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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA SJ DIREF 538, DE 04.11.15 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 4310/2015, da Subseção Judiciária de Paragominas, de 27.10.2015, RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor para o exercício da Função Comissionada, conforme abaixo: 

SERVIDOR FUNÇÃO 

Roberto Antonio Alves Almeida, Analista Judiciário – 

Área Administrativa. 

Supervisor da Seção de Suporte Administrativo e Operacional da Diretoria da Subse-

ção Judiciária de Paragominas, código FC-05 

A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

BOLETIM DE SERVIÇO 
 
CRIADO PELA PORTARIA N. 086 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996 

1ª Vara CLAUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA 
2ª Vara HIND GHASSAN KAYATH 
3ª Vara RUBENS ROLLO D’OLIVEIRA 
4ª Vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
5ª Vara JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JÚNIOR 
6ª Vara RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
7ª Vara LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
8ª Vara MAURO HENRIQUE VIEIRA 
9ª Vara ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
10ª Vara SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES 
 DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO FILHO 
11ª Vara CAIO CASTAGINE MARINHO 
12ª Vara CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA 
 HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO 

DIRETOR DA SECAD: ODIVAL QUARESMA FILHO

A R T H U R  P I N H E I R O  C H A V E S  
 JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO 

LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
JUÍZA FEDERAL VICE-DIRETORA DO FORO 

JUÍZES FEDERAIS 

ALTAMIRA  PAULO CÉSAR MOY ANAISSE 
CASTANHAL  PAULO MÁXIMO DE CASTRO CABACINHA 
ITAITUBA  PEDRO MARADEI NETO 
MARABÁ 1ª VARA  MARCELO HONORATO 
MARABÁ 2ª VARA  HEITOR MOURA GOMES 
PARAGOMINAS  MÔNICA GUIMARÃES LIMA 
REDENÇÃO  OMAR FERREIRA BELLOTTI 
  VICTOR CURADO SILVA PEREIRA 
SANTARÉM 1ª VARA  VICTOR DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE 
SANTARÉM 2ª VARA  ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO 
TUCURUÍ  CLÁUDIA SCHLICHTA GIUSTI BELACHE 

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES 
AANNOO XXXX   NN.. 220033 

Belém (PA), 04 de Novembro de 2015 
(Quarta-feira) 

1ª TURMA RECURSAL DO PARÁ E AMAPÁ 

Membros  ILAN PRESSER 
  ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM 
  FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA 

2ª TURMA RECURSAL DO PARÁ E AMAPÁ 

Membros  JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA 
  LUCIANO MENDONÇA FONTOURA 
  BERNARDO TINÔCO DE LIMA HORTA 
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PORTARIAS DA SECAD 
 
PORTARIA SECAD 31, DE 03.11.15 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando os termos do Memorando nº 24, da Secretaria Administrativa; Memorando nº 48, da Secretaria da 11ª Vara; Ofício nº 

53, do Gabinete do Juiz Federal Substituto da Subseção Judiciária de Altamira; e Memorando nº 36, do Núcleo de Recursos Humanos, 
RESOLVE: 

  
INTERROMPER, nos termos do artigo 80 da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97, o gozo de férias do servidor 

abaixo relacionado, em face de imperiosa necessidade do serviço: 
 

SERVIDOR PERÍODO AQUISITIVO DATA INTERRUPÇÃO QUANT. DIAS 
RESTANTES 

ANA CLARA MONTEIRO MARINHO 2013/2014 21.10.2015 21 

LEILA MÔNICA PAUXIS LACERDA 2014/2015 19.10.2015 04 

JACQUELINE CARNEIRO FERREIRA FISCHER 2013/2014 19.10.2015 14 

JOÃO RONALDO NASCIMENTO DA TRINDADE 2015/2016 15.07.2015 02 

 
* Portarias assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Odival Quaresma Filho 

 
 

ORDENS DE SERVIÇO 
 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 48/15, DE 03.11.15 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e tendo em vista o constante na Portaria 

nº 331-TRF 1ª Região, de 06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos, 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR o servidor abaixo relacionado, para atuar como Executor do Contrato firmado entre esta Seção Judiciária e a empresa 

selecionada para prestação de serviços na Subseção Judiciária de Itaituba, com o auxílio do Diretor de Secretaria daquela Subseção, ficando 
responsável pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas: 
 

CONTRATO Nº EXECUTOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 

22/2015 Supervisor da 
SESAP/ITB 

KS ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO LTDA–

EPP 

Elaboração de projetos básicos e executivos 
necessários à construção da nova sede da 

Subseção Judiciária de Itaituba 

30.09.2015 a 
24.09.2016 

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 49/15, DE 04.11.15 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,  
 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR o servidor abaixo identificado para atuar como Gestor da Ata de Registro de Preços assinada entre esta Seccional e a 

Empresa selecionada para fornecimento de material de consumo. 
 

ATA Nº PROCESSO EXECUTOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 

21/2015 0005092-
92.2015.4.01.8010 

SUPERVISORA DA 
SECAM 

GIBBOR PUBLICIDADE 
E PUBLICAÇÕES DE 
EDITAIS LTDA – EPP 

Serviços de Publicação de 
Aviso de Editais em Jornal 
de Grande Circulação 
Regional e Nacional. 

01.01.2016 
a 

31.12.2016 
 
 
* Ordens de Serviço assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Odival Quaresma Filho 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 0004075-21.2015.4.01.8010 
Considerando as informações prestadas pela SELEP/NUCRE, bem como a manifestação da SECAD, e ainda a documentação jun-

tada aos autos. 
DEFIRO o pedido do servidor ANTÔNIO SILVA NASCIMENTO, Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança 

e Transporte, para conceder ABONO DE PERMANÊNCIA, com efeitos a partir de 23/07/2015, nos termos do art. 40, §19 da CF/1988, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 86, § 4º, da Orientação Normativa MPS/SPS n. 02/2009. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para inclusão em folha da rubrica referente ao abono de permanência, observadas as orientações do TRF da 1ª Região 

quanto aos procedimentos de pagamento. 
Após, ao NUCOI, para análise. 
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PROCESSO Nº 0004943-96.2015.4.01.8010 
Considerando as informações prestadas pela SELEP/NUCRE e a documentação juntada aos autos. 
DEFIRO o pedido da servidora IRACEMA DA COSTA ARAÚJO, Técnico Judiciário - Área Administrativa - Serviços de Telefonia, pa-

ra conceder ABONO DE PERMANÊNCIA, com efeitos a partir de 24/08/2015, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e 
com base no entendimento do Acórdão n. 1.482/2012 – Plenário do TCU e do precedente no Processo Adm. n. 4.289/2013-TRF1 c/c art. 86, § 
4º, da Orientação Normativa MPS/SPS n. 02/2009. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para inclusão em folha da rubrica referente ao abono de permanência, observadas as orientações do TRF da 1ª Região 

quanto aos procedimentos de pagamento. 
Após, ao NUCOI, para análise. 
 
PROCESSO Nº 0005735-50.2015.4.01.8010 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria DIREF/JFPA n. 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos. 
ACOLHO a manifestação da SELEP/NUCRE e DEFIRO, com efeitos a partir de 29/07/2014, a inscrição no AUXÍLIO-SAÚDE do ser-

vidor YURE BARBOSA DE CARVALHO, Analista Judiciário - Área Administrativa, na qualidade de BENEFICIÁRIO TITULAR do auxílio,  nos 
termos da Resolução n. 002/2008-CJF, alterada pelas Resoluções n. 200/2012-CJF e n. 316/2014-CJF, c/c Portaria PRESI n. 630-308/2008-
TRF1. 

Outrossim, considerando a determinação contida no art. 47, caput e §§ 1º e 2º da Res. n. 002/2008-CJF, com a nova redação dada 
pela Res. n. 200/2012-CJF, AUTORIZO a inclusão do auxílio em folha de pagamento, limitada ao valor de R$ 131,00 por pessoa, relativamen-
te ao exercício passado e consoante disposto na Portaria n. 497/2013-CJF, e limitada ao valor de R$ 167,00 por pessoa, a partir de 
1º/01/2015, nos termos da Portaria n. 011/2015-CJF, durante a vigência do contrato do titular, ficando este obrigado a informar qualquer modi-
ficação no plano de saúde que resulte em mudança de valor ou cancelamento do benefício, bem como DETERMINO que o titular apresente 
no NUCRE, por ocasião do recadastramento anual dos beneficiários de Auxílio-Saúde a ser realizado em setembro de cada ano, documenta-
ção idônea e apta a comprovar a permanência no plano de saúde juntamente com os respectivos dependentes, se houver, mediante cópia 
dos recibos de pagamento do período de setembro do ano anterior (ou do mês de início dos efeitos financeiros) a agosto do exercício vigente. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis. 

 
* Despachos assinados pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Arthur Pinheiro Chaves 
 

PROCESSO Nº 0006374-68.2015.4.01.8010 
Tendo em vista as competências delegadas ao Diretor da SECAD por meio da Portaria n. 214/2009-DIREF, as informações contidas 

nos presentes autos, o parecer da ASJUR (1359516),  e a previsão de crédito orçamentário para atendimento da despesa (1355900), 
AUTORIZO a celebração do primeiro termo aditivo ao Contrato nº 12/2015, firmado entre a Seção Judiciária do Pará e a empresa 
SUPERMERCADO POTÊNCIA LTDA - ME, cujo objeto consiste no fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios e copos des-
cartáveis para a Subseção Judiciária de Redenção durante o exercício de 2015, nos termos do artigo 12 do Decreto 3.931/2001 c/c o art. 65, 
§1º, da Lei n. 8.666/93. 

O objeto deste termo aditivo é a modificação do quantitativo, acrescendo em até 6,5% (seis virgula cinco por cento) o valor total ori-
ginalmente contratado, distribuídos entre os itens 03 e 04 da tabela constante da Cláusula DÉCIMA (DO PREÇO) do Contrato nº 12/2015. 

Publique-se. 
À SELIT para formalizar o termo aditivo, devendo corrigir o nº do contrato constante no preâmbulo da minuta (de 12/2014 para 

12/2015), bem como alterar a data da assinatura do contrato para o dia de hoje. 
 

PROCESSO Nº 0006334-86.2015.4.01.8010 
Considerando as informações prestadas pelo NUCRE, e com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da SECAD pela Portaria 

DIREF/JFPA n. 214/2009. 
DEFIRO o pagamento de AUXÍLIO-NATALIDADE à servidora ANA LETÍCIA DE AQUINO MARTINS, Analista Judiciário - Área Judi-

ciária, pelo nascimento de sua filha Aline de Aquino Martins, nos termos do art. 196, caput, da Lei n. 8.112/1990 c/c art. 6º, inciso I, e art. 49 da 
Res. n. 02/2008-CJF. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis. 
 
PROCESSO Nº 0005956-33.2015.4.01.8010 
Considerando as informações prestadas pelo NUCRE, e com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da SECAD pela Portaria 

DIREF/JFPA n. 214/2009. 
DEFIRO o pagamento de AUXÍLIO-NATALIDADE à servidora SUELENE ALMEIDA GONÇALVES, Técnica Judiciária - Área Admi-

nistrativa, pelo nascimento de sua filha Rafaella Almeida Master Penedo, nos termos do art. 196, caput, da Lei n. 8.112/1990 c/c art. 6º, inciso 
I, e art. 49 da Res. n. 02/2008-CJF. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis. 
 
PROCESSO Nº 0006024-80.2015.4.01.8010 
Considerando as informações prestadas pelo NUCRE, e com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da SECAD pela Portaria 

DIREF/JFPA n. 214/2009. 
DEFIRO o pagamento de AUXÍLIO-NATALIDADE à servidora ADRIANA DE MENEZES SPINOLA, Técnica Judiciária - Área Admi-

nistrativa, pelo nascimento de sua filha Mikaela Spinola Almeida, nos termos do art. 196, caput, da Lei n. 8.112/1990 c/c art. 6º, inciso I, e art. 
49 da Res. n. 02/2008-CJF. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis. 
 
PROCESSO Nº 0004613-02.2015.4.01.8010 
Considerando as informações prestadas pela SELEP/ NUCRE, e com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da SECAD pela 

Portaria DIREF/JFPA n. 214/2009. 
DEFIRO o pagamento de AUXÍLIO-NATALIDADE ao servidor MILTON PESSOA DE OLIVEIRA FILHO, Técnico Judiciário - Área 

Apoio Especializado - Especialidade Operação de Computador, pelo nascimento de sua filha Letícia Barbosa Pessoa, nos termos do art. 196, 
§ 2º, da Lei n. 8.112/1990 c/c art. 6º, incisos I e II, e art. 49 da Resolução n. 02/2008-CJF. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis. 
 
PROCESSO Nº 0005599-53.2015.4.01.8010 
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Considerando as informações prestadas pela SELEP/ NUCRE, e com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da SECAD pela 

Portaria DIREF/JFPA n. 214/2009. 
DEFIRO o pagamento de AUXÍLIO-NATALIDADE ao servidor MÁRCIO ROLIM DA SILVA, Técnico Judiciário - Área Administrativa, 

pelo nascimento de sua filha Helena Gonçalves da Silva, nos termos do art. 196, § 2º, da Lei n. 8.112/1990 c/c art. 6º, incisos I e II, e art. 49 da 
Resolução n. 02/2008-CJF. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis.  
 
PROCESSO Nº 0006174-61.2015.4.01.8010 
Considerando as informações prestadas pelo NUCRE, e com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da SECAD pela Portaria 

DIREF/JFPA n. 214/2009. 
DEFIRO o pagamento de AUXÍLIO-NATALIDADE à servidora KÁTIA LARISSA ARAÚJO DARWICH, Técnica Judiciária - Área Ad-

ministrativa, pelo nascimento de seu filho Enzzo Araújo Darwich, nos termos do art. 196, caput, da Lei n. 8.112/1990 c/c art. 6º, inciso I, e art. 
49 da Res. n. 02/2008-CJF. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis.  
 
PROCESSO Nº 0000968-03.2014.4.01.8010 
Considerando o deferimento da inscrição no Auxílio-Saúde, com efeitos a partir de 10/11/2014, bem como as informações prestadas 

pelo NUCRE e a planilha de cálculos emitida pela SEPAG,  e ainda a análise feita pelo NUCOI. 
Considerando também que o Auxílio-Saúde está previsto no art. 230 da Lei n. 8.112/1990, e regulamentado pela Res. n. 002/2008-

CJF  e pela Portaria/PRESI n. 630-308/2008-TRF1, e assim sendo, o respectivo reconhecimento de direitos está excluído da necessidade de 
homologação de que trata o caput do art. 3º da Res. n. 224/2012-CJF. 

Com base nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria DIREF/PA n. 214/2009, RECONHEÇO a quantia de R$ 
552,20 (quinhentos e cinquenta e dois reais, e vinte centavos), como EXERCÍCIOS ANTERIORES ORIUNDOS DE DIFERENÇA DE AUXÍLIO-
SAÚDE, tendo como beneficiário o servidor ADRIANO DOS SANTOS MESQUITA, ficando condicionando o pagamento em folha à existência 
de disponibilidade orçamentária. 

Publique-se. 
À SEPAG/NUCRE, para que seja providenciada planilha de solicitações de recursos orçamentários e financeiros para pagamento de 

passivos, conforme art. 12 e art. 13, §3º (passivos de valores brutos irrelevantes) e layout constante do anexo da Res. n. 224/2012-CJF e, 
posteriormente, aguardar disponibilidade de crédito orçamentário pertinente para proceder à inclusão em folha e à liquidação do passivo DEA 
devido ao servidor. 

 
PROCESSO Nº 0003557-31.2015.4.01.8010 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria DIREF/JFPA n. 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, 
ACOLHO a manifestação do NUCRE e DEFIRO, com efeitos a partir de 08/07/2015, a inscrição no AUXÍLIO-SAÚDE do servidor 

RICARDO FLÁVIO COSTA DA SILVA, Técnico Judiciário - Área Administrativa, na qualidade de BENEFICIÁRIO TITULAR do auxílio, bem 
como a percepção do benefício relativamente à sua dependente, sua esposa Diana Antonia da Rocha Nunes Costa, nos termos da Resolução 
n. 002/2008-CJF, alterada pelas Resoluções n. 200/2012-CJF e n. 316/2014-CJF, c/c Portaria PRESI n. 630-308/2008-TRF1. 

Por outro lado, com fulcro nos mesmos fundamentos normativos supra citados, INDEFIRO a percepção do benefício relativamente à 
sua mãe, uma vez que os genitores não constam no rol de beneficiários do auxílio na qualidade de dependentes do titular. 

Outrossim, considerando a determinação contida no art. 47, caput e §§ 1º e 2º da Res. n. 002/2008-CJF, com a nova redação dada 
pela Res. n. 200/2012-CJF, AUTORIZO a inclusão do auxílio em folha de pagamento, limitada ao valor de R$ 167,00 por pessoa, consoante 
disposto na Portaria n. 011/2015-CJF, durante a vigência do contrato do titular, ficando este obrigado a informar qualquer modificação no pla-
no de saúde que resulte em mudança de valor ou cancelamento do benefício, bem como DETERMINO que o titular apresente no NUCRE, por 
ocasião do recadastramento anual dos beneficiários de Auxílio-Saúde a ser realizado em setembro de cada ano, documentação idônea e apta 
a comprovar a permanência no plano de saúde juntamente com os respectivos dependentes, mediante cópia dos recibos de pagamento do 
período de setembro do ano anterior (ou do mês de início dos efeitos financeiros) a agosto do exercício vigente. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis. 
 
PROCESSO Nº 0004266-66.2015.4.01.8010  
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria DIREF/JFPA n. 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, 
ACOLHO a manifestação do NUCRE e DEFIRO, com efeitos a partir de 23/07/2015, a inscrição no AUXÍLIO-SAÚDE da servidora 

SUELY LOPES CAVALCANTE, Técnico Judiciário - Área Administrativa, na qualidade de BENEFICIÁRIA TITULAR do auxílio, bem como a 
percepção do benefício relativamente aos seus dependentes, seus filhos Yves Lopes Cavalcante e Ysabela Lopes Cavalcante, nos termos da 
Resolução n. 002/2008-CJF, alterada pelas Resoluções n. 200/2012-CJF e n. 316/2014-CJF, c/c Portaria PRESI n. 630-308/2008-TRF1. 

Outrossim, considerando a determinação contida no art. 47, caput e §§ 1º e 2º da Res. n. 002/2008-CJF, com a nova redação dada 
pela Res. n. 200/2012-CJF, AUTORIZO a inclusão do auxílio em folha de pagamento, cujo valor a ser reembolsado será o efetivamente pago 
e limitado ao teto de R$ 167,00 por pessoa, consoante disposto na Portaria n. 497/2013-CJF, durante a vigência do contrato da titular, ficando 
esta obrigada a informar qualquer modificação no plano de saúde que resulte em mudança de valor ou cancelamento do benefício, bem como 
DETERMINO que a titular apresente no NUCRE, por ocasião do recadastramento anual dos beneficiários de Auxílio-Saúde a ser realizado em 
setembro de cada ano, documentação idônea e apta a comprovar a permanência no plano de saúde juntamente com os respectivos depen-
dentes, mediante cópia dos recibos de pagamento do período de setembro do ano anterior (ou do mês de início dos efeitos financeiros) a a-
gosto do exercício vigente. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis. 
 
PROCESSO Nº 0004040-61.2015.4.01.8010 
Considerando a documentação juntada aos autos e as informações prestadas pela SELEP/NUCRE, bem como que o art. 196, § 2º, 

da Lei n. 8.112/1990 c/c os artigos 5º e 6º da Res. n. 002/2008-CJF determinam o pagamento (em caráter residual) do benefício ao servidor 
público do quadro de pessoal da Justiça Federal, quando a parturiente não for servidora. 

Com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da SECAD pela Portaria DIREF/JFPA n. 214/2009,  INDEFIRO, por ausência de 
previsão legal, o pagamento de AUXÍLIO-NATALIDADE ao servidor ÁLVARO JOSÉ DA SILVA SOUSA, Analista Judiciário - Área Judiciária - 
Especialidade Execução de Mandados, em razão de a esposa ser servidora pública estadual, com direito à percepção do mesmo benefício 
pelo seu órgão de origem, e de não estar comprovado nos autos que não ocorreu o pagamento do auxílio em questão pelo órgão do cônjuge. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para as providências cabíveis, inclusive para dar ciência ao servidor. 
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PROCESSO Nº 0005142-21.2015.4.01.8010 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria DIREF/JFPA n. 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos. 
ACOLHO a manifestação do NUCRE e DEFIRO, com efeitos a partir de 30/08/2015, a inscrição no AUXÍLIO-SAÚDE do servidor 

DIOGO ALVES GARCIA NUNES, Analista Judiciário - Área Judiciária, na qualidade de BENEFICIÁRIO TITULAR do auxílio, nos termos da 
Resolução n. 002/2008-CJF, alterada pelas Resoluções n. 200/2012-CJF e n. 316/2014-CJF, c/c Portaria PRESI n. 630-308/2008-TRF1. 

Outrossim, considerando a determinação contida no art. 47, caput e §§ 1º e 2º da Res. n. 002/2008-CJF, com a nova redação dada 
pela Res. n. 200/2012-CJF, AUTORIZO a inclusão do auxílio em folha de pagamento, cujo valor a ser reembolsado será o efetivamente pago 
e limitado ao teto de R$ 167,00 por pessoa, consoante disposto na Portaria n. 497/2013-CJF, durante a vigência do contrato do titular, ficando 
este obrigado a informar qualquer modificação no plano de saúde que resulte em mudança de valor ou cancelamento do benefício, bem como 
DETERMINO que o titular apresente no NUCRE, por ocasião do recadastramento anual dos beneficiários de Auxílio-Saúde a ser realizado em 
setembro de cada ano, documentação idônea e apta a comprovar a permanência no plano de saúde juntamente com os respectivos depen-
dentes, se houver, mediante cópia dos recibos de pagamento do período de setembro do ano anterior (ou do mês de início dos efeitos finan-
ceiros) a agosto do exercício vigente. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis. 
 
PROCESSO Nº 0005035-74.2015.4.01.8010 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria DIREF/JFPA n. 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, 
ACOLHO a manifestação do NUCRE e DEFIRO, com efeitos a partir de 27/08/2015, a inscrição no AUXÍLIO-SAÚDE da servidora 

KEILA SOUSA DE JESUS, Analista Judiciária - Área Judiciária - Especialidade Execução de Mandados, na qualidade de BENEFICIÁRIA 
TITULAR do auxílio,  bem como a percepção do benefício relativamente à sua dependente, sua filha Isabela Cristina Sousa Costa, nos termos 
da Resolução n. 002/2008-CJF, alterada pelas Resoluções n. 200/2012-CJF e n. 316/2014-CJF, c/c Portaria PRESI n. 630-308/2008-TRF1. 

Outrossim, considerando a determinação contida no art. 47, caput e §§ 1º e 2º da Res. n. 002/2008-CJF, com a nova redação dada 
pela Res. n. 200/2012-CJF, AUTORIZO a inclusão do auxílio em folha de pagamento, cujo valor a ser reembolsado será o efetivamente pago 
e limitado ao teto de R$ 167,00 por pessoa, consoante disposto na Portaria n. 497/2013-CJF, durante a vigência do contrato da titular, ficando 
esta obrigada a informar qualquer modificação no plano de saúde que resulte em mudança de valor ou cancelamento do benefício, bem como 
DETERMINO que a titular apresente no NUCRE, por ocasião do recadastramento anual dos beneficiários de Auxílio-Saúde a ser realizado em 
setembro de cada ano, documentação idônea e apta a comprovar a permanência no plano de saúde juntamente com os respectivos depen-
dentes, mediante cópia dos recibos de pagamento do período de setembro do ano anterior (ou do mês de início dos efeitos financeiros) a a-
gosto do exercício vigente. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis. 
 
PROCESSO Nº 0005557-04.2015.4.01.8010 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria DIREF/JFPA n. 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos. 
ACOLHO a manifestação do NUCRE e DEFIRO, com efeitos a partir de 02/06/2015, o pedido de CANCELAMENTO da inscrição no 

AUXÍLIO-SAÚDE tanto da servidora SILVANA CABRAL DE VASCONCELLOS NUNES DE SOUSA, Analista Judiciária - Área Judiciária, na 
qualidade de BENEFICIÁRIA TITULAR do auxílio, quanto de suas dependentes, suas filhas Lorena Cabral de Vasconcellos Nunes de Sousa e 
Letícia Cabral de Vasconcellos Nunes de Sousa, nos termos da Resolução n. 002/2008-CJF, alterada pelas Resoluções n. 200/2012-CJF e n. 
316/2014-CJF, c/c Portaria PRESI n. 630-308/2008-TRF1. 

Publique-se. 
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis. 
 
PROCESSO Nº 0001764-57.2015.4.01.8010 
Considerando as informações constantes dos autos, as delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela 

PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, o parecer da Assistência Jurídica de nº 1344471 acerca do resultado do procedimento licitatório 
(Pregão Eletrônico nº 35/2015), cujo objeto é Contratação de empresa para fornecimento e montagem de paredes divisórias no edifício-sede 
da Seção Judiciária do Pará. 

Nesse sentido: 
I – RATIFICO a adjudicação realizada pelo pregoeiro, conforme termo de adjudicação de nº 1343774 da seguinte forma: TREVO 

COMERCIO E SERVICO LTDA - ME (CNPJ: 10.956.940/0001-02) pelo valor total de R$12.806,00 (doze mil oitocentos e seis reais), grupo 1; 
II - HOMOLOGO, nos termos do artigo 8º, VI do Decreto nº 5.450/2005 c/c o art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, o resultado do presente 

procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº 35/2015) para que se produzam todos os efeitos legais, nos termos do Decreto nº 5.450/2005 e 
Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93. 

À SECOS para publicação no Boletim de Serviço desta Seção Judiciária e na Imprensa Nacional. 
Após, à SELIT para formalizar a contratação e demais providências, bem como emitir a ordem de serviço para execução do contra-

to. 
Tendo em vista o constante na Portaria nº 331-TRF 1ª Região, de 06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades 

dos executores de contratos, DESIGNO, desde já, para atuar como executor do contrato a ser firmado entre esta Seção Judiciária e a empre-
sa adjudicatária, o servidor FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, que ficará responsável pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas, 
devendo ser substituído nas ausências legais e regulamentares pelo servidor PAULO ALEX DA COSTA PENA. 

Emita-se a ordem de serviço. 
 
PROCESSO Nº 0005187-25.2015.4.01.8010 
Em face das informações constantes dos autos, do parecer da ASJUR de nº 1360045, da informação de nº 1358768 do Supervisor 

da SEPLO quanto ao crédito orçamentário e das delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 
214, de 06/07/2009, APROVO o Edital de nº 1315706, incluindo o seu Termo de Referência, cujo objeto é a contratação de empresa para for-
necimento de gêneros alimentícios, copos descartáveis e gás liquefeito de petróleo, para atender as necessidades da Sede da Seção Judiciá-
ria do Pará. 

Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por lote, obser-
vadas as disposições das Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto nº 5.450/2005, indicando para conduzi-lo o servidor Luís Henrique de Carvalho 
Lopes, o qual ficará responsável pelas publicações e condução dos trabalhos, devendo ser auxiliado pelo servidores Heron Cardias e Silva e 
Izabel Cristina de Melo Amorim, que comporão a equipe de apoio. 

Publique-se no boletim de serviço. 
Após, encaminhe-se ao Pregoeiro. 
 
PROCESSO Nº 0005794-38.2015.4.01.8010 
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Em face das informações constantes dos autos, do parecer da ASJUR de nº 1342013, da informação de nº 1332765 do Supervisor 

da SEPLO quanto ao crédito orçamentário e das delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 
214, de 06/07/2009, APROVO o Edital de nº 1358891, incluindo o seu Termo de Referência, cujo objeto a contratação de empresa para o for-
necimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios (café, açúcar, água mineral), copos descartáveis e gás de cozinha à Subseção Judi-
ciária de Paragominas. 

Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, obser-
vadas as disposições das Leis 8.666/93 e 10.520/02, Lei complementar nº 123/2006 e Decreto nº 3.555/2000, indicando para conduzi-lo o ser-
vidor Felipe Maciel da Conceição, o qual ficará responsável pelas publicações e condução dos trabalhos, devendo ser auxiliado pelo servidor 
Antonio Silva Nascimento, que comporá a equipe de apoio. 

Publique-se no boletim de serviço. 
Após, encaminhe-se ao Pregoeiro. 
 
PROCESSO Nº 0002378-62.2015.4.01.8010 
Considerando as informações constantes dos autos, as delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela 

PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, o parecer da Assistência Jurídica de nº 1357648 acerca do resultado do procedimento licitatório 
(Pregão Eletrônico SRP nº 31/2015), cujo objeto é formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Coletes Balísticos, tipo 
DISSIMULADO NÍVEL IIIA, para uso dos agentes de segurança lotados na Seção Judiciária do Pará. 

I – RATIFICO a adjudicação realizada pelo pregoeiro, conforme termo de adjudicação de Nº 1345130 da seguinte forma: AMERICA 
BLINDAGEM LTDA - ME (CNPJ: 03.558.646/0001-87) pelo valor global de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais); 

II – HOMOLOGO, nos termos do artigo 8º, VI do Decreto nº 5.450/2005 c/c o art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, o resultado do presente 
procedimento licitatório (Pregão Eletrônico SRP nº 31/2015) para que se produzam todos os efeitos legais, nos termos do Decretos nº 
5.450/2005 e Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93. 

À SECOS para publicação no Boletim de Serviço desta Seção Judiciária e na Imprensa Nacional. 
À SELIT para formalizar a ata de registro de preços, observada a regularidade fiscal da contratada, e demais providências a seu 

cargo. 
Tendo em vista o constante na Portaria nº 331-TRF 1ª Região, de 06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades do 

executor de contrato, DESIGNO, desde já, para atuar como gestor da ata de registro de preços a ser firmada entre esta Seção Judiciária e a 
empresa adjudicatária, a Supervisor da SEVIT, que ficará responsável pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas, devendo ser substitu-
ído nas ausências legais e regulamentares pelo substituto automático da Seção. 

Emita-se a ordem de serviço. 
 
* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Odival Quaresma Filho 

 
 

AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Empresa/Favorecido (a) Discriminação Processo Nota de 
Empenho 

Data da 
Autoriz. 

Valor 
(R$) 

D&L SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO 

Serviços de apoio administrativo no 
prédio sede da SJPA, em 
SETEMBRO/2015 

0006454-
32.2015.4.01.8010 

15NE000360 
15NE000361 03.11.15 102.656,55

D&L SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO 

Serviços de limpeza, asseio e 
conservação predial, realizado na 
Subseção Judiciária de Altamira, no mês 
de SETEMBRO/2015 

0000766-
89.2015.4.01.8010 15NE000624 03.11.15 5.504,24

D&L SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO 

Serviços de apoio administrativo na 
Subseção Judiciária de Altamira, em 
SETEMBRO/2015 

0000664-
67.2015.4.01.8010 15NE000388 03.11.15 7.155,65

D&L SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO 

Serviços de limpeza, asseio e 
conservação predial prestados na Seção 
Judiciária do Pará. SETEMBRO/2015 

0006474-
23.2015.4.01.8010 15NE000638 03.11.15 69.411,89

Eliana Silva Inácio Reembolso de despesas com saúde, 
conforme NFSD-128/15. 

0005502-
53.2015.4.01.8010 15NE000257 03.11.15 67,50

Eliana Silva Inácio Reembolso de despesas com saúde, 
conforme NFSD-92/15. 

0005505-
08.2015.4.01.8010 15NE000257 03.11.15 67,50

Eliana Silva Inácio Reembolso de despesas com saúde, 
conforme NFSD-275/15. 

0005506-
90.2015.4.01.8010 15NE000257 03.11.15 67,50

Eliana Silva Inácio Reembolso de despesas com saúde, 
conforme NFSD-261/15. 

0005575-
25.2015.4.01.8010 15NE000257 03.11.15 67,50

ENDOGASTRO CLÍNICA 
ENDOSCOPIA E CIRURGIA DO 
APARELHO DIGESTIVO 

Serviços médicos de credenciado do 
pro-social/pj prestados a servidores 
desta SJPA, conforme NFSE-699 

0006400-
66.2015.4.01.8010 15NE000254 03.11.15 2.229,96

COOPERATIVA DOS MÉDICOS 
ANESTESIOLOGISTAS NO 
ESTADO DO PARÁ 

Serviços médicos de credenciado do 
pro-social/pj prestados a servidores 
desta SJPA, conforme NFSE-6904 

0004550-
74.2015.4.01.8010 15NE000254 03.11.15 412,80

SALUTARE SERV. DE 
FISIOTERAPIA 

Serviços de fisioterapia de credenciado 
do pro-social/pj prestados a servidores 
desta Seção Judiciária, conforme NFSE-
1407 

0006069-
84.2015.4.01.8010 15NE000254 03.11.15 2.265,00

DENSIMAGEM 

Serviços médicos de credenciado do 
pro-social/pj prestados a servidores 
desta Seção Judiciária, conforme NFSE-
3534 

0006302-
81.2015.4.01.8010 15NE000254 03.11.15 290,01

CLÍNICA REHABILITAR 
Serviços odontológicos de credenciado 
do pro-social/pj prestados a servidores 
desta SJPA, conforme NFSE-04 

0006393-
74.2015.4.01.8010 15NE000254 03.11.15 1.946,00
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S. T. L. RODRIGUES 
Serviços psicoterápicos prestados a 
associados do pro-social por 
credenciado, conforme NFSE-7 

0006391-
07.2015.4.01.8010 15NE000254 03.11.15 2.400,00

HOSPITAL PORTO DIAS 
Serviços médicos de credenciado do 
pro-social/pj prestados a servidores 
desta SJPA, conforme NFSE-10157 

0006309-
73.2015.4.01.8010 15NE000254 03.11.15 3.869,07

Eduardo Carrera da Costa Reembolso de despesas com saúde, 
conforme NF 368/2015 

0005814-
29.2015.4.01.8010 15NE000257 03.11.15 67,50

MARIA JOSÉ C. FRANCO – ME 
(MAJORCA) 

Serviços psicoterápicos de credenciado 
do pro-social/pj prestados a servidores 
desta SJPA, conforme NFSE-209 

0006233-
49.2015.4.01.8010 15NE000254 03.11.15 9.426,50

ONCOLÓGICA BRASIL S/S LTDA 

Serviços médicos de credenciado do 
pro-social/pj prestados a servidores 
desta Seção Judiciária, conforme NFS-
872 

0006333-
04.2015.4.01.8010 15NE000254 03.11.15 77.427,04

ORTOCLÍNICA DO PARA 
Serviços médicos de credenciado do 
pro-social/pj prestados a servidores 
desta SJPA, conforme NFSE-1685 

0006305-
36.2015.4.01.8010 15NE000254 03.11.15 596,12

CANAL PUBLICACOES E 
PUBLICIDADE 

Publicação em jornal de grande 
circulação (Avisos de Licitação – Pregão 
Eletrônico nº 31 e 32/2015), NFSe nº 
1054 

0005886-
16.2015.4.01.8010 15NE001663 04.11.15 763,00

V C O SERVICOS TEC EM 
TELECOMUNICACOES E 
ELETRICIDADE 

7ª medição do serviço de reforma das 
instalações elétricas do ed. sede da 
Justiça Federal - Seção Judiciária do 
Pará 

0001184-
27.2015.4.01.8010 14NE001777 04.11.15 203.286,21

* Autorizações assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Odival Quaresma Filho 
 
 

CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 

NOME PROCESSO NOTA DE 
EMPENHO DESTINO (S) PERÍODO 

NÚMERO 
DE 

DIÁRIAS 

VALOR 
(R$) 

Arthur Pinheiro Chaves 
0006528-

86.2015.4.01.8
010 

15NE000017
15NE000110 Belém/Santarém 05 a 06.11.15 1,5 1.523,55

Odival Quaresma Filho 
0006633-

63.2015.4.01.8
010 

15NE000017
15NE000110 Belém/Santarém 05 a 06.11.15 1,5 1.218,84

247,59

Paulo Sérgio Porto Bemerguy 
0006383-

30.2015.4.01.8
010 

15NE000017
15NE000110 Belém/Santarém 04 a 06.11.15 2,5 1.266,10

495,19

Marianezia Oliveira Borges 
0006461-

24.2015.4.01.8
010 

15NE000017
15NE000110 Itaituba/Aveiro 09 a 11.11.15 2,5 1.547,48

495,19

Dária de Fátima Fonseca Chaves 
0006394-

59.2015.4.01.8
010 

15NE000017 Marabá/Zona Rural 22.10.15 0,5 309,50

José Jorge dos Marques Santos 
0006316-

65.2015.4.01.8
010 

15NE000018
15NE000324 Belém/Brasília 04 a 07.11.15 3,5 1.772,54

495,19

* Autorizações assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Odival Quaresma Filho 
 


