
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO SJ DIREF

Com base nas informações prestadas pela Secad, 4757424, pela Seaju, 4544059 e pela Secoc/Nulic, 4515518/4584290,  e considerando o disposto no
Despacho Diref 4644520, AUTORIZO:

1) O pagamento, diretamente por esta Seccional, da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 4749037, e da Guia de Recolhimento do INSS 4749792,
apresentadas pela empresa Mistral Serviços Ltda, no total de R$ 23.673,02 (vinte e três mil seiscentos e setenta e três reais e dois centavos), por meio da utilização de
valores provisionados em conta vinculada ao extinto Contrato SJDF 10/2015 0578544;

2) O recolhimento dos tributos compulsórios e das provisões legais incidentes sobre a Nota Fiscal n. 1.045 4412663,  referente à prestação dos serviços de
bombeiro civil no mês de junho/2017, e a retenção do valor remanescente;

3) A glosa de R$ 321,80 (trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos) no valor remanescente da Nota Fiscal n. 1.045 4412663,  referente à prestação
dos serviços de bombeiro civil no mês de junho/2017, nos termos da Informação Secoc/Nulic 4515518.

Publique-se.

Após, ao Nulic,
Para providenciar a disponibilização dos valores da conta vinculada, no total do pagamento autorizado no item "1", com máxima brevidade, em razão da

proximidade do vencimento das guias.

Ao Nucaf,
a) para as providências determinadas nos itens  "2" e "3";
b) para as providências determinadas no item "1", efetuando o pagamento tão logo haja a liberação dos valores provisionados;
c) para apuração do valor remanescente da fatura de junho/2017;
d)  para  retorno  dos  autos  ao  Nulic,  a  fim  de  que  seja  atualizada  a  planilha  de  pendências  financeiras  relativas  à  empresa,  constante  do  PAe

0005083-77.2017.4.01.8005, e posterior retorno dos autos à Secad para deliberação quanto ao valor remanescente das fatura.

Ao Nuasg,



Para solicitar à empresa a apresentação das Guias de Recolhimento de FGTS e INSS relativas à competência maio/2017, nos termos do item "4"  do
Despacho Diref 4644520.

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do Foro, em 14/09/2017, às 14:20 (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 4758547 e o código
CRC 7EB8A497.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco G, Lote 8 - CEP 70070-933 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br/sjdf/
0009121-35.2017.4.01.8005 4758547v25


