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TRF5 encaminha mais de 10 toneladas 
de papel para reciclagem

de Maio20
TERÇA

Tribunal fará pregão eletrônico para contratação de empresas Aniversariantes

Matheus Targino Azevedo e Silva
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre

Gustavo Augusto Batista Melo
Digitalização

Lúcio Cris do Nascimento
SOSERVI

 ais de 10 toneladas de 
papéis recicláveis foram 

doadas pelo TRF5 à Organiza-
ção Não Governamental (ONG) 
Moradia e Cidadania, adminis-
trada pelos servidores da Caixa 
Econômica Federal. A doação 
faz parte do segmento de res-
ponsabilidade social do Tribu-
nal, que visa a contribuir com 
desenvolvimento sustentável e a 
preservação dos recursos natu-
rais. O material doado é oriundo 
de mais de 100 mil Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs) com 
temporalidade cumprida, pa-
gas e prontas para eliminação, 

O TRF5 torna pública a abertura de 
dois pregões eletrônicos para con-
tratação de empresas para forneci-
mento de água potável e serviços 
de café expresso. O primeiro será 
realizado na próxima quinta-feira 
(22/05), às 13h (horário de Brasí-
lia), e terá como objeto o forne-
cimento de água potável, através 

de caminhões-pipa, para abastecer 
os prédios do Tribunal. A abertura 
do segundo pregão eletrônico será 
realizada no dia 26/05, às 13h, para 
contratação de empresa para a lo-
cação de máquina e moinho para 
produzir café expresso para o TRF5. 
A abertura dos pregões será realiza-
da na Sala da Comissão Permanente 

de Licitação, no 8º andar do Tribunal. 
Os editais estarão disponíveis na 
Internet, nos endereços www.trf5.jus.
br e www.comprasnet.gov.br, ou na 
sala da Comissão Permanente de Li-
citação, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9h às 17h. Mais informa-
ções pelos telefones: (81) 3425-9941 
/ 3425-9851 e fax (81) 3425-9315.

A Subsecretaria de Infraestrutura e Administra-
ção Predial (SIAP) está renovando a pintura das 
paredes das casas de máquinas dos fan coils 
(condicionador de ar que utiliza água gelada, 
ao invés de gás refrigerante). A iniciativa, se-
gundo a SIAP, visa à manutenção da qualidade 
do ar que circula nos ambientes do TRF5. O 
serviço, executado nos fins de semana, já foi 
realizado do 6º ao 12º andares. Nos demais 
andares, os serviços serão realizados de acordo 
com a programação elaborada pela SIAP.  

uma vez decorrido o prazo de 
guarda (cinco anos), além de 
papéis recolhidos dos diversos 
setores da Corte. Os papéis, 
fragmentados e prensados, 
vão ajudar a Comunidade do 
Pilar, por meio de ações que 
serão desenvolvidas, princi-
palmente, na Escola Municipal 
Nossa Senhora do Pilar, nas 
áreas esportiva, cultural e de 
lazer para crianças e adoles-
centes.
Colaboração -  Os membros 
da Comissão Socioambiental 
do TRF5, entre eles, o servi-
dor do Setor de Reprografia, 

SIAP realiza serviço nas caixas de 
máquinas dos condicionadores de ar

Correição nos 
processos virtuais
Até a próxima sexta-feira, a Cor-
regedoria Regional da 5ª Região 
realiza a correição nos processos 
virtuais da Seção Judiciária do 
Ceará (SJCE), incluindo a capital 
Fortaleza. Na semana de 5 a 9/05, 
o corregedor-regional, desembar-
gador federal Francisco Barros Dias, 
e sua equipe, realizaram a correi-
ção ordinária no interior do Ceará. 
Durante o período, foram correicio-
nados 530 processos nas subseções 
judiciárias de Juazeiro do Norte, 
Tauá, Crateús, Quixadá, Limoeiro do 
Norte, Sobral, Itapipoca e Iguatu.

Clóvis Araújo, solicitam aos dire-
tores e servidores do TRF5 que 
os papéis e papelões, que seriam 
jogados no lixo comum, sejam 
enviados para reciclagem. “Basta 
nos procurar, pelos ramais 9410 
e 9408, que providenciaremos o 
recolhimento”, assegura. De acor-
do com a diretora da Secretaria 
Administrativa, Sorária Caio, e 
também integrante da Comissão, 
o papel somente deve ser objeto 
de reciclagem após passar pela 
sua reutilização. “Aqui relembro 
um pouco a questão dos 3 “Rs”: 
redução, reutilização e reciclagem 
do papel”.


