
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO SJ DIREF

 

 Trata-se de desfazimento de bens móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio da
Subseção Judiciária de Altamira/PA, discriminados na planilha 2246119.

Após  deliberação  realizada  pela  Comissão  instituída  pela  Portaria  SJ  Diref  230
(2298988), foi recomendada a doação total dos bens ao Exército Brasileiro, nos termos do Decreto
99.658/1990 e na Instrução Normativa n. 14-16/TRF 1ª Região, que normatiza a matéria no âmbito da
Justiça Federal.

Verifico no presente procedimento o atendimento à conveniência da administração
pública, haja vista que os bens são considerados antieconômicos e não serão mais reutilizados nas
estruturas físicas daquela Subseção, bem como objetiva-se a liberação do espaço físico em que está
guardado o referido material.

Além  disso,  reputam-se  regulares  os  procedimentos  necessários  à  alienação,  tais
como: publicação de Edital (2791156), Parecer da ASJUR 3075854 e do Nucoi 3075924, bem como
manifestação Secad 3090384.

Diante das informações prestadas no PAe-SEI n.º 0002777-57.2016.4.01.8010 e das
atribuições que me são conferidas pelo Provimento Coger n.º 129, de 08.04.2016, RATIFICO  em
todos os seus termos a Ata da Comissão de Desfazimento 3013085.

Ato contínuo, AUTORIZO  a doação dos bens listados no documento 2246119 ao
Exército Brasileiro, os quais foram classificados como antieconômicos, com fulcro na IN 14-16, do
TRF da 1ª Região e no Decreto n. 99.658/1990.

Lavre-se o competente Termo de Doação.

À Sesap/ATM, para as providências de praxe.

À Secva/ATM, para ciência e acompanhamento.

À Secad, para ciência e eventuais providências.

Oportunamente, arquive-se.

 
Juiz Federal SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES

Diretor do Foro da SJPA

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 10/11/2016, às 16:31 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3090407 e o código CRC 558AF10D.
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