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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

ORDEM DE SERVIÇO 51

Referência: Processo Administrativo
0000193-45.2015.4.01.8012

O DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DE RONDÔNIA , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n. 75/2015-DIREF
(0304124), e tendo em vista o constante na Portaria n. 331/PRESI, de 06-09-94,
RESOLVE:
DESIGNAR o(a) Supervisor(a) da Seção de Serviços Gerais - Seseg - do Núcleo de
Administração da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária de Rondônia, assim como o(a)
correspondente substituto(a), nos casos de afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do(a)
titular e vacância do cargo, com o fito de gerenciar a(s) Ata(s) de Registro de Preço indicada na tabela a
seguir, tendo a UNIÃO, por intermédio da SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA, o futuro compromisso
de, a seu critério, contratar o fornecedor representado pela Empresa nominada, para fins dos fornecimentos
respectivamente descritos:

Ata de
Registro de
Preço N.

Objeto/Fornecimento

Empresa

Divisória
naval,
cor areia Jundiaí,
painel de 1,20m X
2,10 m

07/2015

Perfis em alumínio
natural,
tipo
travessa ou ‘H’,
peças de 6m

R&L INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
ARTIGOS
DE
DECORAÇÕES
LTDA. - ME

Perfis em alumínio
natural, tipo guia
ou ‘U’, peças de
6m
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Porta completa de
divisória naval, cor
areia
Jundiaí,
medindo 0,80m x
2,10m,
com dobradiças e
fechadura
na
seguinte
especificação:
cilíndrica
composta
pelo
mecanismo
com
acionamento
através
de
maçaneta
e
travamento
no
castro da maçaneta
de dimensões de
broca de 90 mm,
cor
cromado,
sendo
de
aplicações
para
porta de divisória

Jogo de requadro
naval
alumínio
natural, medindo
2,10m por 0,82 m

Batente naval 2,10
metro
alumínio
natural
Batente naval 0,82
m alumínio natural

Jogo leito/baguete
alumínio natural,
medindo 1,20m de
largura por 0,90m
de altura, esse
material serve para
fixar vidros nas
janelas

WALDIRNEY GUIMARÃES DE REZENDE
Diretor da Secretaria Administrativa
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Documento assinado eletronicamente por Waldirney Guimaraes de Rezende, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 05/08/2015, às 13:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 0969118 e o código CRC 1E914C1D.
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