
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

ORDEM DE SERVIÇO 46

                                                                                                                                                    

 
Referência: Processo Administrativo
N. 0000225-50.2015.4.01.8012  c/c
0001069-97.2015.4.01.8012

 

O DIRETOR   DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA  DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo anexo II, alínea "d", I,
8,  Portaria  n. 75/2015-DIREF (0304124),  e  tendo em vista  o constante  na  Portaria  n.  331/PRESI,  de
6-9-1994,

 

RESOLVE:

 

DESIGNAR o(a) Supervisor(a) da Seção de Serviço Gerais-SESEG da Seção Judiciária de
Rondônia e o Supervisor da Seção de Suporte Administrativo e Operacional-SESAP de Vilhena, assim como
os(as) correspondentes substitutos(as), nos casos de afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares
do(a) titular e vacância do cargo, com o fito de atuarem como Gestor(a) e Co-Gestor, respectivamente, do
Contrato n. 18/2015 (0586501), celebrado entre a União, por intermédio da SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
RONDÔNIA  e  a  EMPRESA  EFICÁCIA  PROJETOS E  CONSULTORIA  LTDA-EPP.,  com  vistas  à
execução, por empreitada por preço global,  de serviço englobando elaboração dos estudos preliminares,
anteprojetos,  projetos básicos e  projetos executivos de arquitetura  (incluindo projeto legal),  sinalização
visual,  paisagismo,  urbanismo,  terraplenagem,  fundações,  estruturas,  água fria,  água  de  reuso e  esgoto
sanitário com estação de tratamento, águas pluviais proveniente da cobertura da edificação e drenagem
pluvial do terreno externo à edificação, instalações elétricas (normal, estabilizada e subestação), telefonia,
lógica,  CFTV,  SPDA,  sonorização,  detecção  e  alarme  de  incêndio,  prevenção e  combate  a  incêndios,
ar-condicionado, ventilação mecânica e elevador, bem como a aprovação de todos os projetos nos órgãos
competentes, destinando-se à posterior construção da sede própria da Justiça Federal – Subseção Judiciária
de  Vilhena, no município de Vilhena, Estado de Rondônia, a responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do
disposto no instrumento em apreço.

 

                  WALDIRNEY GUIMARÃES DE REZENDE
    Diretor da Secretaria Administrativa

 
 

Documento assinado eletronicamente por Waldirney Guimaraes de Rezende, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 14/07/2015, às 15:22 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 0895994 e o código CRC F8D9DE26.
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