
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO SJ DIREF

Versam estes autos sobre o pagamento da Nota Fiscal n. 1.002, 4908730, datada de 27.10.2017,
no valor de R$ 340.008,75 (trezentos e quarenta mil oito reais e setenta e cinco centavos), relativa aos serviços de
vigilância desarmada prestados durante o mês de setembro de 2017, nos termos do Contrato SJ/DF n. 18/2015,
1684927, 6º Termo Aditivo 4819597, celebrado com a empresa Visan Segurança Privada Ltda.

Com base nas informações prestadas pela Secad, 5041216, e pelo Nulic, 4968006, e uma vez
atestado o cumprimento das obrigações contratuais, AUTORIZO o pagamento da Nota Fiscal n. 1.002, 4908730, no
valor de R$ 340.008,75 (trezentos e quarenta mil oito reais e setenta e cinco centavos), relativa à prestação de
serviços de manutenção predial durante o mês de setembro de 2017  pela empresa Visan Segurança Privada
Ltda.

Ressalta-se que a Nota Fiscal 4908730 abateu a glosa apurada na Planilha 4947044, no valor de
R$ 5.498,73 (cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), em conformidade com as
orientações  do Despacho Presi  n.  266/2017 (4453939)  no  PAe 0008554-04.2017.4.01.8005,  de  acordo  com o
informado pela Secoc, itens 2.2 e 2.3 da Informação  4968006.

Publique-se.

Ao Nucaf,
Para  providências,  observando-se  que  o  recolhimento  do  INSS  deverá  ocorrer  até  o  dia

20.11.2017, a fim de que sejam evitados encargos moratórios.
Kátia Balbino de Carvalho Ferreira

Juíza Federal Diretora do Foro
Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do Foro, em
08/11/2017, às 18:07 (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 5041314 e o código CRC 88ABC036.
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