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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

AUTORIZAÇÃO 5361317 - SJPA-SESUD-SECAD

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Diante das informações constantes dos autos, da apropriação realizada pela SEOFI de
nº 5359962 e com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela
PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO o pagamento da despesa no valor de R$5.464,70
(cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos) (2017NE000390 e 2017NE000391),
em favor da empresa D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, referente a
repactuação JAN-OUT/2017, decorrente da prestação de serviço de apoio administrativo na Subseção
Judiciária de Castanhal, conforme Nota Fiscal nº 10049, observados os demais descontos tributários
devidos, se for caso.

Outrossim, e tendo em vista a ocorrência de multa neste processo, comento e decido
conforme a seguir:

É atribuição do executor do contrato o envio da Nota Fiscal devidamente atestada à
SEOFI em tempo hábil, para apropriação. Portanto, em caso de incidência de ônus moratórios decorrentes
do atraso do envio da NF, o executor deverá ser responsável pelo ressarcimento dos encargos moratórios
pagos pela Administração.

A nota fiscal nº 10049, referente a Repactuação JAN-OUT/2017, foi encaminhada à
SEOFI intempestivamente. Tal fato gerou a cobrança de encargos moratórios no valor de R$13,88.

Desse modo, caberá ao executor do contrato a responsabilidade pelo ressarcimento aos
cofres públicos do valor de R$13,88.

Posto isto, DETERMINO ao executor do contrato que providencie o ressarcimento à
Administração do valor de R$13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos), autorizando o seu desconto
diretamente na folha de pagamento ou através de GRU, juntando a cópia do comprovante a estes autos.

Publique-se.
À SEOFI para pagamento.
À SESAP/CAH para ciência e cumprimento.

 
JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 27/12/2017, às 15:18 (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
5361317 e o código CRC D86CE7E2.
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