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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-SECAD

Tratam os autos de solicitação de resgate de verbas trabalhistas interposto pela empresa
Conama Construções Amapaense Eireli referente referentes à férias e 13º salário dos anos de 2019 e 2020,
bem como rescisões dos anos de 2020 e 2021 (12845324).

Diante das informações constantes dos autos, da manifestação da Setcon (12917298), da
planilha juntada aos autos (12917287) e com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria
Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO a liberação do valor total de R$
127.633,96 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), em favor da
empresa CONAMA CONSTRUÇÕES AMAPAENSE EIRELI - CNPJ: 14.533.285/0001-30, retidos na
conta garantia nº 3000125437760, agência nº 1674-8 do Banco do Brasil, referente aos serviços de natureza
continuada de apoio administrativo pela empresa, conforme contrato nº 13/2019, de acordo com a IN 01/2013
e Resolução nº 169/2013 - CNJ.

À Secos, para publicação.
À Sesud/Secad para expedir ofício ao Banco do Brasil visando o levantamento da quantia

autorizada, devendo encaminhá-lo via e-mail, em razão das medidas preventivas de combate ao coronavírus.
À executora para notificar a contratada encaminhar a guia do FGTS rescisório e

comprovante de pagamento da prestadora Enedina Lurdes Pinheiro Eliziario, o comprovante de pagamento da
contribuição previdenciária referente aos valores recebidos na rescisão do contrato de trabalho dos
prestadores, bem como os comprovantes de pagamento da 2ª parcela do 13º salário do ano de 2019, já
solicitados à contratada pela Setcon porém ainda não foram encaminhados pela mesma.

 
JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 11/05/2021, às 15:09 (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
12925530 e o código CRC 45774A60.
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