
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

CERTIDÃO - SJPA-TUU-DISUB

Certifico que, após deliberação dos membros da Comissão Especial de Seleção de
Projetos formada pelo Edital de Seleção n. 6719580, constante nos documentos ns. 7322082, 7357123
e  7357149, foram selecionadas, por maioria de votos, as seguintes entidades na modalidades abaixo
descritas:

CATEGORIA ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDADE VENCEDORA:  POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - 13º BATALHÃO DE
POLÍCIA MILITAR, através do projeto "Reestruturação da Segurança Interna do 13º Batalhão de
Polícia Militar", no valor estimado de R$15.186,05(quinze mil,  cento e oitenta e seis reais e cinco
centavos).

CATEGORIA ENTIDADES PRIVADAS

ENTIDADE VENCEDORA: COMUNIDADE TERAPÊUTICA SOTÉRICA (Centro
de Recuperação Desafio Jovem), através do projeto "Inclusão Digital de Dependentes Químicos", no
valor estimado de R$41.191,14 (quarenta e um mil, cento e noventa e um reais e quatorze centavos). 

Isso posto,  de ordem do Juiz Federal  Diretor da Subseção Judiciária de Tucuruí,
promovo a divulgação do resultado final da seleção e convoco as entidades vencedoras para cerimônia
de outorga do objeto do edital, a ocorrer no dia 17 de dezembro de 2018, às 10 horas da manhã, na sede
da Subseção Judiciária de Tucuruí.

Faço remessa dos autos à SESAP, para publicação do resultado final da seleção e
afixação no mural da Subseção.

Comunique-se aos interessados pelos meios que se fizerem eficazes.

Tucuruí/PA, 14 de dezembro de 2018.

Eduardo Minuzzi Niederauer

Diretor de Secretaria Judiciária

Subseção Judiciária de Tucuruí

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Minuzzi Niederauer, Diretor(a) de
Secretaria de Vara, em 14/12/2018, às 16:25 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

SEI/TRF1 - 7357662 - Certidão https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 2 14/12/2018 17:12



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 7357662 e o código CRC 798A1AE3.
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