
Porto Velho - RO, 25 de novembro de 2011 (sexta-feira)

* Instituído pela Portaria DIREF-RO N. 216/1993. Alterada pela Portaria DIREF-RO  N.06/2002. Editado pela Seção de Modernização 
Administrativa – SEMAD

Caderno com
  3 página(s)

Ano XVI - N. 134

JUSTIÇA  FEDERAL
TRIBUNAL  REGIONAL  FEDERAL  DA  PRIMEIRA  REGIÃO
SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO  ESTADO  DE  RONDÔNIA

Boletim de Serviço*
      EXPEDIENTE

Diretor do Foro da Seção  Judiciária de Rondônia
Herculano Martins Nacif

Juiz Diretor  da Subseção de Ji-Paraná
Lilian Oliveira da Costa Tourinho

Juiz Diretor da Subseção de Guajará-Mirim 
Ailton Schramm de Rocha   

Diretor da Secretaria Administrativa
Erico de Souza Santos

DIREÇÃO DO FORO
PORTARIAS

Portaria N. 327, de 25 de novembro de 2011.
O MM. Juiz HERCULANO MARTINS NACIF, Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, no uso de suas 
atribuições legais; Considerando o Ato/SECRE 1.660, datado de 28-10-2011. RESOLVE:
I -  Dispensar, a contar de 3-11-2011, o servidor REGINALDO PEREIRA DE SOUSA, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Nível Intermediário, Classe “A”, Padrão 01, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro 
Grau, Subseção Judiciária de Guajará-Mirim, da Função Comissionada, Código FC-2, de Assistente Técnico II 
do Serviço de Atividades Destacadas – Sad/Secva, vaga 253, daquela Subseção, designado pela Portaria n. 
415/2010 – Diref/RO.
II  – Dispensar, a considerar da mesma data, o servidor identificado no item I, da substituição automática, 
Código FC-5, de Supervisor da Seção de Protocolo e Suporte Judicial - SEPJU, daquela Subseção Judiciária, 
por ocasião dos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância da Função 
Comissionada, designado pela Portaria n. 197/2011 – Diref/RO. 
III  -  Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se.

Portaria N. 328, de 25 de novembro de 2011.
[CONSTITUI COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS – C. E. E. C.]
O MM. Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF, Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, no uso 
de suas atribuições legais; RESOLVE:
I - Constituir, a partir de 15-6-2011, conforme discriminado no anexo, Comissão de Elaboração de Editais e 
de Contratos – C.E.E.C., para fins de aquisição de bens ou contratação de serviços pela Seção Judiciária de 
Rondônia, em prol desta Seccional e/ou das Subseções Judiciárias de Ji-Paraná/RO e de Guajará-Mirim.
II - Fixar, consoante quadros estabelecidos nos anexos, a distribuição das tarefas a serem desenvolvidas pelos 
membros e, simultaneamente, indicar os respectivos substitutos.
Parágrafo único.   As substituições automáticas ocorrerão nos casos de afastamentos decorrentes de férias, 
licenças, compensações, vacâncias, faltas ou em situações de impedimento ocasional do responsável pelo 
grupo, com registro, nos autos, sobre os motivos impeditivos. 
III -  Revogar as Portarias n. 138/2011 e 188/2011, ambas da DIREF/RO.
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
V  -  Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se.
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 (Anexo I da Portaria N. 328/2011 – DIREF/RO)

Grupo de Atividades Responsável Atribuições Membro substituto
Grupo I

Manutenções e reparos 
em bens móveis
(periódicos, a pronta en
trega ou por Registro de 
Preços)

Kelsilene Lisboa 
Monteiro Lisboa 
(membro I)

Elaborar Edital, Contratos e suas alterações, para manutenções e 
reparos em geral, como:

1) arcondicionado, detectores de metais, circuito fechado de TV 
digital, gabinete odontológico, elevadores, veículos, grupos gerado
res, equipamentos em geral, inclusive de informática, móveis.

2) outras manutenções periódicas que não sejam secundárias a 
contrato principal de fornecimento de permanentes.

Ozivaldo Gomes 
Velozo (Membro 
VI)

Grupo II

Fornecimento de bens 
permanentes 

Fornecimento  de bens de 
consumo de almoxarifado 
(SEMAP)

(periódicos, a pronta en
trega ou por Registro de 
Preços)

Márcio Pontes 
Moura (membro 
II)

Elaborar Edital, Contratos e suas alterações, para o fornecimento 
de:

1) bens permanentes em geral, inclusive de informática.

2) bens de consumo de almoxarifado, sob guarda da SEMAP: mate
rial de escritório, gêneros alimentícios, material de consumo para in
formática, capas de processo, envelopes e outros bens de escritório 
com timbre e outros bens de consumo sob guarda da SEMAP.

Francisco Joânio 
do Carmo Pinto 
(membro III)

(Anexo II da Portaria N. 328/2011 – DIREF/RO)

Grupo de Atividades Responsável Atribuições Membro substituto
Grupo III

Fornecimento de bens de 
consumo (exceto os do 
Grupo II)

Locação de bens móveis

(Fornecimento periódico, 
a pronta entrega ou por 
Registro de Preços)

Francisco Joânio 
do Carmo Pinto 
(membro III)

Elaborar Edital, Contratos e suas alterações, para:

1) fornecimento de bens de consumo, como: convites, cartões, 
material de divulgação, combustíveis, passagens aéreas, água 
mineral, gás, carimbos, divisórias, togas, placas, água tratada, 
energia elétrica e outros não descritos no Grupo II.

2) locação de softwares, de equipamentos e de bens móveis.

Rita de Cássia Math
ias Lopes Nogueira
(Membro IV)

Grupo IV

Serviços, exceto os do 
Grupo I e V

(serviços periódicos, a 
pronta entrega ou por 
Registro de Preços)

Rita de Cássia 
Mathias Lopes 
Nogueira (membro 
IV)

Elaborar Edital, Contratos e suas alterações, para serviços, 
como:

1) editoração de livros e material cênico, filmagens e fotos, 
encadernações, publicação de matérias, criação de software, 
criações e projetos artísticos, cerimonial, elaboração de laudos 
médicos e técnicos (exceto serviço de engenharia), entrega 
de correspondência e malote, transporte de bens, lavagem e 
borracharia em veículos, recarga de cartuchos, segurança por 
cerca elétrica, entre outros.

Samia Maria Awada 
Elarrat Canto
(Membro V)
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(Anexo III da Portaria N. 328/2011 – DIREF/RO)

Grupo de Atividades Responsável Atribuições Membro substituto
Grupo V

Contratação de serviço 
que envolva mão de obra

Telefonia, Serviço de 
engenharia, Locação de 
imóveis e Permissões de 
uso de móveis e imóveis

(serviço ou fornecimento 
periódico, a pronta en
trega ou por Registro de 
Preços)

Samia M. Awada 
Elarrat Canto (mem
bro V e Presidenta 
da C.E.E.C)

Elaborar Edital, Contratos e suas alterações, para:

1) prestação de serviço de vigilância armada, de portaria, 
conservação e limpeza, apoio, digitalizadores, médicos e 
odontológos, e outros que impliquem fornecimento de mão 
de obra.

2) serviços de telefonia fixa e móvel; local, nacional e inter
nacional.

3) serviços de engenharia: construção e reparo de imóveis, 
fiscalização de obras e reformas, emissão de laudos técnicos 
em imóveis, confecção de projetos básicos e executivos.

4) locação de imóveis; Termos de Permissão de Uso de 
imóveis e móveis.

Márcio Pontes Moura
(Membro II)

Grupo VI
Seguros em geral Ozivaldo Gomes 

Velozo (membro 
VI)

Elaborar Edital, contratos e suas alterações, para:

1) seguros em geral, como de pessoas, de imóveis, de 
veículos, de equipamentos;

Kelsilene Lisboa 
Monteiro Lisboa 
(Membro I)

(Anexo IV da Portaria N. 328/2011 – Diref/RO)

Grupo de Atividades Responsável Atribuições Membro substituto
Grupo VII

Serviços da área de BemEstar 
Social.

José Edmilson da Silva 
(membro VII)

Elaborar Editais, Termos de Creden
ciamento e alterações, de:

1) serviços médicos, clínicos, labora
toriais, odontológicos, psicológicos, 
assim como atividades correlatas, e 
demais serviços vinculados à área de 
bemestar social.

O próprio substituto 
automático ficará respon
sável pela elaboração, 
dada a especificidade dos 
documentos.

Grupo VIII
Assinaturas em geral (serviço 
ou fornecimento periódico, a 
pronta entrega ou por Registro de 
Preços)

Maria Regina da Rocha 
Pereira (membro VIII)

Elaborar Edital, Contratos e suas 
alterações, para:

1) assinatura de jornais, revistas, 
periódicos e assemelhados, inclusive 
virtuais.

Ana Paula Pricila Costa 
Lopes

Grupo IX

Serviços relativos à Seção de 
Pagamento de Pessoal Herisson Ambrósio Belim 

(membro IX)

Elaborar minutas de convênios com 
instituições bancárias ou empresas de 
crédito.

O próprio substituto 
automático ficará respon
sável pela elaboração, 
dada a especificidade dos 
documentos.

___________________________________
FIM DA PUBLICAÇÃO


