
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO

Considerando o parecer  da  ASJUR (1606663),  a  manifestação da  SEVAN/NUCOI
(1572984) e as delegações conferidas ao Diretor da SECAD por meio da Portaria n. 214/2009-DIREF,
AUTORIZO  a celebração do Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 06/2014, firmado
entre  esta  Seccional  e  a  empresa  ARAÚJO  ABREU  ENGENHARIA  NORTE  LTDA  -  CNPJ:
03.543.374/0001-41,  cujo objeto consiste  na  contratação de  empresa  especializada  em manutenção
preventiva e corretiva de instalações prediais, com fornecimento de material e equipamentos, visando
atender as necessidade da Seção Judiciária do Pará, nos termos do Art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 c/c
o Art. 5º do Decreto nº 2.271/97 e Art. 37 da IN nº 02/2008 do MPOG

O objeto deste apostilamento é:

A  concessão  de  repactuação  de  preços  para  a  manutenção  da  equação
econômica-financeira  do  contrato,  solicitada  pela  contratada  (1534169),  conforme  planilhas
(1534169) e em face do aumento salarial da categoria decorrente da convenção coletiva de trabalho da
categoria 2015/2016 (1557201).

Publique-se.

À  SEPLO,  para  empenhar  a  despesa  no  valor  total  de  R$9.606,25  (nove  mil
seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos) correspondente aos meses de agosto a dezembro/2015,
devendo os efeitos financeiros incidirem, em regra, à data-base da categoria, dia 01/08/2015, de acordo
com a manifestação da SEVAN (1572984).

À  SELIT para  formalizar  o  termo  de  apostilamento,  bem como  para  as  demais
providências pertinentes.

À SESEG para dar ciência à contratada desta decisão.

Documento assinado eletronicamente por Odival Quaresma Filho, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 24/12/2015, às 13:53 (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 1607256 e o código CRC 9E54BE35.
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