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PROCESSO
19.0.000000553-6
INTERESSADO ESMAT
ASSUNTO
Ata de Registro de Preços
Decisão Nº 398 / 2019 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Trata-se de requisição à Ata de Registro de Preços 42/2018, firmada com a empresa J C Emprreendimentos LTDA, cujo objeto é a
contratação de empresa no ramo de hotelaria com o fornecimento de serviços de hospedagem e alimentação no Município de Palmas-TO.
Tendo em vista a solicitação formulada pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT (evento 2404296), ACOLHO as
sugestões propostas pelo Senhor Diretor-Geral (evento 2411987), ao tempo em que AUTORIZO o empenho no montante de R$ 204.100,00 (duzentos e
quatro mil e cem reais), conforme os itens 2 (apartamento individual), 2.2 (apartamento duplo) e 2.3. (almoço e jantar).
Todavia, considerando que a reserva orçamentária (evento 2403206) pôde ser realizada apenas em relação ao mês de janeiro/2019 da
despesa em voga (evento 2403206), em consonância com o art. 55, parágrafo único, da Lei 3.405/2018, encaminhem-se os autos à DIFIN para, no
momento, emitir Nota de Empenho no valor de R$ 29.391,00 (vinte e nove mil trezentos e noventa e um reais), reforçando-a na quantia de R$
174.709,00 (cento e setenta e quatro mil setecentos e nove reais), tão logo seja aprovada a LOA 2019.
Em seguida, à DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual.
Concomitante, à ESMAT para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Presidente, em 13/02/2019, às 16:24, 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 2411987 e o código CRC 3CE307B9.
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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.
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Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto,
Presidente, em 11/09/2019, às 11:00, 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 2778717 e o código CRC 607B3E9D.
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