria do referido curso e esta 
Seccional, bem como indico os servidores especificados à fl. 37 para participarem da primeira turma do respectivo 
curso . Retorne-se ao NUCRE/SEDER para as devidas providências. Outrossim, ratifico o reconhecimento de 
inexigibilidade de licitação para que seja realizado o II CURSO DE TÉCNICAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA 
PARA AGENTES DE SEGURANÇA JUDICIÁRIOS DA JUSTIÇA FEDERAL, conforme estabelecido à fl. 31, com 
fulcro no art. 25, II c/c o art. 13, VI da Lei 8.666/93. Publique-se, na forma prevista no art. 26 da Lei n. 8.666/93. 

 
 
II – ATOS DA DIREÇÃO DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS 
 
1. Despachos 
 
Processo: 454/2001    Interessada: Gicélia Maria Alencar Libório   Assunto: Compensação de dias trabalhados 
em recesso 
Defiro a compensação de recesso para o dia 12/01/2012 (01 dia) em relação ao dia trabalhado: 22/12/2011. 
Informo a perda do direito de compensação do saldo de 01 dia relativo ao recesso de 2008/2009. 
 
Licenças - Tratamento de saúde 
Fundamento: Arts. 202 e 203 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei  nº 9.527/1997 c/c os arts. 13 e 14 da Resolução nº 002/2008, 
do CJF. 

Processo Servidor Cargo/Função Período 

5592/2007 Lina Dantas Barreto Técnico Judiciário 13/1/2012 
 
 
III - ATOS DA DIREÇÃO DO NÚCLEO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL   
 
1. Ordens de Serviço 
 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 19, DE 16 DE JANEIRO DE 2012. 
A DIRETORA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL - NUCAF DESTA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria n. 649, de 08/10/08, alterada 
pela Portaria n. 668, de 17/10/08, ambas da Direção do Foro deste Órgão, e considerando o que consta na Portaria 
n. 331, de 06/09/94, do Exmº Sr. Juiz-Presidente do TRF-1ª Região, que dispõe sobre as atribuições e 
responsabilidades dos executores de contrato, e no Processo Administrativo nº 15/2012-JFBA, RESOLVE, a partir 
desta data: I – DESIGNAR, por indicação do NUCJU o servidor MANOEL PAIM DE ABREU FILHO, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, para atuar como executor dos contratos nº 12/2012 e nº 13/2012, celebrados entre 
esta Seccional e a empresa D’ NORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, que tratam da prestação de serviços 
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de digitalização, ficando responsável pelo fiel cumprimento dos mencionados contratos, sendo substituído, nos 
seus afastamentos e impedimentos legais, pelo servidor ÁGUIDO MIRANDA BARRETO, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa. II – Os servidores aqui designados deverão observar as disposições do Manual do Executor de 
Contratos do TRF-1ª Região, das Leis 8666/1993 (capítulo III) e 4320/1964 (§2º do art. 63), além de cumprir, 
rigorosamente, às determinações das Portarias 331/1994 do TRF-1ª Região (em especial o art. 2º) e 217/2004 da 
Direção do Foro desta Seccional, inclusive quanto à antecedência do pedido de renovação da vigência ou nova 
contratação, sendo que a inobservância das normas contidas nessas Portarias será examinada sob o aspecto 
disciplinar, nos termos da Lei n. 8.112/90, art. 116, inciso III. 
 
 
IV – ATOS E PORTARIAS DAS DIREÇÕES DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS 
 
1. Ordens de Serviço 
                                                                    
ORDEM DE SERVIÇO N. 09, DE 17 DE JANEIRO DE 2012. 
A JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA, NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE PLENA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria n. 649, de 
08/10/08, alterada pela Portaria n. 668, de 17/10/08 e pela Portaria n. 205, de 25/11/2010, todas da Direção do 
Foro deste Órgão, e considerando o que consta na Portaria n. 331, de 06/09/94, do Exmº Sr. Juiz-Presidente do 
TRF-1ª Região, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contrato, e no Processo 
Administrativo n. 7.320/2010-JFBA, RESOLVE, a partir desta data: I – DESIGNAR a servidora SINARA SANTANA 
DOS SANTOS BOTELHO, Analista Judiciário, para atuar como executora do Contrato nº 96/2011, celebrado entre 
a Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado da Bahia e a empresa EPICTOUR – LOCAÇÕES E TURISMO 
LTDA - ME, CNPJ Nº 07.244.760/0001-93, que trata da contratação de empresa especializada para execução de 
serviços, de forma contínua, de LIMPEZA, COPEIRGEM e JARDINAGEM, incluindo serviços gerais, com 
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, a serem executados nas dependências internas e 
externas do novo edifício-sede da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Vitória da Conquista, bem como todos 
os estacionamentos existentes neste local, todos localizados em Vitória da Conquista/BA, conforme especificações 
e quantitativos constantes dos anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 62/2011, ficando responsável pelo fiel 
cumprimento do mencionado Contrato, sendo substituída, nos seus afastamentos e impedimentos legais, pelo 
servidor VESPASIANO OLIVEIRA COQUEIRO, Técnico Judiciário.  II – Os servidores aqui designados deverão 
observar as disposições do Manual do Executor de Contratos do TRF-1ª Região, das Leis 8.666/1993 (capítulo III) 
e 4.320/1964 (§2º do art. 63), além de cumprir, rigorosamente, às determinações das Portarias 331/1994 do TRF-
1ª Região (em especial o art. 2º) e 217/2004 da Direção do Foro desta Seccional, inclusive quanto à antecedência 
do pedido de renovação da vigência ou nova contratação, sendo que a inobservância das normas contidas nessas 
Portarias será examinada sob o aspecto disciplinar, nos termos da Lei n. 8.112/90, art. 116, inciso III. 

 
ORDEM DE SERVIÇO N. 10, DE 17 DE JANEIRO DE 2012. 
A JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA, NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE PLENA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria n. 649, de 
08/10/08, alterada pela Portaria n. 668, de 17/10/08 e pela Portaria n. 205, de 25/11/2010, todas da Direção do 
Foro deste Órgão, e considerando o que consta na Portaria n. 331, de 06/09/94, do Exmº Sr. Juiz-Presidente do 
TRF-1ª Região, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contrato, e no Processo 
Administrativo n. 7.320/2010-JFBA, RESOLVE, a partir desta data: I – DESIGNAR o servidor JOSÉ PORTO 
CARINHANHA JÚNIOR, Técnico Judiciário – Segurança e Transporte, para atuar como executor do Contrato nº 
03/2011, celebrado entre a Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado da Bahia e a Concessionária ATLANTA 
VEÍCULOS, que trata da manutenção preventiva, corretiva e as revisões dos veículos oficiais, dentro e fora do 
plano de manutenção recomendado pelo fabricante do veiculo, com o fornecimento de peças e acessórios originais 
e genuínos da montadora, enquanto durar o período de garantia, ficando responsável pelo fiel cumprimento do 
mencionado Contrato, sendo substituído, nos seus afastamentos e impedimentos legais, pelo servidor RAMON DE 
SOUZA MATOS, Técnico Judiciário. II – Os servidores aqui designados deverão observar as disposições do 
Manual do Executor de Contratos do TRF-1ª Região, das Leis 8.666/1993 (capítulo III) e 4.320/1964 (§2º do art. 
63), além de cumprir, rigorosamente, às determinações das Portarias 331/1994 do TRF-1ª Região (em especial o 
art. 2º) e 217/2004 da Direção do Foro desta Seccional, inclusive quanto à antecedência do pedido de renovação 
da vigência ou nova contratação, sendo que a inobservância das normas contidas nessas Portarias será 
examinada sob o aspecto disciplinar, nos termos da Lei n. 8.112/90, art. 116, inciso III. 
                                                                    
ORDEM DE SERVIÇO N. 13, DE 17 DE JANEIRO DE 2012. 
A JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA, NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE PLENA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria n. 649, de 
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08/10/08, alterada pela Portaria n. 668, de 17/10/08 e pela Portaria n. 205, de 25/11/2010, todas da Direção do 
Foro deste Órgão, e considerando o que consta na Portaria n. 331, de 06/09/94, do Exmº Sr. Juiz-Presidente do 
TRF-1ª Região, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contrato, e no Processo 
Administrativo n. 7.320/2010-JFBA, RESOLVE, a partir desta data: I – DESIGNAR a servidora SINARA SANTANA 
DOS SANTOS BOTELHO, Analista Judiciário, para atuar como executora do Contrato nº 72/2011, celebrado entre 
a Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado da Bahia e a empresa TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA 
SA, CNPJ Nº 60.831.344/0001-74, que trata da contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro 
multirisco (incêndio, queda de raio e explosão, além de danos elétricos e eletrônicos), na modalidade 
compreensivo empresarial, para o novo edifício-sede da Justiça Federal de Primeiro Grau na Bahia – Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista, localizado na Rua 01, Quadra H, Loteamento Cidade Universitária, bairro 
Universidade, Vitória da Conquista-Bahia, bem como para os seus respectivos conteúdos, compreendendo todos 
os equipamentos eletro-eletrônicos, móveis e máquinas pertencentes à Contratante e locados no referido prédio, 
considerando os valores abaixo descritos: 

a) Edifício-sede (prédio) – R$ 7.395.487,89; 
b) Móveis/Equipamentos – R$ 719.254,35 
c) Danos Elétricos – R$ 80.000; 
d) Danos Eletrônicos – R$ 80.000,00. 

FRANQUIA – DANOS ELÉTRICOS: será de 10% (dez por cento) do valor dos prejuízos, com mínimo de R$ 500,00 
(quinhentos reais). FRANQUIA – DANOS ELETRÔNICOS: será de 10% (dez por cento) do valor dos prejuízos, 
com mínimo de R$ 700,00 (setecentos reais). Ficando responsável pelo fiel cumprimento do mencionado Contrato, 
sendo substituída, nos seus afastamentos e impedimentos legais, pelo servidor VESPASIANO OLIVEIRA 
COQUEIRO, Técnico Judiciário. II – Os servidores aqui designados deverão observar as disposições do Manual do 
Executor de Contratos do TRF-1ª Região, das Leis 8.666/1993 (capítulo III) e 4.320/1964 (§2º do art. 63), além de 
cumprir, rigorosamente, às determinações das Portarias 331/1994 do TRF-1ª Região (em especial o art. 2º) e 
217/2004 da Direção do Foro desta Seccional, inclusive quanto à antecedência do pedido de renovação da 
vigência ou nova contratação, sendo que a inobservância das normas contidas nessas Portarias será examinada 
sob o aspecto disciplinar, nos termos da Lei n. 8.112/90, art. 116, inciso III. 

 
ORDEM DE SERVIÇO N. 14, DE 17 DE JANEIRO DE 2012. 
A JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA, NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE PLENA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria n. 649, de 
08/10/08, alterada pela Portaria n. 668, de 17/10/08 e pela Portaria n. 205, de 25/11/2010, todas da Direção do 
Foro deste Órgão, e considerando o que consta na Portaria n. 331, de 06/09/94, do Exmº Sr. Juiz-Presidente do 
TRF-1ª Região, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contrato, e no Processo 
Administrativo n. 7.320/2010-JFBA, RESOLVE, a partir desta data: I – DESIGNAR a servidora SINARA SANTANA 
DOS SANTOS BOTELHO, Analista Judiciário, para atuar como executora do Contrato nº 76/2011, celebrado entre 
a Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado da Bahia e a empresa SAYED SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
LTDA, CNPJ Nº 10.842.738/0001-50, que trata da contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de LIMPEZA e JARDINAGEM, incluindo serviços gerais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos, a serem executados nas dependências internas e externas do novo edifício-sede da Justiça Federal 
– Subseção Judiciária de Vitória da Conquista, bem como todos os estacionamentos existentes neste local, todos 
localizados em Vitória da Conquista/BA, conforme especificações e quantitativos constantes dos anexos do Projeto 
Básico, ficando responsável pelo fiel cumprimento do mencionado Contrato, sendo substituída, nos seus 
afastamentos e impedimentos legais, pelo servidor VESPASIANO OLIVEIRA COQUEIRO, Técnico Judiciário.  II – 
Os servidores aqui designados deverão observar as disposições do Manual do Executor de Contratos do TRF-1ª 
Região, das Leis 8.666/1993 (capítulo III) e 4.320/1964 (§2º do art. 63), além de cumprir, rigorosamente, às 
determinações das Portarias 331/1994 do TRF-1ª Região (em especial o art. 2º) e 217/2004 da Direção do Foro 
desta Seccional, inclusive quanto à antecedência do pedido de renovação da vigência ou nova contratação, sendo 
que a inobservância das normas contidas nessas Portarias será examinada sob o aspecto disciplinar, nos termos 
da Lei n. 8.112/90, art. 116, inciso III. 

 
ORDEM DE SERVIÇO N. 21, DE 17 DE JANEIRO DE 2012. 
A JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA, NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE PLENA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria n. 649, de 
08/10/08, alterada pela Portaria n. 668, de 17/10/08 e pela Portaria n. 205, de 25/11/2010, todas da Direção do 
Foro deste Órgão, e considerando o que consta na Portaria n. 331, de 06/09/94, do Exmº Sr. Juiz-Presidente do 
TRF-1ª Região, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contrato, e no Processo 
Administrativo n. 7.320/2010-JFBA, RESOLVE, a partir desta data: I – DESIGNAR a servidora SINARA SANTANA 
DOS SANTOS BOTELHO, Analista Judiciário, para atuar como executora do Contrato nº 14/2012, celebrado entre 
a Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado da Bahia e a empresa CONSTRUMAR – CONSTRUÇÃO E 
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP , CNPJ Nº 05.365.957/0001-55, que trata da contratação de empresa 
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especializada para execução de serviços de LIMPEZA e JARDINAGEM, incluindo serviços gerais, com 
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, a serem executados nas dependências internas e 
externas do novo edifício-sede da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Vitória da Conquista, bem como todos 
os estacionamentos existentes neste local, todos localizados em Vitória da Conquista/BA, conforme especificações 
e quantitativos constantes dos anexos do Projeto Básico, ficando responsável pelo fiel cumprimento do 
mencionado Contrato, sendo substituída, nos seus afastamentos e impedimentos legais, pelo servidor 
VESPASIANO OLIVEIRA COQUEIRO, Técnico Judiciário. II – Os servidores aqui designados deverão observar as 
disposições do Manual do Executor de Contratos do TRF-1ª Região, das Leis 8.666/1993 (capítulo III) e 
4.320/1964 (§2º do art. 63), além de cumprir, rigorosamente, às determinações das Portarias 331/1994 do TRF-1ª 
Região (em especial o art. 2º) e 217/2004 da Direção do Foro desta Seccional, inclusive quanto à antecedência do 
pedido de renovação da vigência ou nova contratação, sendo que a inobservância das normas contidas nessas 
Portarias será examinada sob o aspecto disciplinar, nos termos da Lei n. 8.112/90, art. 116, inciso III. 
 
 
Término do Boletim  
 
 
 
 
 
 


