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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-SECAD

Tendo em vista as competências delegadas ao Diretor da SECAD por meio da Portaria n.
214/2009-DIREF, as informações contidas nos presentes autos, a apresentação da planilha (9471587), o
parecer da Serlic (9493338), a informação da Seplo quanto à disponibilidade de recursos para atendimento
da despesa (9524835), AUTORIZO a celebração do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 30/2017,
firmado entre a Administração e a empresa AG4 SERVIÇOS EMPRESARIAIS -EIRELI -ME, cujo
objeto é a prestação de serviços de mensageria motorizada, com fornecimento de material e equipamentos,
na sede da Seção Judiciária do Pará, nos termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93 e art. 12 do Decreto nº
9.507/2018.

A finalidade deste termo aditivo é a Concessão de repactuação de preços para a
manutenção da equação econômica-financeira do contrato nº 30/2017, decorrente do aumento salarial
da categoria conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 (9471367), sendo a diferença de
repactuação no valor total de R$ 3.659,28 (três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito
centavos) concernente ao período de JANEIRO até DEZEMBRO/2019, conforme parecer da Serlic
(9493338).

Publique-se.
À Seplo para reforço do empenho.
À Selit, para elaborar minuta do Termo de Apostilamento, a ser apreciada pela ASJUR.
À Asjur para apreciação, em caráter de urgência, da minuta do Termo de

Apostilamento. Restando aprovada, devolver à Selit para a devida formalização.
À Sevit/Nuasg para notificar a contratada para apresentação da Nota Fiscal,

visando o pagamento ainda neste exercício.
 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 24/12/2019, às 10:06 (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
9525162 e o código CRC C7A65153.
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