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Memorando
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PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DSG/SETRAN

766

/

2019

-

Palmas, 28 de março de 2019.

Ao Senhor Diretor Administrativo

Assunto: Sinistro por Alagamento

Em virtude da comunicação feita pelo servidor NELSON
BRITO DE SENA, lotado no Gabinete do Des. Eurípedes do Carmo
Lamounier, relatando que no dia 14/02/2019, as 10,50h, conforme
Boletim de Ocorrência nº 011309/2019 (2500135), momento em que
conduzia o veículo Corrola, placa QKG-1597 (2500134), trafegando na
Av. Teotônio Segurado foi surpreendido por um forte temporal,
momento em que o veículo mencionado interrompeu o funcionamento
em razão da grande quantidade de água na pista.
Razão pela qual solicitou ao SETRAN providências quanto a
serviços de remoção do veículo, sendo este conduzido para
empresa Araguaia Motors (Toyota), tendo em vista que o veículo se
encontra em garantia, e a mesma é credenciada junta a seguradora,
sendo que, após análise técnica e vistoria do perito da seguradora foi
constatado que o houve um calço hidráulico "é uma situação que
ocorre em motores a pistão, ocasionado por entrada de água ou
acumulação de óleo no interior da câmara de combustão, impedindo o
pistão de comprimir a mistura no seu interior, ocasionando um
travamento abrupto e consequente empeno ou ruptura das bielas".
A solução seria substituição do motor, ato contínuo esta
Seção acionou a Seguradora MAPFRE, sinistro nº 00012019024032S00,
sendo esta a contratada pelo Tribunal de Justiça para resguardar a
frota.
De acordo com a concessionária, feito a substituição do
motor, conforme nota ﬁscal em anexo evento 2500848, faz se
necessário a alteração da numeração no documento para ﬁns de
legalização junto ao órgão competente DETRAN-TO, para que isso
ocorra é imprescindível a autorização do Presidente Tribunal de
Justiça, com apresentação dos seguintes documentos:

Memorando SETRAN n 766 (2500027)

SEI 19.0.000010978-1 / pg. 1

1- Cópia da ata de posse do atual presidente do Tribunal de
Justiça, com firma reconhecida em cartório; (Tribunal Pleno)
2- Extrato da publicação da ata, evento 2500723
2- Cópia da RG e CPF ou CNH autenticada;
3- Comprovante de endereço;
4- Procuração com assinatura reconhecida em cartório,
conforme modelo anexo (2500146), campo solicitação: substituição do
motor;
5- Nota fiscal de aquisição do veículo 2500727;
Isto posto, envio o feito para conhecimento, deliberação e
demais providências.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por Keila Pereira Lima, Chefe de
Serviço, em 28/03/2019, às 15:28, 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 2500027 e o
código CRC 7837EF88.
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PROCESSO
19.0.000010978-1
INTERESSADO
ASSUNTO
Despacho Nº 24260 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIFIN/ORCDIFIN

Indicados os créditos orçamentários, conforme Detalhamento de
Dotação nº 394, evento 2547714, encaminhamos os autos à ASJUADMDG para
prosseguimento.
Documento assinado eletronicamente por Aurea Rodrigues da Luz
Bequimam Maciel, Servidor (a) Cedido (a), em 26/04/2019, às 15:46,
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 2547717 e o
código CRC 01E2356F.
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PROCESSO
19.0.000010978-1
INTERESSADO SETRAN
ASSUNTO
PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO
Decisão Nº 1497 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Trata-se de solicitação para pagamento de franquia de
seguro, em virtude de sinistro envolvendo o Corolla, Placa QKG1597, de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Considerando a existência da Apólice de Seguro nº
6230DWQLVK0118
(código
de
veriﬁcação),
conforme
evento
nº 2544068, contratada com a empresa MAPFRE SEGUROS; a
solicitação formulada pelo SETRAN (evento 2500027), bem como
existindo disponibilidade orçamentária para lastrear a despesa
(evento 2547714), AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor
da
empresa ARAGUAIA MOTORS
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS E PEÇAS - LTDA, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.093.380/0001-03, no valor
de R$ 2.652,49 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e
quarenta e nove centavos), referente à franquia do seguro
respectivo, visando aos reparos devidos.
Encaminhem-se os autos à DIFIN para emissão da Nota de
Empenho respectiva e, em seguida, à CCOMPRAS para envio da NE à
empresa aludida.
Concomitantemente, ao SETRAN/DIADM para ciência e
acompanhamento, relacionando estes autos ao processo de
contratação do seguro.
Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos,
Diretor Geral, em 10/05/2019, às 14:08, 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 2569997 e o
código CRC 0C25E1F6.

19.0.000010978-1

2569997v3

Deciso ASJUADMDG n 1497 (2569997)

SEI 19.0.000010978-1 / pg. 4

16/07/2019

:: SEI / TJ-TO - 2580147 - Nota de Empenho - Ne ::

Documento assinado eletronicamente por Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, em
15/05/2019, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000002139828&infr…
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:: SEI / TJ-TO - 2580147 - Nota de Empenho - Ne ::

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 15/05/2019,
às 18:52, 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 2580147 e o código CRC 3A3172F4.
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