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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Diante das informações constantes dos autos, do atesto da prestação dos serviços
(12220161), da apropriação realizada pela Seofi (12224140) e com fulcro nas delegações conferidas ao
Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA SJPA-DIREF n. 9836202, de 27/02/2020, AUTORIZO
o pagamento da despesa no valor de R$ 5.303,90 (cinco mil trezentos e três reais e noventa
centavos) (2020NE001074), em favor da empresa POLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA
LTDA (CNPJ/MF nº 02.650.833/0001-23), referente Repactuação JANEIRO-OUTUBRO/2020,
decorrente da prestação de serviços especializados de vigilância e segurança armada na Subseção Judiciária
de Redenção, conforme Nota Fiscal nº 6946 (12193285), observados os demais descontos tributários devidos,
se for caso. Ratifico ainda, conforme informado pela SEOFI no final do documento 12224140, o pagamento
de encargos moratórios no valor de R$ 75,14 (setenta e cinco reais e quatorze centavos), decorrente de
recolhimento em atraso da obrigação previdenciária incidente sobre o valor correspondente a mesma.

Outrossim, esta Secad observa que Nota Fiscal nº 6946 foi enviada pela empresa, via e-mail
no dia 30/11/20 e o atesto da Seafi/RDO foi realizado somente no dia 25/01/2021, fato que gerou os encargos
moratórios incidentes na referida NF.

À Secos para publicação.
Após, ao servidor responsável para ciência de que o valor total dispendido pela

Administração decorrente de encargos moratórios pelo envio intempestivo da NF nº 6946 deverá ser
ressarcido à Administração, mediante autorização do seu desconto diretamente na folha de pagamento ou
realização de pagamento através de GRU, juntando a cópia do comprovante a estes autos.

 
JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

Diretor da Secretaria Administrativa.

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 26/01/2021, às 16:08 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
12226951 e o código CRC 7A120B90.
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