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Em 27 de maio de 2009.

No uso das atribuições que me foram delegadas
pela Portaria nº 358, de 02.06.1998, RECONHEÇO A DÍVIDA
de que trata o processo nº 1.00.000.005645/2009-20, referente
a prestação de serviços de telefonia móvel de longa distância
nacional (LDN), sem cobertura contratual, no valor de R$
762,35 (setecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco
centavos), em favor da BRASIL TELECOM S/A, nos termos
do parágrafo único, do artigo 59, da Lei nº 8.666/93 e
PARECER SELEG/CONOR/AUDIN – MPU/Nº 0323/2003.

Em 28 de maio de 2009.

No uso das atribuições que me foram delegadas
pela Portaria nº 358, de 02.06.1998, RECONHEÇO A DÍVIDA
de que trata o processo nº 1.00.000.005640/2009-05, referente
a fornecimento de material bibliográfico nacional, realizada
no exercício de 2008, no valor de R$ 4.598,94 (quatro mil,
quinhentos e noventa e oito reais e noventa e quatro
centavos), em favor da empresa EDITORA CONCEITO
EDITORIAL LTDA, nos termos do art. 37 da lei 4.320/64 c/c
o artigo 22 do Decreto n.º 93.872/86.

Em 29 de maio de 2009.

No uso das atribuições que me foram delegadas
pela Portaria nº 358, de 02 de junho de 1998, RECONHEÇO A
DÍVIDA de que trata o processo nº 1.00.000.011658/2008-57,
referente a diferença gerada pela retroatividade dos efeitos
financeiros da Convenção Coletiva de Trabalho a 01/04/
2009, considerando que o Termo do Contrato nº 76/2008
teve sua vigência expirada em 09/05/2009 , cujo objeto era a
prestação de serviços de limpeza, conservação e
higienização nas dependências da PROCURADORIA
GERAL DA REPÚBLICA E DO CNMP, em favor da Empresa
CAPITAL-EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., no
valor de R$ 28.999,73 (vinte e oito mil, novecentos e noventa
e nove reais e setenta e três centavos), com fulcro no art. 65,
II, d e § 5º da Lei 8.666/93 c/c o art. 6º, III, da Lei 11.901/2009.

LEOPOLDO KLOSOVSKI FILHO
Ordenador de Despesas

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA
DA 1ª REGIÃO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE REGIONAL

Portaria nº 24, de 27 de maio de 2009.

Designa servidores para o recebimento dos serviços
de fornecimento e instalação do sistema de combate a
incêndio na sede da PROCURADORIA REGIONAL DA
REPÚBLICA DA 1ª  REGIÃO

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso das
atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 529, de 23
de outubro de 2007, no uso da competência que lhe foi
delegada pela Portaria PGR nº 393, de 11 de setembro de
1997, e tendo em vista o disposto na Portaria PGR/MPU nº
287, de 12 de junho de 2007, resolve:

Art. 1º. Designar os Servidores CARLOS
HENRIQUE RODRIGUES DA CUNHA, Analista de
Engenharia-Civil, matrícula nº 18.431-4, FRANCISCO DAS
CHAGAS ALBUQUERQUE CUNHA, Técnico
Administrativo, matrícula nº 4.712-1 e LUIZ MOREIRA
RAMOS, Assessor de Gabinete do Procurador-Chefe,
matrícula nº 17.749-18, para, sob a presidência do primeiro,
integrarem a Comissão de Recebimento dos serviços de
fornecimento e instalação do sistema de combate a incêndio
neste edifício, licitados através da Tomada de Preços nº 02/
2006.

Art. 2º. Designar o Servidor FRANCISCO DAS
CHAGAS ALBUQUERQUE CUNHA para substituir o
Presidente da comissão em seus impedimentos eventuais.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Portaria nº 25, de 27 de maio de 2009.

Designa servidora para prestar serviços

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA
REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso das
atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 529, de 23
de outubro de 2007, resolve:

Art. 1º. Designar a servidora ADRIANA VAN
DOORNIK DUTRA NUNES, matrícula MPF nº 11.877-0,
ocupante do cargo de Técnico Administrativo, FC-II e Chefe
da Seção de Programação Orçamentária para prestar
serviços junto ao Setor de Pesquisa e Aquisição da
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª
REGIÃO.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Procurador-Chefe

SECRETARIA-REGIONAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Em 22 de maio de 2009.

No uso das atribuições que me foram delegadas
pela Portaria nº 30, de 05/04/2006, publicada no D.O.U. de
18/04/2006, RECONHEÇO A DÍVIDA de que trata o Processo
nº 1.01.000.000475/2005-26, referente aos serviços de
manutenção preventiva e corretiva em câmeras de segurança,
prestados na data de 3 de abril do corrente ano, no valor de
R$ 50,00 (cinqüenta reais), em favor da empresa MS
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA.

JACKSON MONTEIRO
Secretário-Regional


