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PROCESSO
19.0.000014132-4
INTERESSADO ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE
ASSUNTO

Decisão Nº 3576 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Trata-se de requisição à Ata de Registro de Preços 40/2019, firmada com a empresa, Eunice Maria Gonçalves de Oliveira, que tem por objeto à contratação
de livraria ou distribuidor especializado para fornecimento, de forma parcelada, de livros/publicações jurídicos e de outras áreas de interesse, nacionais e estrangeiros
comercializados no mercado nacional conforme áreas de interesse constantes no Anexo I, do Termo de Referência, para atendimento à Biblioteca da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense - ESMAT.
Considerando a vigência da ata, como se comprova do extrato do evento 2537114, a solicitação formulada pela SACAPBESMAT, no evento 2828095, bem
assim a reserva orçamentária 2019DD00661 (evento 2830102), AUTORIZO a solicitação, referente aos itens 1 e 2, no valor total de R$ 14.470,00 (quatorze mil
quatrocentos e setenta reais).
Encaminhem-se os autos à:
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual substituirá o instrumento contratual, a teor do que dispõe o art. 62 da Lei 8.666/1993;
2. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à contratada e
3. SACAPBESMAT para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 09/10/2019, às 08:45, 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 2830875 e o código CRC 1628BAC9.
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Documento assinado eletronicamente por Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, em
10/10/2019, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 10/10/2019, às
18:55, 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 2834533 e o código CRC CDB9E628.
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