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PROCESSO
19.0.000038422-7
INTERESSADO DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO
fornecimento de bens permanentes (quadro magnético com moldura em alumínio)

Decisão Nº 4469 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Trata-se de requisição à Ata de Registro de Preços 156/2019, firmada com a empresa Geine H C Cunha - EIRELI, que tem por objeto o fornecimento de bens
permanentes (quadro magnético com moldura em alumínio) para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
Tendo em vista a vigência da ata (evento ), a solicitação formulada pela DPATR/DIADM (eventos 2931482 a 2931813), bem assim a reserva orçamentária
(evento 2933350), AUTORIZO a aquisição do item 10, no valor total de R$ 868,25 (oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
Encaminhem-se os autos sucessivamente à:
1. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o instrumento contratual, conforme art. 62, caput e § 4º, da Lei de Licitações; e
2. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à fornecedora.
Concomitante, à DPATR/DIADM para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 09/12/2019, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, em 10/12/2019, às 15:19, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 10/12/2019, às 17:03, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 2940710 e o
código CRC 65B959E7.
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