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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

Memorando nº 68/2022/JUCER-SG

Da: Secretaria Geral/JUCER
Para: Presidência/JUCER
 
 
 
Assunto: Aquisição de Persianas para Sede JUCER

 

Senhor Presidente,

 
 

Considerando que é indispensável a aquisição de persianas para os setores e
departamentos desta Junta Comercial do Estado de Rondônia – JUCER, visando o controle da chegada de
luz, da temperatura e da aeração.

Considerando que a reforma e ampliação do prédio sede desta Casa de Registro
Empresarial, proporcionou a o�mização do espaço �sico funcional e, por este mo�vo, se faz necessário a
aquisição de persianas, visando atender a nova realidade desta JUCER.

Considerando que Plano Plurianual – PPA 2020/2023 e na Lei Orçamentária Anual – LOA
2021, foi disponibilizado recurso orçamentário e financeiro, visando assegurar despesas com a aquisição
de bens permanentes, consonante com o Programa de Trabalho 1015 – Gestão Administra�va do Poder
Execu�vo, A�vidade 2087 – Assegurar a Manutenção Administra�va da Unidade e a Natureza de Despesa
4490.52 – Aquisição de Bens Permanentes.

Pelo exposto, solicito a Vossa Senhoria autorização para que o DAF/JUCER, adote
providências quanto à aquisição de persianas, conforme levantamento (0031920152) em anexo.

Outrossim, as referidas persianas deverão atender as especificações consoantes no
documento (0031920178) anexo.

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
INARA CERQUEIRA AGRA

 Secretária-Geral/Jucer - (Em Subs�tuição)
Matrícula nº 300177026 

"Seja é�co por excelência. Seja fiscal de sua consciência."

Documento assinado eletronicamente por Inara, Secretário(a), em 06/09/2022, às 15:11, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32239825&id_procedimento_atual=32231617&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000154&infra_hash=5008179f2a89dad0f860916a285f56cbf3a74bb55b1569347b24fabc7296c3bb
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32239852&id_procedimento_atual=32231617&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000154&infra_hash=b832edc95df52edf3647328c3e6737a477a0423ed3bf12cc31154d6a854613ab
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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verificador 0031912381 e o código CRC 41F1B66A.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 0018.068873/2022-44 SEI nº 0031912381

Criado por 96641886204, versão 6 por 96641886204 em 06/09/2022 15:08:00.


