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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO SJ SECAD 1286

Considerando as informações constantes dos autos, a previsão de crédito orçamentário
para o atendimento da despesa (5328869) e as delegações conferidas ao Diretor da Secretaria
Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO, atendidas as
recomendações da ASJUR, a contratação das empresas visando o fornecimento de gêneros alimentícios e
descartáveis para a Subseção Judiciária de Redenção, ao teor do art. 24, II da lei nº 8.666/93, conforme
abaixo:

- valor de R$ 1.136,40 (mil cento e trinta e seis reais e quarenta centavos) em favor
da empresa SUPERMERCADO POTÊNCIA LTDA (CNPJ: 08.530.672/0001-10) para fornecimento
copos descartáveis 200ml e 50ml

- valor de 2.428,68  (dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito
centavos) em favor da empresa  A. M. M. SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ: 08.931.363/0001-52)
para fornecimento de café e açúcar.

Publique-se.
À SESAP/RDO para sanar as pendências apontadas no parecer da ASJUR referente aos

dados das empresas e de seus representantes (5350995).
À SELIT para formalizar a contratação e demais providências, bem como emitir a ordem

de serviço para execução do contrato.
Tendo em vista o constante na Portaria nº 331-TRF 1ª Região, de 06.09.94, que dispõe

sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos, DESIGNO, desde já, para atuar como
executor dos contratos a serem firmados entre esta Seção Judiciária e as empresas adjudicatárias, o
Supervisor da SESAP/RDO, que ficará responsável pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas,
devendo ser substituído nas ausências legais e regulamentares pelo substituto automático da Seção.

À SEPLO para, quando da descentralização dos recursos referente ao exercício de 2018,
emitir nota de empenho de abertura, tipo global, visando inclusão no contrato.

 
JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

Diretor da Secretaria Administrativa
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