
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

AUTORIZAÇÃO 1621470 - SJPA-SESUD-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, o parecer do NUCOI (1599656), a
manifestação  do  NUCAD  (1608471),  a  disponibilidade  orçamentária  informada  pela  SEPLO
(1614375), a manifestação da SEAJU (1620910), e considerando ainda:

- a emissão de NF no valor de R$1.900,00 pendente de liquidação tendo em vista que
parte de seu valor (R$408,00) extrapolou o previsto no contrato.

- que o valor total do contrato nº 14/2015 é de R$4.384,00 (quatro mil trezentos e
oitenta e quatro reais);

- que  o valor a ser acrescido ao  referido contrato de R$408,00 (quatrocentos e oito
reais) está, portanto, dentro do limite legal permitido para a realização do aditamento contratual,

  AUTORIZO  a  celebração do Primeiro  Termo Aditivo ao  Contrato  nº  14/2015,
celebrado  entre  esta  Seção  Judiciária  e  a  empresa  NAGASE  &  CIA  LTDA,  cujo  objeto  é  o
fornecimento,  de  forma  parcelada,  de  gêneros  alimentícios  e  copos  descartáveis  para  a  Subseção
Judiciária de Castanhal, a fim de acrescer R$408,00 (quatrocentos e oito reais), de acordo com o art.
65, I, alínea b, c/c § 1º da Lei nº 8.666/93

Publique-se.

À SELIT para formalizar o termo aditivo, observando os itens/quantitativos a serem
acrescidos.

À SEPLO para as providências a seu encargo.

Tão logo se efetive a formalização do Termo Aditivo, encaminhar os autos à SEOFI
para apropriação e pagamento da NF nº 10216 no valor de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), que
ora autorizo.

Após o pagamento da NF 10216, deverá a SEOFI efetuar o cancelamento do saldo
residual do empenho 2015NE000449;

Em 30 de dezembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Odival Quaresma Filho, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 30/12/2015, às 19:31 (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 1621470 e o código CRC FF462EFC.
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