
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

ORDEM DE SERVIÇO 70

Referência: Processo
Administrativo 0001956-81.2015.4.01.8012

O DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO JUDI CIÁRIA 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 6-9-1994,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) Supervisor(a) da Seção de  Material e Patrimônio - Semap - 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 as Atas de Registro de Preços indicadas na tabela a
seguir,  tendo a UNIÃO, por intermédio da SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA, o futuro compromisso,
a  seu  critério,  de  contratar  os  fornecedores  representados  pelas empresas  nominadas,  para  fins  dos
fornecimentos respectivamente descritos:

Ata  de
Registro
de  Preço
N./LINK

Objeto/Fornecimento Empresa
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16/2015
(1585459)

Caixa-arquivo,  tipo  arquivo  morto,  em
plástico poliondas desmontável, medindo 36 x
14 x 25 cm após montada, cor amarela, 1a.
Qualidade,  com  especificacões  laterais  e
frontais.

Marca: Polyart

-  Agenda  permanente,  capa  em  couro
sintético, medindo 21 x 14 cm, contendo folha
individual para cada dia do ano.

Marca: Frama

-Agenda comercial de mesa, tamanho aprox.
13 X  29 cm. ANO 2016,  com treze meses
(janeiro a janeiro). Uma página para cada dia.

Marca: Frama

-  Almofada carimbo,  material caixa  plástico
reciclado,  material  almofada  esponja
absorvente revestida de tecido, cor preta, tipo
entintada, comprimento 120, largura 90.

Marca: Japan

-Almofada  carimbo,  material  caixa  plástico
reciclado,  material  almofada  esponja
absorvente revestida de tecido, cor azul, tipo
entintada, comprimento 120, largura 90.

Marca: Japan

- Apontador de lápis em plástico.

Marca: Jocar

-  Caneta  esferográfica  na  cor  azul,  corpo
plástico transparente sextavado com furo de
respiração lateral, com cartucho removível de
encaixe,  esfera  de  tungstênio,  tampa  com
clipe  para  prender  em  bolso  de  camisa,
comprimento de escrita de, no mínimo, 2.000
(dois  mil)  metros,  certificada  pelo  Inmetro,
validade mínima de 12 (doze) meses. Marca
de referência: bic cristal ou de qualidade igual
ou superior.

Marca: Compactor

-  Caneta  esferográfica  na  cor  preta,  corpo
plástico transparente sextavado com furo de

Delta
Comércio  Imp.
e  Exp.  de
Equipamentos
Eireli – EPP
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respiração lateral, com cartucho removível de
encaixe,  esfera  de  tungstênio,  tampa  com
clipe  para  prender  em  bolso  de  camisa,
comprimento de escrita de, no mínimo, 2.000
(dois  mil)  metros,  certificada  pelo  Inmetro,
validade mínima de 12 (doze) meses. Marca
de referência: bic cristal ou de qualidade igual
ou superior.

Marca: Compactor

-  Caneta  esferográfica,  material  plástico
reciclado, material ponta esfera de tungstênio,
tipo  escrita  média,  cor  tinta  vermelha,
características  adicionais  atóxica,  corpo
cilíndrico.

Marca: Compactor

-  Caneta  marca-texto,  material  plástico
reciclado,  tipo  ponta  facetada,  cor  amarela,
tipo  não  recarregável,  características
adicionais  traço  1  a  4  mm /  fluorescente.
Qualidade igual ou superior às marcas pilot ou
faber castell.

Marca: BRW

-  Clips  médio  n.  4/0  (tam:  13  x  40  mm),
niquelado. Caixa com 100 unidades.

Marca: Chaparrau

- Clips n. 6/0 (tam: 16 x 48 mm), niquelado.
Caixa com 25 unidades.

Marca: Chaparrau

- Clips n. 8/0 (tam: 22 x 60 mm), niquelado.
Caixa com 50 unidades.

Marca: Chaparrau

- Cola em bastão 8 g., branca e não tóxica.
Validade  minima  de  12  meses.  De  1ª
Qualidade (teste obrigatório na licitação e em
cada remessa)

Marca: Leonora

- Cola plástica branca, não tóxica, em frasco
opaco com 90 ml, bico com tampa removível.
Própria para colar papel.
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Marca: Frama

- Cola, composição cianiacrilato, cor incolor,
aplicação:Vidro,  Borracha,  Plástico,PVC,
Metal,  Acrílico,  Náilon,  Caracteristicas
adicionais gel, tipo instantânea.

Marca: Bonder

- Extrator de grampo tipo espátula, em metal,
14cm de comprimento.

Marca: BRW

-  Estilete,  tipo  lâmina  retrátil,  espessura  18
mm,  Material  corpo  plástico,  comprimento
111 mm.

Marca: BRW

 -  Fita  adesiva  plástica  transparente,  tipo
durex, medindo 50m x 50 mm.

Marca:Celta

- Grampeador de mesa em aço temperado p/
grampos  26/6,  med.  aprox.  20  cm
comprimento, para, no mínimo 20 folhas.

Marca: BRW

- Grampo para grampeador 26/6. Caixa com
5.000  unidades.  Qualidade  semelhante  ou
superior à marca MEGALIFE.

Marca: BRW

-  Lápis  preto,  material  corpo  madeira  de
manejo  sustentável,  diâmetro  carga  2  mm,
dureza  carga  2b,  características  adicionais
com borracha apagadora. Qualidade igual ou
superior à Faber Castell.

Marca: Leonora

-  Livro  ata,  material  papel  reciclado,
quantidade  folhas  200,  comprimento  320,
largura  216,  características  adicionais  capa
dura na cor preta, costurado, sem margem.

Marca: São Domingos
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-  Papel de  embrulho  em papel kraft  (papel
madeira), gramatura 80 g/m². Dimensões 66 x
96 cm.

Marca: Nilpel

- Pasta Arquivo, material plástico polietileno,
largura 240 mm, altura 350 mm, cor branca,
características adicionais com aba elástico

Marca: ACP

-  Pasta  plástica  sem elástico,  com grampo
encadernador  plástico  (romeu  e  julieta)
embutido  (de  1ª  qualidade),  cor  branca,
transparente.

Marca: ACP

- Pasta plástica com elástico, com lombada de
aprox. 4cm, cor branca, transparente.

Marca: ACP

-  Pasta  suspensa  (1a.  qualidade),  papel  da
pasta formada  com 240 gramas ou superior,
com visor de plástico, papel de identificação
na cor branca e grampos encadernadores.

Marca: Dello

- Perfurador de papel, para mesa, tam aprox:
10  x  15  x  10  cm(frente).  Que  perfure  20
folhas de papel comum de uma vez.

Marca: BRW

-  Pincel  atômico  na  cor  azul  (marcador
permanente), tamanho aprox.: 13,5 cm. Ponta
chanfrada. Qualidade semelhante ou superior
à  marca  Faber  Castell,  inclusive  quanto  à
durabilidade.

Marca: BRW

-  Pincel  atômico  na  cor  preta  (marcador
permanente), tamanho aprox.: 13,5 cm. Ponta
chanfrada. Qualidade semelhante ou superior
à  marca  Faber  Castell,  inclusive  quanto  à
durabilidade.

Marca: BRW
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- Pincel atômico na cor vermelha (marcador
permanente), tamanho aprox.: 13,5 cm. Ponta
chanfrada. Qualidade semelhante ou superior
à  marca  Faber  Castell,  inclusive  quanto  à
durabilidade.

Marca: BRW

-  Pincel  especial  para  quadro  branco.  Jogo
com canetas azul, preta e vermelha (uma de
cada),  tamanho:  12,6  cm  de  comprimento.
Qualidade  semelhante  ou  superior  à  marca
Faber Castell.

Marca: BRW

- Porta lápis, clips e lembretes em peça única
de  acrílico  transparente  fumê.  Recipientes
com base quadrada.

Marca: Waleu

-  Post-it  grande  (recados  auto-adesivos
removíveis):  tamanho  76  X  102  mm.  COR
AMARELA. Bloco com 100 folhas.

Marca: BRW

-  Post-it  pequeno  (recados  auto-adesivos
removíveis),  41tamanho  38x50mm  (cor
amarela), Cada conjunto com 4 blocos.

Marca: BRW

- Barbante 100% algodão, branco, com 180 m
ou  mais  (250  g),  de  1ª  qualidade  (sem
impurezas  do  tipo  fragmentos  de  caroço,
palha, etc). Não serão aceitos barbantes finos
e frágeis. Qualidade igual ou superior à marca
São João.

Marca: Eurofios

-  Tesoura  com lâminas  em aço  inox,  para
papel;  parafuso  43  em  aço  inox;  cabo  de
polipropileno e  versátil  (canhotos e  destros)
tam. 20 cm.

Marca: BRW

- Tinta sem óleo para carimbo, cor azul,  40
ml.

Marca: Japan
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-  Umedecedor  de  dedos (molha  dedo)  com
suporte de plástico descartável, contendo 12g,
não  tóxico,  tipo  creme,  composto  de  acido
graxo, glicois, corante alimentício e essência
aromatica, próprio para uso no manuseio de
papel ou dinheiro.

Marca: Polycart

17/2015
(1585923)

 - Grampo encadernador de plático, composto pela
junção macho/fêmea (romeu e julieta). Capaz de
prender  250  fls  sem  escorregar.  Tamanho
estendido,  com parte  macho medindo 28 cm ou
mais. Parte macho com braços lisos

Marca: Cristal

Printe
Comércio  para
Impressão
LTDA-EPP

18/2015
(1585944)

-Liga  elástica  circular  para  prender  processo.
Largura  aprox.  4  cm.  Comprimento  da  tira
dobrada  e  relaxada:  aprox.  27  cm;  dobrada  e
tensionada:  aprox.  55  cm.  Com  a  inscrição
"JUSTIÇA FEDERAL - RONDÔNIA".  Inscrição
em preto sobre fundo branco ou vice-versa.

Marca: Olímpia/Personalizada

Empresa:
Atlantis
Comércio  de
Máq.  e  Equip.
LTDA-EPP

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 22/12/2015, às 17:08 (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 1596881 e o código CRC 288D9211.

Av. Presidente Dutra, 2203 - Bairro Centro - CEP 76805-902 - Porto Velho - RO - http://portal.trf1.jus.br/sjro
0000079-09.2015.4.01.8012 1596881v2
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