Quinta-feira, 28 de outubro de 2010
35A VARA FEDERAL

Caderno Administrativo JFRJ

devidamente autorizados pelo perito,através de petição nos
autos ou procuração específica para tal.

RJ-POR-2010/01034
O DOUTOR GUILHERME BOLLORINI PEREIRA, JUIZ
FEDERAL TITULAR DESTA VARA, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS:

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os
procedimentos para entrega de alvarás no balcão da Vara.

3) Os alvarás expedidos não poderão ser retirados por
estagiários, ainda que constituídos nos autos, exceto quando o
estagiário for o favorecido, indicado na forma dos incisos “a” e
“b” do art . 1º, acima.
4) Concomitantemente à expedição dos alvarás cujos valores
sejam devidos aos autores (relativos a processos
previdenciários), deverá haver a intimação dos mesmos,
preferencialmente por telefone, para ciência da existência de
valores a receber, não sendo necessária a efetiva confirmação
de tal diligência para a retirada do alvará.
5) Cancele-se a portaria 2010/00751.

CONSIDERANDO o determinado na Resolução nº 110/2010 do
Conselho de Justiça Federal.
RESOLVE:
1) Os alvarás de valores devidos aos autores, peritos e
advogados deverão sempre ser expedidos em nome dos
mesmos, admitidas as seguintes exceções:

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
GUILHERME BOLLORINI PEREIRA
JUIZ FEDERAL TITULAR

a) no caso dos autores, quando o advogado, devidamente
munido dos poderes para receber e dar quitação, REQUERER
a expedição do alvará em seu próprio nome ou em nome de
terceira pessoa física, será obrigatório, nesta hipótese, o
fornecimento, por petição, à Secretaria deste Juízo, do número
de identidade, de CPF e, se for o caso, da inscrição na OAB da
terceira pessoa física com poderes para recebimento dos
valores junto ao banco depositário, assumindo o advogado
requerente,
nos
autos,
total
responsabilidade
pela
indicação. Deverá também constar do alvará o nome da parte
beneficiária do depósito.
b) no caso de honorários devidos aos peritos e advogados,
quando os favorecidos requererem a expedição do alvará,
deverão informar, por petição, os dados de identidade, CPF e
OAB (se for o caso), da terceira pessoa física com poderes para
recebimento dos valores junto ao banco depositário,
assumindo, nos autos, total responsabilidade pela indicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
GUILHERME BOLLORINI PEREIRA
JUIZ FEDERAL

2) Os alvarás expedidos somente poderão ser retirados:
a) pelos favorecidos;
b) por advogado constituído nos autos.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
Pregão Eletrônico nº 144/10

c) no caso de alvarás de valores devidos a peritos, os mesmos
também
poderão
ser retirados por terceiros desde que
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Diário Eletrônico

DA JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO
Quinta-feira, 28 de outubro de 2010
Nº Processo: RJ - EOF-2010/2474 - Registro de Preços, válido
por 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa
especializada para fornecimento e instalação de Solução de
Controle de Acesso Predial na Justiça Federal de 1° Grau do
Rio de Janeiro., conforme Anexo I (Termo de Referência).
Abertura: 16.11.10 às 13:00 h. Retirada de editais: no “site”
www.comprasnet.gov.br (UASG 090016). Maiores informações
na Av. Rio Branco, 243, Anexo I, 5º andar, Centro, Rio de
Janeiro - Tel. (21) 3218-8764 / 8765 - Horário de 12 às 17
horas

Caderno Administrativo JFRJ

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 29/2010. Processo RJEOF-2010/176. Contratante: Justiça Federal de 1º Grau no Rio
de Janeiro. Contratada: ELJ INSTALADORA DE TELEMÁTICA
LTDA-ME. Objeto: Inclusão de serviços. Base Legal: Lei nº
10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, nº 5.450/2005, nº
3.931/2001, LC 123/06 e Lei 8.666/93. Data de Assinatura:
20/10/2010. Signatários: Dr. Marcelo Leonardo Tavares, Juiz
Federal - Diretor do Foro em exercício, pela Contratante, e o Sr.
Givaldo Lopes de Jesus, pela Contratada.

Pregão Eletrônico nº 143/10
Nº Processo: RJ - EOF-2010/2473 - Registro de Preços, válido
por 12 (doze) meses, para eventual aquisição de mobiliário,
conforme Anexo I (Termo de Referência).Abertura: 16.11.10 às
13:00 h. Retirada de editais: no “site” www.comprasnet.gov.br
(UASG 090016). Maiores informações na Av. Rio Branco, 243,
Anexo I, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro - Tel. (21) 3218-8764 /
8765 - Horário de 12 às 17 horas

SEÇÃO DE APOIO A LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/10
Nº Processo: RJ - EOF-2010/2263 - Registro de Preços, válido
por 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material de
construção, conforme Anexo I (Termo de Referência). Abertura:
11.11.10 às 13:00 h. Retirada de editais: no “site”
www.comprasnet.gov.br (UASG 090016). Maiores informações
na Av. Rio Branco, 243, Anexo I, 5º andar, Centro, Rio de
Janeiro - Tel. (21) 3218-8764 / 8765 - Horário de 12 às 17
horas.

SEÇÃO DE CONTRATOS
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