ESTADO DO TOCANTINS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PORTO NACIONAL

CARTÓRIO DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - 3a VARA

Porto Nacional/TO, 24 de junho de 2019.

Ofício n° 539/2017
Excelentíssimo Senhor

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, solicitar custeio com pagamento de diárias e
passagens aéreas para participação do XII Congresso Brasileiro de Direitos das
Famílias e Sucessões - "Famílias e Vulnerabilidades" a se realizar em Belo
Horizonte/MG, nos dias 16a 18 de outubro de 2019, conforme programação em
anexo.

Respeitosamente,

Héwia/Tulia Sandes Pedi/eira
Juíza de Direito
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SEI 19.0.000021839-4 / pg. 1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Presidente Kennedy Qd E, Lt 23- Setor Aeroporto - CEP 77500-000 - Porto Nacional - TO - http://wwa.tjto.jus.br

Certidão Nº 44484 / 2019 - PRESIDÊNCIA/1VFAM P NACIONAL
Em complemento ao pedido acostado no evento 2647241, solicito o
pagamento e realização da inscrição do congresso, como não-associada, no valor
de R$ 850,00, conforme anexo 2781973.
Documento assinado eletronicamente por Hélvia Túlia Sandes Pedreira,
Juiz de Direito, em 10/09/2019, às 17:08, 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 2781975 e o
código CRC 27BFDCB8.
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Decisão Nº 3235 / 2019 - PRESIDÊNCIA/ASPRE
No evento 2778107, a magistrada Hélvia Túlia Sandes Pedreira indica as
preferências de vôos de sua viagem para participar do XII Congresso Brasileiro
de Direitos das Famílias e Sucessões - "Famílias e Vulnerabilidades" a ser
realizado em Belo Horizonte/MG, nos dias 16 a 18 de outubro de 2019.
E, no evento 2781975, complementa o pedido acostado no evento
2647241 e solicita o pagamento e realização da inscrição do congresso, como
não-associada, no valor de R$ 850,00, conforme documento anexado no evento
2781973.
Neste
sentido,
considerando
Justiﬁcativa
DAFESMAT
(evento
2784023), no sentido de que "as contratações de professores, conferencistas ou
instrutores para ministrar curso de aperfeiçoamento de pessoal, bem assim a
inscrição de servidores para participação de cursos abertos a terceiros,
enquadram-se nas hipóteses de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II
do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei 8.666/1993" , acolho o
pedido do evento 2781975 e autorizo a emissão de nota de empenho para
custear a inscrição da participante no evento, nos termos requeridos no evento
2784023.
Encaminhe os autos à DIGER, para as providências necessárias no
tocante à inscrição da magistrada, com observação dos eventos 2781973 e
2781975; devendo observar, também, o evento 2778107, no qual a magistrada
indica suas preferências de vôos, cuja compra de passagens já fora deferida nos
termos da Decisão do evento 2745317.
Após, não havendo outras providências a serem tomadas, arquivem-se
os autos nesta unidade.
Cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de
Brito Maia Neto, Presidente, em 16/09/2019, às 13:54, 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 2787863 e o
código CRC ECF4A1BB.
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Documento assinado eletronicamente por Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, em
23/09/2019, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Antonio José Ferreira de Rezende, Diretor Geral Substituto,
em 02/10/2019, às 14:04, 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 2803142 e o código CRC 79A4862A.
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