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Decisão nº 4813 / 2018 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Trata-se de requisição à Ata de Registro de Preços 143/2018, resultado do Pregão Eletrônico - SRP nº
68/2018, visando aquisição de materiais de consumo e suprimentos para atender as demandas do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins, via Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Considerando a vigência da ata, como se comprova do extrato do evento 2206746, a solicitação
formulada pela DIGEP/CESAU no evento 2258323, bem assim a reserva orçamentária
(evento 2264303), AUTORIZO a aquisição solicitada, no valor total de R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e
noventa e quarenta reais).
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.
Concomitantemente, à DIGEP para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Alves Cardoso Filho, Diretor Geral, em
24/10/2018, às 20:58, 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 2264402 e o código CRC 34D0EA9E.
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