
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

ORDEM DE SERVIÇO - 7999956

 

A Juíza Federal Diretora da Seção Judiciária do Pará, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e 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,

 

RESOLVE:

 

I  -  DESIGNAR  o  (a)  servidor  (a)  abaixo  relacionado  (a)  para  atuar  como  Executor  (a)  do  Convênio  firmado  entre  esta Seção  Judiciária  e  a  SICOOB UNIDAS,
COOPERATIVA DE CRÉDITO (CNPJ/MF n.º 01042487-38), instituição financeira devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Lei n.º 5.761/71 e
Resolução CMN 3.442, para a prestação de serviços de assistência à saúde, crédito consignado em folha de pagamento e produtos e serviços financeiros, ficando responsável pelo fiel
cumprimento das obrigações assumidas:

 

CONVÊNIO PROCESSO
EXECUTOR (A)

TITULAR
CONVENIADA OBJETO VIGÊNCIA

7759214 0001254-05.2019.4.01.8010

 
Diretor (a) do Núcleo de
Recursos Humanos da

Seção Judiciária do Pará
- NUCRE

 

SICOOB UNIDAS, COOPERATIVA DE CRÉDITO
(CNPJ/MF n.º 01042487-38)

Prestação de serviços de assistência à saúde,
crédito consignado em folha de pagamento e

produtos e serviços financeiros.

15/03/2019
a

15/03/2024

 

II - DESIGNAR o (a) substituto (a) legal da Direção do Núcleo de Recursos Humanos - Nucre para, nas ausências e afastamentos legais do (a) titular, atuar como executor (a)
substituto (a) do supracitado convênio.

III - REVOGAR  a ordem de serviço n.º 7777428.

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

 

 

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

 
 

Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Diretora do Foro, em 11/04/2019, às 18:30 (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 7999956 e o código CRC 3E1C657C.

Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 - Belém - PA - www.trf1.jus.br/sjpa/

0001254-05.2019.4.01.8010 7999956v4

SEI/TRF1 - 7999956 - Ordem de Serviço https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 1 12/04/2019 13:25


