
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO SJ DIREF

Trata-se de proposta de Termo Aditivo para prorrogação do Convênio n.º03/2016
(doc. 3332337), firmado entre a Seção Judiciária do Pará e a Faculdade Maurício de Nassau para
funcionamento  do  Núcleo  de  Prática  Jurídica  da  FACULDADE  MAURÍCIO  DE  NASSAUO
NPJ/MAURÍCIO  DE  NASSAU  para  prestação  de  serviços  gratuitos aos  jurisdicionados  desta
Seccional, conforme PAe 0007333-05.2016.4.01.8010. O referido Convênio iniciou sua vigência em
16.12.2016, e, em sua cláusula 7ª consta previsão de possibilidade de prorrogação pelo período de 12
(doze) meses, mediante anuência de ambas as partes.

Em consulta  à  Faculdade  convenente,  a  Coordenação  do  NUPJ/MAURÍCIO DE
NASSAU manifestou-se favorável (doc. 5204089) à prorrogação do acordo.

A Assessoria Jurídica (Asjur) desta Seccional aprovou (doc. 5215990) a minuta do
Termo Aditivo apresentado  e atestou que o mesmo cumpre os ditames da Lei 8.666/93.

Em manifestação favorável ao termo de cooperação (doc. 5245521) a Secad ressaltou
que "nada tem a reparar quanto à continuidade na prestação dos serviços objeto do Convênio ora
firmado, tampouco em relação aos termos da minuta de prorrogação anexada".

Ante  o  exposto,  considerando as  atribuições legais  e regulamentares que me são
conferidas, ACOLHO  as manifestações da Secad (5245521) e Asjur (5215990) para determinar que
seja oficiado à FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, a fim de dar-lhe ciência acerca do
interesse desta Justiça Federal de 1º Grau/Seção Judiciária do Pará em firmar o termo aditivo ao
Convênio n.º  3/2016,  bem assim sejam encaminhadas  02 (duas)  vias  do  Termo Aditivo para
assinatura.

À Sesud e Secad, para ciência, acompanhamento e eventuais providências cabíveis.

Dê-se ciência aos Diretores do Nucod e Secad do presente despacho.

Cumpra-se.

 

CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA
Juíza Federal Diretora do Foro da SJPA em exercício

Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Diretora do Foro em
exercício, em 12/12/2017, às 17:58 (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 5254722 e o código CRC E616C9CE.
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