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Requerimento

Ao Diretor Geral

Assunto: solicita participação no IX Encontro da Amazônia Legal

Senhor Diretor Geral,

Após cumprimentá-lo cordialmente, solicito os préstimos de
Vossa Senhoria no sentido de autorizar este subscritor a participar do
"IX Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal - A Prática Contábil
para o Desenvolvimento Sustentável", a realizar-se nos dias 30 de
outubro a 1º de novembro de 2019 em Santarém/PA.
Ressalto que a temática a ser abordada nesse evento tem
pertinência com as atividades realizadas por este requerente, bem
como tem alinhamento com as diretrizes deste Tribunal.
Solicito, por ﬁm, que caso este pleito seja atendido, que
seja autorizada a emissão de nota de empenho para custear a inscrição
cujo valor é de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), bem como a
aquisição de passagens aéreas e providências de diárias - saída dia
29.10 e regresso dia 2.11.
Termos em que pede e aguarda deferimento.

Documento assinado eletronicamente por Gizelson Monteiro de Moura,
Diretor Financeiro, em 01/07/2019, às 11:05, 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 2656549 e o
código CRC 9A4C3FA9.
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PROCESSO
19.0.000022409-2
INTERESSADO GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
ASSUNTO
INSCRIÇÃO CURSO

Despacho Nº 51194 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Senhor Presidente,
Versam os autos sobre requerimento para autorização de participação
do servidor Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, matricula
156546, n o "IX Encontro da Amazônia Legal - A Prática Contábil para o
Desenvolvimento Sustentável", que acontecerá no período de 30.10.2019 a
01.11.2019, na cidade de Santarém/PA, conforme evento 2656549.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Asjuadmdg
(e v e n t o 2773314) e, comprovada a disponibilidade orçamentária (evento
2739196), no exercício das atribuições conferidas pelo inciso IX do artigo 1º do
Decreto Judiciário 99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, de
07/02/2013, DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO , nos termos do
inciso II do art. 25 c/c inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, para a
contratação da empresa Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do
Estado do Pará, com vistas à participação do servidor Gizelson Monteiro de
Moura, no evento em referência, sendo a inscrição no valor de R$ 225,00
(duzentos e vinte e cinco reais), eventos 2657000 e 2772368.
Encaminho os autos a Vossa Excelência, com sugestão de ratiﬁcação e
publicação do ato de inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 26, caput ,
da Lei 8.666/93.
Na oportunidade, solicito seja autorizada a emissão da Nota de Empenho
respectiva, a qual poderá ser substituir o instrumento contratual, a teor do que
preconiza o art. 62 do Estatuto Licitatório.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos,
Diretor Geral, em 06/09/2019, às 11:47, 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 2773469 e o
código CRC FDAD199E.
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PROCESSO
19.0.000022409-2
INTERESSADO GIZELSON MONTEIRO DE MOURA
ASSUNTO
INSCRIÇÃO CURSO

Decisão Nº 3126 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Versam os autos sobre requerimento para autorização de participação
do servidor Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, matricula
156546, n o "IX Encontro da Amazônia Legal - A Prática Contábil para o
Desenvolvimento Sustentável", que acontecerá no período de 30.10.2019 a
01.11.2019, na cidade de Santarém/PA, conforme evento 2656549.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Asjuadmdg
(e v e n t o 2773314) e, comprovada a disponibilidade orçamentária (evento
2773314), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO , declarada pelo Senhor Diretor-Geral, por meio do Despacho de
evento 2773469, nos termos do inciso II do art. 25 c/c inciso VI do artigo 13,
ambos da Lei 8.666/93, para a contratação da empresa a Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Pará, com vistas à
participação do servidor Gizelson Monteiro de Moura, no evento em
referência, sendo a inscrição no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco
reais), eventos 2657000 e 2772368.
Publique-se.
Após, encaminhem-se os autos à:
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho respectiva, a qual
substituirá o instrumento contratual, a teor do que preconiza o art. 62 do
Estatuto Licitatório;
2. CCOMPRAS para envio da Nota de Empenho à empresa em comento
e demais providências pertinentes; e
3. ESMAT para ciência e acompanhamento.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de
Brito Maia Neto, Presidente, em 06/09/2019, às 14:50, 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 2773478 e o
código CRC DD7B83F5.
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Documento assinado eletronicamente por Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, em
09/09/2019, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 10/09/2019, às
14:16, 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 2778048 e o código CRC D08627FA.
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