PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
AVISO
EDITAL DE DESFAZIMENTO DE BENS N. 02/2015
Objeto: Dar publicidade ao ato e ciência aos interessados de que a Seção Judiciária de Roraima promoverá Desfazimento de materiais
de consumo, conforme anexo I, os quais não possuem mais utilidade e serão objeto de doação. Data e Horário para manifestação:
23/03/2015 a 27/03/2015. Local: Seção Judiciária de Roraima, localizada na Av. Getúlio Vargas, 3999 – Canarinho - Boa Vista-RR
(Seção de Material e Patrimônio – SEMAP) onde está instalada a Comissão Especial para Avaliação, Classificação e Desfazimento.
Os interessados, que deverão ser Órgãos Públicos ou Entidades Sem Fins Lucrativos, deverão encaminhar ofício à Diretoria do Foro
no período mencionado, no horário das 08h às 18h, nos moldes do anexo II. Aparecendo mais de um interessando, a doação se
concretizará mediante sorteio, o qual será informado previamente a todos os pretendentes, sendo indispensável a presença de um
representante na oportunidade deste. Maiores informações pelo fone (095) 2121-4221 e/ou www.jfrr.jus.br.
Boa Vista-RR, 23 de março de 2015.
Nilton Dall'Agnol

Diretor de Secretaria Administrativa

ANEXO I
DESCRIÇÃO
Formulário contínuo, 80 col. 01 via 240 x 280 mm cor branca, caixa com 3.000 folhas
Grampo trilho encadernador, material plástico, na cor branco opaco, comprimento 107mm, tipo lingueta,
tratamento superficial não aplicável, tipo espelho garra. Marca click ou similar.
Colchete niquelado nº 7 em chapa de aço revestido, caixa com 72 unidades
Formulário contínuo, 80 col. 01 via 240 x 280 mm cor branca, caixa com 3.000 folhas
Formulário contínuo 02 vias 80 colunas
Percevejo niquelado - caixa com 100 unidades (tachinhas)

QUANTITATIVO
5 unidades (caixa)
18.679 unidades
95 caixas
2 caixas
5 caixas
85 caixas

ANEXO II
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE
RORAIMA

......(nome do órgão/entidade)..., neste ato representado pelo .....(cargo Ex: prefeito, Diretor, Secretário).......Senhor ...(nome)....., CPF
nº ..............., nos termos da legislação vigente e citada no preâmbulo do Edital de Desfazimento de Bens nº 1/2014 – SJRR, em
cumprimento ao item 02 (dois) do mesmo Edital, vem à presença de Vossa Excelência manifestar-se pela doação dos bens
relacionados no lote 1.
Indico o senhor(a)......(nome)....,....(cargo)...., CPF nº ........., telefone nº........, para, em nome deste órgão/entidade requerente, receber
os bens no local e estado em que se encontram, em horário a combinar
Atenciosamente,
(Local), (dia), (mês)/2015
--------------------Nome/cargo

