
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

LEI N° 528 , DE 08 DE DEZEMBRO DE 1993.

Autoriza o Poder Executivo a

doar bens para Prefeituras

Municipais, Associações Comu

nitárias, Õrgãos Eleitorais

e Esportivos, 5S Batalhão de

Engenharia de Construção 5Q .-

-BEC, Polícia Federal e ou

tros.

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, fa

ço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. 1Q - Fica o Poder Executivo auto

rizado a doar bens do seu patrimônio para Prefeituras Munici_

pais, Câmaras Municipais, Associações Comunitárias, õrgãos Elei

torais e Esportivos, 55 Batalhão de Engenharia de Construção

5Q-BEC, Polícia Federal, e outros, constantes da anexa relação

descritiva que passa a integrar a presente Lei.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na

data de sua publicação.

Art. 39 - Revogam-se as disposições em

contrário.

Palácio \ão Governo do Estado de Rondo

nia, em 08 de dezembro de 1993Í 105S da República.

OSWALDO PIANA FILHO

Sovernador



PuVlcado no Dllrio OP



PROCESSO NQ

1008/01201-93

1008/00416-93

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

RELAÇÕES DISCRIMINATIVAS DE BENS A SEREM
DOADOS POR ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO TOMBAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

(uma) máquina de escrever Tekne-3, série
NQ 427444

(uma) máquina de escrever Tekne-3, série
NQ 621501

(uma) máquina de escrever Tekne-3, série
NQ 650502

(uma) máquina de escrever Tekne-3, série
NQ.591584

(uma) máquina de escrever OLIVETTI Linea
-98, série NQ 1449553
(uma) máquina de escrever OLIVETTI Linea
-98, série NQ 1473013
(uma) máquina de calcular
(uma) máquina de calcular, série NQ
28568508

(uma) máquina de calcular FACIT,série NQ
251686

(uma) cadeira giratória, marca TROPICAL,
mod. secretária
(uma) poltrona fixa, marca CIMO,mod.ABC,
com armação de aço
(uma) poltrona estofada revestida em na-
pa preta

(uma) mesa de madeira envernizada na cor
clara, sem gaveta
(uma) cadeira giratória marca GIROFLEX,
mod. 6-B
(uma) mesa para máquina de escrever de
aço, marca FIEL

(uma) mesa para máquina de escrever, es
trutura de madeira

65566

1298

1902

0347

65384

65383

76811

1897

66922

0046

0063

0098

S/T

0206

0280

0347

/



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) cadeira fixa de madeira marca GERDAU
(um) arquivo de aço marca BALFAR
(um) arquivo de aço marca BALFAR
(uma) mesa para máquina de escrever estru
tura de madeira

(uma) poltrona giratória, estofado reves
tido de tecido

(uma) mesa laminada de cerejeira, tampo
revestido em fõrmica

(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo re
vestido em fõrmica

(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo re
vestido em fõrmica

(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo re
vestido em fõrmica

(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo re
vestido em fõrmica

(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo re
vestido em fõrmica

(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo re
vestido em fõrmica

(uma) mesa de madeira para máquina de es
crever , marca CIMO

(uma) cadeira giratória, marca CELINA,mod.
P0-107

(uma) cadeira fixa, estofado na cor mar
rom, armação de aço
(uma) cadeira fixa, estofada revestida em
tecido

(uma) cadeira fixa, estofada revestida em
tecido

(uma) mesa de madeira na cor clara,sem ga
vetas

;

TOMBAMENTO

0752

1797

1799

2081

2251

4347

4344

4350

4361

4368

4370

4382

21564

56983

75315

91024

91028

92846



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) cadeira fixa de madeira marca GERDAU
(um) arquivo de aço marca BALFAR
(um) arquivo de aço marca BALFAR
(uma) mesa para máquina de escrever,estru
tura de madeira
(uma) poltrona giratória, estofado reves
tido de tecido
(uma) mesa laminada de cerejeira, tampo
revestido em fõrmica
(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo re
vestido em fõrmica
(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo re
vestido em fõrmica
(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo re
vestido em fõrmica
(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo re
vestido em fõrmica
(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo re
vestido em fõrmica
(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo re
vestido em fõrmica
(uma) mesa de madeira para máquina de es
crever , marca CIMO

(uma) cadeira giratória, marca CELINA,mod.
PO-10 7
(uma) cadeira fixa, estofado na cor mar
rom, armação de aço
(uma) cadeira fixa, estofada revestida em
tecido
(uma) cadeira fixa, estofada revestida em
tecido
(uma) mesa de madeira na cor clara,sem ga
vetas t

<4

TOMBAMENTO

0752

1797

1799

2081

2251

4347

4344

4350

4361

4368

4370

4382

21564

56983

75315

91024

91028

92846



PROCESSO NQ

1008/02045-92

1008/01694-92

1008/01930-92

1008/00225-93

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAIEIROS

(uma) máquina de escrever manual, com 46C,175 es
paços, marca OLIVETTI, série NQ 3650904

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO

(uma máquina de escrever manual, marca OLIVETTI,
carro 46-C, 175 espaços e série NQ 3617985

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

(uma) máquina de escrever elétrica marca OLIVETTI
modelo Tekne-3, cor cinza, 320 espaços, série NQ
381465

(uma) máquina de escrever elétrica marca OLIVETTI
modelo Tekne-3, 170 espaços, série NQ 6640583....

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV.JORGE TEIXEIRA

(uma) cadeira fixa, marca GIROFLEX.
(uma) poltrona
(uma) cadeira giratória ,
(um) perfurador para papel ,
(uma) cadeira fixa marca CARRARO...
(uma) cadeira fixa marca TROPICAL.,

(uma) mesa de madeira em cerejeira.

TOMBAMENTO

0957

0956

2320

70765

S/T

00100

0102

0018

0483

0157

0681



PROCESSO NQ

1008/01801-92

1008/02408-92

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) cadeira giratória
(uma) cadeira para digitador
(um) cinzeiro e lixeira
(um) cinzeiro e lixeira
(uma) cadeira giratória
(uma) máquina de escrever
(uma) cadeira giratória
(uma) mesa de madeira marca ESTIL
(uma) cadeira giratória
(uma) máquina de escrever
(uma) cadeira fixa
(uma) cadeira fixa
(uma) mesa laminada
(um) armário laminado
(uma) cadeira giratória
(uma) mesa de madeira
(um) grampeador p/papel
(uma) mesa de madeira marca ESTIL
(uma) poltrona fixa
(uma) máquina de escrever manual,marca REMINGTON
modelo 150 com 110 espaços, série NQ A204446....
(uma) máquina de calcular, marca TEXAS, mod. TI-
5310

(uma) máquina de escrever manual carro 46C, 175
espaços, marca OLIVETTI, série NQ 3677289
(uma) mesa de madeira cerejeira na cor clara....

TOMBAMENTO

0706

1098

01351

01374

1442

01463

1796

1891

3186

3348

03879

04251

4372

4411

9070

58149

66983

0640

91027

02112

05832

0949

2778



PROCESSO NQ

1008/01826-92

1008/00811-93

1008/00190-93

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) cadeira fixa,assento e encosto em palhinha,
estrutura de aço e madeira
(uma) máquina de calcular elétrica, marca UNDER-
WOOD, estrutura em termoplãstico cor preta e cre
me, série NQ 11555631

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

(uma) máquina de escrever elétrica, marca OLIVE

TTI, mod. Tekne-3, estrutura de aço, pintada na
cor cinza escuro p/ 110/220 volts, 50/60 HZ, sé
rie NQ 687365
(uma) máquina de escrever marca OLIVETTI-Tekne-3,
estrutura de aço, pintada na cor cinza claro, 320
espaços, série NQ 460148

PATRONATO AGRÍCOLA DE MENORES OSVALDO SOUZA

(uma) máquina de escrever manual,marca REMINGTON,
com 147 espaços, série NQ 5425151
(uma) máquina de calcular elétrica, marca DISMAC,
modelo 122 MPV

CÂMARA MUNCIPAL DE CANDEIAS DO JAMARY

(uma) mesa de madeira envernizada na cor verniz
claro
(uma) cadeira de madeira
(uma) cadeira fixa marca ESTIL
(oito) perfuradores de ferro paratoapel,

TOMBAMENTO

0594

14088

2965

70771

03154

93775

00347

S/T
0287

S/T



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

(um) arquivo de aço c/ tampa em acrílico
(uma) cadeira giratória
(três) cadeiras de madeira e ferro, assento e en
costo de palhinha
(uma) cadeira fixa
(uma) cadeira fixa, assento e encosto de palhinha
(uma) cadeira de madeira
(uma) cadeira de madeira
(um) grampeador de ferro p/ papel
(uma) cadeira de madeira
(uma) mesa para máquina de escrever
(uma) cadeira de madeira
(uma) mesa de madeira
(uma) mesa de madeira
(uma) cadeira de madeira
(um) fichário de aço sobre rodízios
(um) fichário marca MENNO
(uma) cadeira de madeira
(uma) mesa de madeira
(uma) mesa de madeira
(uma)
(um)
(um)
(uma)
(um)
(um)

cadeira de madeira,
armário ,
armário ,
mesa ,

armário ,
armário ,

S/T
S/T

S/T
00094

0099

00160

00182

00280

00285

00465

00705

0723

0751

0775

0877

0959

01014

1085

01238

01223

01309

01844

01389

02054

02066



1008/01634-93

(uma)

(um)
(uma)
(um)

(um)

(uma)

(uma)

(uma)

(uma)

(uma)
(uma)

(uma)
(uma)
(uma)
(uma)
(uma)

(um)

(uma)

(uma)
(uma)

(uma)

(uma)

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

mesa

grampeador para papel
mesa para máquina de escrever
grampeador para papel
fichário marca MENNO
mesa laminada em cerejeira em fõrmica..
mesa laminada em cerejeira e fórmica...

cerejeira
cerejeira
cerejeira
cerejeira
cerejeira
cerejeira
cerejeira

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

mesa

laminada em

laminada em

laminada em

laminada em

laminada em

laminada em

laminada em

mesa para máquina de escrever
cadeira giratória
armário de aço
cadeira de madeira

mesa p/máquina de escrever
cadeira giratória marca GIROFLEX
cadeira

mesa de madeira

e fõrmica....

e fõrmica....

e fõrmica....

e fõrmica....
e fõrmica....
e fõrmica....
e fõrmica....

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO B.ESPERANÇA
DA COMUNIDADE

(uma) mesa de madeira marca BALFAR, com 03 ga
vetas

3

02328

02567

02888

03875

4307

4331

4338

4345

4351

4353

4371

4374

4392

4398

06241

21514

38185

53315

56984

59892

61153

79923

0116



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

\«

PROCESSO NQ ESPECIFICAÇÃO TOMBAMENTO

(uma) cadeira giratória marca GIROFLEX, mod.613,
4067

(uma) cadeira giratória, marca GIROFLEX, em ma-
0287

1008/02372-92

(um) arquivo de aço marca FIEL, tampo e frente
01353

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO
ODACIR SOARES

(uma) mesa para máquina de escrever marca ESTIL,

(uma) cadeira fixa marca FLORENSE, mod.549, es
trutura de aço e madeira, assento e encosto em

1826

2909

(uma) cadeira fixa marca FLORENSE, mod.549,arma
ção de ferro cromado,assento e encosto em palhi-

4337

(uma) mesa laminada de cerejeira,tampo revestido
de fõrmica, com gaveteiro e arquivo para pasta

4395

(um) arquivo de aço com 04 gavetas para pasta
4110

*

(uma) máquina de escrever manual,marca OLIVETTI,
170 espaços, série N° série A-879280 0138

(uma) mesa para máquina de escrever, mod.CF-17,
estrutura em madeira cerejeira c/painel frontal,

05589

1008/02538-91 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

(um) relógio de ponto marca DIMEP, mod.7714CP,
1203

\



PROCESSO NQ

1008/01290-93

V

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(um) porta cartões para 100 números, estrutura de
aço

(um) porta cartões para 50 números, estrutura de
aço

(um) relógio de ponto marca DIMEP, mod. 7714, es
trutura de aço

(três) chapeiras de ferro, pintada na cor marrom
para cartão de ponto, cap. para 50 cartões
(duas) chapeiras de ferro pintado na cor marrom
para cartão de ponto, capacidade para 50 lugares.
(um) jeep marca GURGEL, mod.X12TR1980, ano 1979,
estrutura de fibra na cor branco polar c/ 05 mar
chas, 04 cilindros, 60 HP, motor CBA245.804,chas
si NQ X12796443
(um) caminhão coletor de lixo, marca CHEVROLET,
modelo D-70, estrutura pintado na cor branco
everest motor movido a diesel, 06 cilindros, 133
HP, câmbio de 06 marchas, ano de fabricação 1984,
chassi NQ 9BG5783PXEC025823
(um) jeep marca GURGEL, mod.Xl2TR, ano 1980, pin
tado na cor marrom saveiro c/ 04 cilindros,60 HP,
1.66CC, motor GBA-256217, chassi NQ X12-807484. ..
(uma) camioneta a diesel D-10, marca CHEVROLET,
modelo 244 NA, estrutura pintada na cor bege, ca-
bine dupla, c/ 04 cilindros, 89 HP, ano 1981, ca
pacidade para 1.150 Kgs, 04 marchas para frente,
01 ré, chassi NQ BC244PNA24521, placa BM-1239....
(um) jeep, marca TOYOTA, mod. OJ-50LV, estrutura
pintada na cor marrom saveiro, motor movido a
diesel, 04 cilindros, 94 HP,ano de fabricação 88,
chassi NQ OJ-86339

w

TOMBAMENTO

1204

1205

3810

4214 a

4216

4222 a

4223

66743

1297

72217

84926

3655



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) camioneta cabine dupla marca CHEVROLET,
mod. C-10, estrutura pintada na cor bege c/ 06
cilindros, 149 HP c/ capacidade para 500 Kgs,
chassi NQ BC-148NHA-36103

(uma) camioneta de carga marca CHEVROLET, mod. D-
20 STD, estrutura pintada na cor branco evereste
c/motor movido a diesel, 04 cilindros 90CV,ano de
fabricação 1986, chassi NQ 9BG5244NNGC014460
(um) veículo, marca TOYOTA, mod.86, ano de fabri
cação 1985, estrutura pintada na cor marrom sa
veiro, tipo OJ-50LV, 04 cilindros, 94 HP, motor
NQ 343.919.016.155.676, chassi NQ OJ-77-900
(uma) camioneta marca CHEVROLET, mod. D-10, es
trutura pintada na cor marrom tamara, cabine sim
ples, motor a diesel de 82 HP, 04 cilindros, ano
de fabricação 1984, capacidade para 1.150 Kg,
chassi NQ 9BG5244PNEC020031

(um) micro ônibus, marca FORD,modelo FB-4.000,es
trutura pintada na cor branca,98 HP,04 cilindros,
ano de fabricação 84, motor MWM a diesel, capaci
dade p/ 26 pessoas, chassi NQ LA7BBK-50396
(uma) camioneta cabine dupla marca CHEVROLET,mod.
BC248PNC-D-10,estrutura pintada na cor marrom ta
mara, motor movido a diesel c/04 cilindros,77 CV,
ano de fabricação 1983,câmbio de 04 marchas,chas
si NQ BC248PNC14443

\í

TOMBAMENTO

70013

2338

1965

1035

1074

0186



PROCESSO NQ

1008/01064-91

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

ep marca TOYOTA, mod
cor marrom saveiro,

fabricação 1984, cha
amioneta marca FIAT,
ntada na cor branca

2 portas, capacidade
fabricação 1983, cha
ep marca FORD, mod.C
amarelo igaratá, ano
ssi NQ LA1BYT-66494.

ep marca FORD, mod.C
91 HP, 04 cilindros,
atã, ano de fabricaç
1097

.OJ50LV,estrutura pin-
94 HP, 04 cilindros,

ssi NQ OJ-74085

mod.147 básico,estru-
alpi,57 HP, 04 cilin-
para 05 passageiros,

ssi NQ 006482250

-J5, estrutura pintada
1981, 04 cilindros,91

-15, tração 4x4 po-
pintado na cor amare-

ão 1982, chassi NQ

(um) je
tada na

ano de

(uma) c
tura pi
dros, 0
ano de

(um) je
na cor

HP, cha
(um) je
tência

Io igar
LA1BAN7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

(quatro) mesas de madeira cerejeira envernizada
na cor clara com painel frontal, med. 1,10 x 0,68
x 0,73 m

(uma) mesa de madeira cerejeira envernizada na
cor clara, painel frontal med.1,10 x 0,68 x0,73 m
(um) arquivo em aço com 07 gavetas p/ fichas mo
delo D-7, marca "ISMA"
(um) fichário de aço com tampa em acrílico
(uma) mesa de madeira em cerejeira envernizada na
cor clara, med. 1,10 x 0,68 x 0,73 m

V3

TOMBAMENTO

0941

94795

83646

S/T

S/T

00195

0441

00443

0654



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) mesa de madeira cerejeira envernizada na
cor clara, com painel frontal de 1,10 x 0,68 x
0,73 m
(uma) mesa de madeira cerejeira envernizada na
cor clara, com painel frontal, med. 1,10 x 0,68
x 0,73 m
(uma) mesa de madeira cerejeiras envernizada na
cor clara, com painel frontal, med. 1,10 x 0,68
x 0,73 m
(uma) mesa de madeira cerejeira envernizada na
na cor clara,com painel frontal,med. 1,10 x 0,68
x 0,73 m
(uma) mesa de madeira cerejeira, envernizada na
cor clara, com painel frontal, med. 1,10 x 0,68
x 0,73 m
(uma) mesa de madeira cerejeira, envernizada na
cor clara, com painel frontal, med. 1,10 x 0,68
x 0,73 m
(uma) mesa de madeira cerejeira, envernizada na
cor clara,com painel frontal, med. 1,10 x 0,68 x
0,73 m

(uma) mesa de madeira cerejeira envernizada na
cor clara, com painel frontal med. 1,10 x 0,68 x
0,73 m

(um) fichário de aço com 04 gavetas para pastas
suspensa

(uma) mesa de madeira cerejeira envernizada na
cor clara, com painel frontal, med. 1,10 x 0,68
x 0,73 m

(um) fichário de aço c/tampa de acrílico

v<

TOMBAMENTO

0665

0715

0717

0720

0729

0737

0738

0755

0955

01170

02144



PROCESSO NQ

1008/02539-91

1008/00247-91

1008/00191-93

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) mesa de madeira aglomerada revestida, marca
LATELIER, medindo 100 x 60 x 74

(um) fichário de aço com tampa de acrílico
(um) arquivo de aço c/ 07 gavetas para fichas,mo
delo D-7, marca ISMA
(uma) mesa de madeira cerejeira envernizada na
cor clara, com painel frontal, med. 1,10 x 0,68 x
0,73 m

LOJA MAÇÔNICA ESTUDO E TRABALHO

(um) jogo de sala, composto de 01 mesa retangular
e 08 cadeiras marroquinas com estofamento em ve-
ludo vermelho
(um) conjunto para escritório composto de 01 mesa
em madeira cerejeira com gavetas frontais em al
to relevo, 01 cadeira em cerejeira, estofada em
veludo vermelho, marca HERRERO GONZALEC

ASSOCIAÇÃO RURAL DE NOVA BRASILANDIA

(um) veículo marca TOYOTA, tipo J-50LV, mod.86,
ano de fabricação 1986, estrutura pintada na cor
marrom saveiro, 04 cilindros, motor NQ 343.919.
016.058.370, chassi NQ OJ-78.621

ASSOCIAÇÃO CASA FAMÍLIA ROSETTA

(uma) mesa com estrutura de madeira
vetas,

com 03

\$

TOMBAMENTO

3450

01562

01604

7586

1253

A

1261

1276

A

1277

2327

0029



PROCESSO NQ

1008/01570-93

1008/01131-93

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(três) mesas com estrutura de madeira sem gavetas
(um) armário de aço na cor branca
(um) armário de aço na cor branca
(uma) mesa de madeira para máquina de escrever...
(um) cinzeiro e lixeira
(dois) arquivos de aço com 06 gavetas na cor cin
za

(uma) mesa com estrutura de madeira

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE

PORTO VELHO

(uma) máquina de escrever elétrica, marca OLIVET
TI, mod. Tekne-3/46 com 170 espaços, estrutura
pintada na cor preta, série NQ 662128

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL

(um) baú para caminhão D-700-D1, em estrutura de
ferro e alumínio, constante do caminhão Dodge,ano
81, (Leiloado)

5Q BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

(material adquirido pelo Governo, para instalação
do "Campus Avançado da UNFRGS", absorvido pelo
5Q BEC após a desativação. Termo de Responsabili
dade NQ 136/89)

(um) banco com estrutura de ferro tubular com as
sento em madeira revestido em fármica, pintado na
cor branca L .,,, j

IP

u

TOMBAMENTO

S/T

S/T
S/T
1073

01373

02027/28
51851

3090

S/T

1131



PROCESSO NQ

1008/01570-93

1008/01131-93

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(três) mesas com estrutura de madeira sem gavetas
(um) armário de aço na cor branca
(um) armário de aço na cor branca
(uma) mesa de madeira para máquina de escrever...
(um) cinzeiro e lixeira

(dois) arquivos de aço com 06 gavetas na cor cin
za

(uma) mesa com estrutura de madeira

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE

PORTO VELHO

(uma) máquina de escrever elétrica, marca OLIVET
TI, mod. Tekne-3/46 com 170 espaços, estrutura
pintada na cor preta, série NQ 662128

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL

(um) baú para caminhão D-700-D1, em estrutura de
ferro e alumínio, constante do caminhão Dodge,ano
81, (Leiloado)

5° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

(material adquirido pelo Governo, para instalação
do "Campus Avançado da UNFRGS", absorvido pelo
5° BEC após a desativação. Termo de Responsabili
dade NQ 136/89)

(um) banco com estrutura de feAro tubular com as
sento em madeira revestido em fõrmica, pintado na
cor branca

lí

TOMBAMENTO

S/T
S/T
S/T

1073

01373

02027/28
51851

3090

S/T

1131



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(um) banco com armação de ferro tubular com as
sento em madeira revestida de fõrmica,cor branca
(um) aparelho telefônico, automático marca SIE
MENS, estrutura em termoplastico na cor cinza...
(um) relógio de parede a corda, marca SILC, es
trutura metálica com 47 cm de diâmetro
(um) refrigerador elétrico, marca CLÍMAX, estru
tura pintada na cor amarela, cap. p/110 volts,
50/60 HZ, série NQ AGHH87096
(um) refrigerador marca GELOBRAS,tipo comercial,
estrutura pintada nas cores branca e azul, 110
volts, com 04 portas
(um) refrigerador elétrico,marca CÔNSUL, com 7,5
pés, cor azul piscina, 110/220 volts, 60 HZ, mo
tor alto 17.503, série NQ AAG075763
(um) cofre de aço marca MARTE, com 02 portas,
sendo 01 superior e uma inferior, med. 0,45 x
0,40 x 1,20 m

(um) quadro Negro, com armação de madeira e fun
do revestido de compensado
(um) liqüidificador marca ARNO , mod.Fkaecjk,com
capacidade para 2 litros, com 240 watts, 110
volts
(um) aparelho de ar condicionado, marca ADMIRAL,
modelo 21R-23F c/ capacidade para 21.000 Btus,
220 volts, série NQ 80816011
(uma) batedeira de bolo marca WALITA, estrutura
em termoplastico, nas cores amarela e branca,com
110 volts, série NQ 8892
(uma) balança marca ARJE,estrutura de ferro fun
dido cor cinza, com capacidade^para 120 Kgs,

\*

TOMBAMENTO

1164

3662

3770

61293

3782

0954

0996

0991

1199

61103

3780

3778



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(um) sófa marca CIMO, com armação de madeira,as
sento e encosto revestido em napa na cor preta,
pernas de ferro tubular
(um) grampeador marca CARBEX,mod.266 para gram
pos de 26 x 6, estrutura de aço na cor azul
Grampeador marca CARBEX, mod.266, para grampos
de 26 x 6, estrutura em aço na cor azul
(uma) poltrona giratória, marca GIROFLEX, mod.
688, armação de ferro fundido, estofado reves
tido em courvin na cor preta, pés montados so
bre rodízios

(uma) poltrona giratória, com assento e apoio
para os braços revestido de courvin na cor pre
ta, pés em metal, montados sobre rodízios, com
armação em madeira
(uma) poltrona giratória, com assento e encosto
estofado, revestido em courvin na cor preta, ar
mação em madeira, pés em ferro tubular, montada
sobre rodízios

(um) abajur para mesa marca POZZI, com base em
haste niquelado, cor amarelo
(um) abajur para mesa marca POZZI, com base e
haste niquelado, cor amarelo
(um) abajur, marca POZZI, com base redonda em
zinco galvanizado, com haste metálico,tipo funil
(um) buffet de madeira, revestido em fõrmica na
cor marron, pés em ferro tubular,com 04 gavetas,
01 prateleira, 02 portas, 02 portas corrediças,
medindo 1,60 x 0,46 x 0,85 m
(um) buffet de madeira, revestido em fõrmica na
cor branca, com 05 divisões, 01 porta e 01 pra
teleira cada, puxadores em louça bordado, med,
2,00 x 0,50 x 0,30 m.

\3

TOMBAMENTO

1022

1013

1011

3669

0925

0916

1088

1089

1165

1189

1193



PROCESSO NQ

*

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) bandeja para expediente, em madeira enver
nizada na cor escura, med. 0,36 x 0,40 x 0,5 cm
(uma) bandeja para expediente, em madeira enver
nizada medindo 0,36 x 0,40 x 0,5 cm
(uma) bandeja para expediente,em madeira enver
nizada medindo 0,36 x 0,40 x 0,5 cm
(uma) estante marca CIMO c/ armação em madeira
revestida em fõrmica c/ 06 prateleiras, med.1,60
x 0,34 x 0,20 cm
(uma) estante, estrutura de madeira cerejeira,
envernizada na cor clara, móvel com 09 comparti-
mentos, sendo 03 c/ portas, med. 1,72 x 1,50 x
0,38 cm
(uma) estante de madeira, envernizada na cor es
cura, modelo 4001 com 04 vãos, 03 prateleiras
móveis, portas corrediças de vidro, med. 1,50 x
0,40 x 1,50 m
(uma) estante de madeira envernizada na cor es

cura, medelo 4001, com 04 vãos, 03 prateleiras
moveis, portas corrediças de vidro, med. 1,50 x
0,40 x 1,50 m
(uma) estante marca CIMO, em madeira revestida
em fõrmica c/ 07 vãos, 05 prateleiras, pés de
ferro cromado, med. 1,60 x 0,34 x 1,20 cm
(uma) cama p/ solteiro marca CIMO, estrutura em
madeira envernizada c/ estrado de madeira comum,
acompanhado de 01 colchão de espuma,medindo 1,99
x 0,95 x 0,28 m
(duas) camas para solteiro, marca CIMO com es
trutura em madeira envernizada,estrado de madei
ra comum, acompanhadas de 02 coVchões de espur

2P

TOMBAMENTO

0930

0921

0922

1072

61298

0997

0998

0929

1049

0955

E

0956



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(três) camas para solteiro marca CIMO, com es
trutura em madeira envernizada,estrado de madei
ra comum, acompamhadas de 03 colchões de espuma,
(quatro) camas para solteiro,marca CIMO com es
trutura em madeira envernizada, estrado de ma
deira comum, acompanhadas de 04 colchões de es
puma

(uma) cama para solteiro, marca CIMO com estru
tura em madeira envernizada, estrado de madeira
comum, acompanhada de 01 colchão de espuma
(uma) cama para solteiro, marca CIMO com estru
tura em madeira envernizada, estrado de madeira
comum, acompanhada de 01 colchão de espuma
(duas) camas para solteiro marca CIMO,com estru
tura em madeira envernizada, estrado de madeira
comum, acompanhadas de 02 colchões de espuma....
(três) camas para solteiro, marca CIMO com es
trutura em madeira envernizada, estrado de ma
deira comum, acompanhadas de 03 colchões de es
puma

(quatro) camas para solteiro, marca CIMO com es
trutura em madeira envernizada,estrado de madei
ra comum, acompanhadas de 04 colchões de espu
ma

(duas) camas para solteiro,marca CIMO com estru
tura em madeira envernizada, estrado de madeira
comum, acompanhadas de 02 colchões de espuma....
(quatro) camas para solteiro, marca CIMO com es
trutura em madeira envernizada,estrado de madei
ra comum, acompanhadas de 04 colchões de espuma,
(quatro) camas para solteiro, marca CIMO com es
trutura em madeira envenizada,\estrado de ma--
deira comum, acompanhadas de 04\ colchões de jgú-
jJU.lLl.ci••*••••••••••*•••••••••*•»• Y\« J1-«U«\»; x_*

V

TOMBAMENTO

1050

A

1052

1059

A

1062

1069

1077

1094

E

1095

1108

A

1110

1120

A

1123

1128

A

1129

1141

A

1144

1150

A

1153



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(duas) camas para solteiro,marca CIMO com estru
tura em madeira envernizada, estrado de madeira
comum, acompanhadas de 02 colchões de espuma

(uma) cama para casal em madeira envernizada na
cor escura, pés em forma de palito, frizos bran
cos no espelho, com um colchão de espuma

(três) criados mudo em madeira, cor verniz escu
ro c/ 01 gaveta, med. 0,40 x 0,28 x 0,15 m

(dois) criados mudo em madeira, cor verniz escu
ro c/ 01 gaveta, med. 0,40 x 0,28 x 0,15 m

(dois) criados mudo em madeira, cor verniz escu
ro c/ 01 gaveta, med. 0,40 x 0,28 x 0,15 m

(dois) criados mudo em madeira, cor verniz escu
ro c/ 01 gaveta, med. 0,40 x 0,28 x 0,15 m

(um) criado mudo em madeira, cor verniz escuro c/
01 gaveta, med. 0,40 x 0,28 x 0,15 m

(três) criados mudo em madeira, cor verniz escuro
c/ 01 gaveta, med. 0,40 x 0,28 x 0,15 m

(um) criado mudo em madeira, cor verniz escuro c/
01 gaveta, med. 0,40 x 0,28 x 0,15 m

(dois) criados mudo em madeira, cor verniz escu
ro c/ 01 gaveta, med. 0,40 x 0,28 x 0,15 m

(dois) criados mudo em madeira, cor verniz escu
ro c/ 01 gaveta, med. 0,40 x 0,28 x 0,15 m

(Cinco)criados mudo em madeira, cor verniz escuro
c/ 01 gaveta, med. 0,40 x 0,28 x 0,15 m

(Dois) criados mudo em madeira, cor verniz escu
ro c/ 01 gaveta, med. 0,40 x 0,28 x 0,15 m

(Um) Criados mudo em madeira! cor verniz escuro
c/ 01 gaveta, med. 0,40 x 0,28\x0,\l

^^

TOMBAMENTO

1161

E

1162

1083

1046 A

1048

1057 E

1058

1067 E

1068

1081 E

1082

1093

1103 A

1105

1092

1118 E

1119

1126 E

1127

1136 A

1140

1074 E

1075

1150



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(um) criado mudo em madeira,cor verniz escuro c/
01 gaveta, med. 0,40 x 0,28 x 0,15 m
(um) perfurador para papel, marca, AS, cor cinza
(um) perfurador para papel, marca DELUXE, cor
cinza,

(um) perfurador para papel, marca DELUXE, cor

cinza,

(um) ventilador marca ELETROMAR, mod.95, p/ 110
volts, 50/60 HZ, com 03 velocidades
(um) ventilador marca GE,mod. Voltalex, com 03
velocidades,protetor de helice em ferro cromado,
cor cinza

(um) ventilador de pé marca ELETROMAR, modelo
Westinghouse, protetor de helice em ferro croma
do, estrutura pintada na cor azul e gelo
(um) ventilador de pé marca GE, modelo voltalex,
com 03 velocidades, protetor de helice de ferro
cromado, pintura branca e azul
(um) ventilador, marca BRITANIA,com 03 velocida
des, protetor de helice de ferro cromado pintado
nas cores branca e vermelha

(quatro) ventiladores marca BRITANIA, com 03 ve
locidades, protetor de helice de ferro cromado
pintado nas cores branca e vermelha
(sete) banquetas de ferro tubular na cor branca
com assento de madeira

(quatro) extintores de incêndio,com estrutura de
ferro na cor vermelha, capacidade para 10 Kgs...
(uma) fotocopiadora marca 3M, mod.536-DFA, com
110 volts, 50/60 HZ,estrutura na cor cinza,série
NQ 269 8
(dois) armários de madeira, marca CIMO, tipo ja-
carandã, com 03 prateleiras, pés niquelado, med.
1,24 x 0,42 x 1,54 m
(um) arquivo de aço marca MARTE, cor cinza, com
04 gavetões,puxadores cromadote, med. 0,71 x 1,33
x0,47m .V.

y

TOMBAMENTO

1160

1014

1008

1010

61104

1009

3674

3779

3783

3791

A

3794

3784 A

3790

3663 A

3666

1012

0917

E

0918

3656



RROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(um) armário para copa, em aço marca FIEL, com 02
portas na parte superior, 02 puxadores em aço ni
quelado, 01 prateleira, 02 portas corrediças de
vidro, balcão em fõrmica com 02 gavetas, 02 por
tas, 02 vãos e 01 prateleira, cores azul e bran
co i ••
(um) armário de aço para copa com pés em madei
ra, 02 portas com puxadores em metal, com 06
vãos, 05 prateleiras, pintado na cor branca, med.
1,95 x 0,40 x 0,30 cm
(um) armário de aço marca FIEL, com 02 portas na
parte superior, 02 puxadores niquelados, 01 pra
teleira ao meio, com 02 gavetas, 02 portas, 02
vãos, na cor azul e branco
(dois) arquivos de aço marca FIEL, mod. 207 c/ 04
gavetões para pasta suspensa, puxador de ferro
cromado, medindo 0,48 x 0,72 x 1,33 m
(um) bebedouro elétrico, marca CAMPOS SALES, mod.
CSL-140, Fab.ON224, cor azul, série NQ 045R
(um) bebedouro elétrico, marca CAMPOS SALES, mod.
ES-LH 40, fab.OM-224, cor azul, série 046R
(uma) escada de ferro com cavalete,marca PATAMAR,
07 degraus na cor azul
(uma) escada de ferro com cavalete,marca PATAMAR,
com 06 degraus
(um) conjunto estofado composto de 01 sofá, 02
poltronas, com assento e encosto estofado, reves
tido em napa na cor preta, armação em madeira
com pés de ferro tubular
(um) conjunto para copa, composto de 06 cadeiras,
01 mesa de madeira revestida em fõrmica na cor
amarela, 06 cadeiras fixas, com assento estofado
na cor azul e encosto em madeira revestido ^eín
madeira em fõrmica na cor amarele

0/

&

TOMBAMENTO

1194

1190

1188

0919

E

0920

0940

1039

1017

1018

1019

A

1021

1176



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(um) conjunto para copa composto de uma mesa de
madeira revestida de fõrmica cor vermelha,pernas
de ferro tubular, med. 1.80 x 0,80 x 0,77 e 06
cadeiras com armação de ferro, assento em esto-
fado^na cor azul e encosto em madeira revestida
de fõrmica vermelha
(três) conjuntos para copa, composto de uma mesa
de madeira revestida em fõrmica amarela, com
pernas de ferro tubular med.1,80 x 0,80 x 0,77 e
06 cadeiras fixas,armação de ferro tubular,assen
to de estofado azul e encosto revestido de fõr
mica amarela
(um) conjunto para copa, composto de uma mesa de
madeira revestida em fórmica cor verde, com 1,80
x 0,80 x 0,77 e 06 cadeiras, com assento esto-
fado^na cor verde e encosto em madeira revestida
em fõrmica na cor cinza e branco, estrutura de
ferro tubular
(um) conjunto estofado marca LAZER, mod. MP-97,
composto de 01 sofá e 02 poltronas c/ assento e
encosto revestido em napa na cor bege
(um) conjunto estofado marca CIMO, composto de
01 sofá e 02 poltronas, com assento e encosto
estofado e revestido em napa na cor preta, pés
cromados e armação de madeira
(quatro) cadeiras de madeira fixa, marca CIMO,
assento e encosto envernizados na cor escura....
(quatro) cadeiras de madeira fixa, marca CIMO,
assento e encosto envernizados na cor escura....
(uma) cadeira de madeira fixa, marca CIMO, as
sento e encosto envernizados na cor escura
(uma) cadeira de madeira fixa, marca CIMO,assen
to e encosto envernizado na cor e

\!>

TOMBAMENTO

1177

1178

1180

1181

61295

A

61297

0926

A

0928

0912 A

0915

0934 A

0937



PROCESSO NQ

*

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(duas) cadeiras de madeira fixa, marca CIMO, as
sento e encosto envernizados na cor escura

(duas) cadeiras de madeira fixa, marca CIMO, as
sento e encosto envernizados na cor escura

(uma) cadeira de madeira fixa, marca CIMO, assen
to e encosto envernizados na cor escura

(quatro) cadeiras de madeira fixa, marca CIMO,as
sento e encosto envernizados na cor escura

(dez) cadeiras de madeira fixa, marca CIMO,assen
to e encosto envernizados na cor escura

(duas) cadeiras de madeira fixa, marca CIMO, as
sento e encosto envernizados na cor escura

(uma) cadeira de madeira fixa, marca CIMO, assen
to e encosto envernizados na cor escura

(uma) cadeira de madeira fixa, marca CIMO,assento
e encosto envernizados na cor escura

(duas) cadeiras de madeira fixa, marca CIMO, as
sento e encosto envernizados na cor escura

(uma) cadeira de madeira fixa, marca CIMO, assen
to e encosto envernizados na cor escura

(duas) cadeiras de madeira fixa, marca CIMO, as
sento e encosto envernizados na cor escura

(uma) cadeira de madeira fixa, marca CIMO, assen
to e encosto envernizados na cor escura

(uma) cadeira de madeira fixa, marca CIMO,assento
e encosto envernizados na cor escura

(uma) cadeira de madeira fixa, marca CIMO,assento
e encosto envernizados na cor escura

(duas) cadeiras de madeira fixaK marca CIMO, as
sento e encosto envernizados naVcor escura.....

it>

TOMBAMENTO

0944 E

0945

0952 E

0953

0993

1004 A

1007

1025 A

1034

1063 E

1064

1070

1076

1084 E

1085

1097

1106 E

1107

1117

1130

1145

1154 E

1155



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) cadeira de madeira fixa, marca CIMO, assen
to e encosto envernizados na cor escura

(seis) cadeiras de madeira fixa, marca CIMO, as
sento e encosto e envernizados na cor escura
(duas) cadeiras de madeira fixa, marca CIMO, as
sento e encosto envernizados na cor escura
(seis) cadeiras de madeira fixa, marca CIMO, as
sento e encosto envernizados na cor escura

(uma) cadeira de madeira fixa, marca CIMO, assen
to e encosto envernizados na cor escura

(uma) cadeira de madeira fixa, marca CIMO, assen
to e encosto envernizados na cor escura
(uma) cadeira marca ESTIL, com base tubular de
ferro na cor amarela

(um) fichário de aço marca FIEL, com pés montado
sobre rodízios, estrutura pintada na cor verde...
(um) fichário de aço marca ZORNITA, para mesa com
tampa de acrílico na cor vermelha p/ fichas 4x6
(uma) mesa de madeira, marca CIMO, estrutura de
ferro tubular, 03 gavetas na lateral esquerda, 01
gaveteiro, med. 1,20 x 0,67 x 0,77m
(uma) mesa de madeira marca CIMO, com estrutura
de ferro tubular, 03 gavetas na lateral esquerda,
01 gaveteiro, med. 1,20 x 0,67 x 0,77 m
(um) guarda-roupa de madeira marca CIMO, com 03
portas, 03 divisões internas, com 03 prateleiras
a esquerda e 01 a direita, med(y 1,63 x 0,59
x 1,76 m ,

iy

TOMBAMENTO

1163

1166 A

1171

1174 E

1175

1182 A

1187

3070

3671

1087

0990

1000

1112

1113

1035



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(um) guarda-roupa de madeira, marca CIMO, com 03
portas, 03 divisões internas,com 03 prateleiras a
esquerda e 01 a direita,med. 1,63 x 0,59 x l,76m.
(dois) guarda-roupas de madeira, marca CIMO, com
03 portas, 03 divisões internas, com 03 pratelei
ras a esquerda e 01 a direita, med. 1,63 x 0,59
x 1,76 m
(um) guarda-roupa de madeira, marca CIMO, com 03
portas, 03 divisões internas, com 03 prateleiras
a esquerda e 01 a direita, med. 1,63 x 0,59
x l,76m
(um) guarda-roupa de madeira, marca CIMO, com 03
portas, 03 divisões internas, com 03 prateleiras
a esquerda e 01 a direita, med. 1,63 x 0,59 x
1,76 m
(dois) guarda-roupas de madeira,marca CIMO,com 03
portas, 03 divisões internas,com 03 prateleiras a
esquerda e 01 a direita,med. 1,63 x 0,59 x l,76m.
(um) guarda-roupa de madeira, marca CIMO, com 03
portas, 03 divisões internas, com 03 prateleiras
a esquerda e 01 a direita, med. 1,63 x 0,59 x
l,76m
(três) guarda-roupas de madeira, marca CIMO, com
03 portas, 03 divisões internas, com 03 pratelei
ras a esquerda e 01 a direita, med. 1,63 x 0,59 x
1,76 m
(três) guarda-roupas de madeira, marca CIMO, com
03 portas, 03 divisões internas, com 03 pratelei
ras a esquerda e 01 a direita, med.\ 1,63 x 0,59 x
l,76m

P

V*

TOMBAMENTO

1056

1044

E

1045

1066

1073

1079 E

1080

1091

1100

A

1102

1114

A

1116



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Gabinete do Governador

E SPECIFICAÇÃO

(uma) mesa de madeira marca CIMO, com 03 gavetas
laterais, med. 1,20 x 0,67 x 0,77 m, envernizada
na cor escura

(uma) mesa de madeira marca CIMO, com 03 gavetas
laterais, med. 1,20 x 0,67 x 0,77 m, envernizada
na cor escura

(uma) mesa de madeira marca CIMO, com 03 gavetas
laterais, med. 1,20 x 0,67 x 0,77 m, envernizada
na cor escura

(uma) mesa de madeira marca CIMO, com 03 gavetas
laterais, med. 1,20 x 0,67 x 0,77 m, envernizada
na cor escura

(duas) mesas de madeira marca CIMO, com 03 gave
tas laterais, med. 1,20 x 0,67 x 0,77 m, enverni
zada na cor escura

(uma) mesa de madeira marca CIMO, com 03 gavetas
laterais, med. 1.20 x 0,67 x 0,77 m, envernizada
na cor escura

(duas) mesas de madeira marca CIMO, com 03 gave
tas laterais, med. 1,20 x 0,67 x 0,77 m, enverni
zada na cor escura

(duas) mesas de madeira marca CIMO, com 03 gave
tas laterais, med. 1,20 x 0,67 x 0,77 m, enverni
zada na cor escura

(uma) mesa de madeira marca CIMO, com 03 gavetas
laterais, med. 1,20 x 0,67 x 0,77 m, envernizada
na cor escura

(uma) mesa para máquina de escrever^ em madeira,
cor verniz claro, med. 0,60 x 0,50 ± 0,67m.

5*

TOMBAMENTO

1065

1071

1078

1090

1098

E

1099

1124

1132

E

1133

1146

E

1147

1157

3660



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) mesa marca CIMO, para reunião, em confecção
de madeira jacarandá, med. 2,20 x 0,97 x 0,78m
(uma) mesa de madeira rústica, tampo revestido de
fõrmica na cor azul, med. 1,80 x 0,78 x 0,77m....
(uma) mesa de madeira revestida de fõrmica azul,
med. 0,60 x 0,60
(uma) mesa de centro, em madeira revestida de
compensado com uma divisória
(uma) mesa de centro, marca BOUCHA, armação de
ferro tubular, estrutura de madeira revestida em
fõrmica, forma oval, medindo 0,97 x 0,45
(uma) mesa de madeira, revestida em fõrmica, com
armação de ferro tubular,med.1,21 x 0,80 x 0,75..
(uma) mesa de aço marca TRIVELATO para máquina de
esrever, c/ uma gaveta central, suporte móvel p/
papel, pés montados sobre rodízios, medindo 0,48
x 0,42 x 0,68 m
(uma) máquina de escrever, manual marca OLIVETTI,
mod. Linea-88, com 140 espaços, estrutura na cor
cinza, série nQ A-177186
(uma) máquina de escrever manual, marca OLIVETTI,
mod. MS-60/38, estrutura em termoplastico cor
cinza

(uma) máquina de escrever marca OLIVETTI, mod.
Studio 45, estrutura pintada na cor verde, série
nQ 391139

(uma) máquina de calcular, marca OLIVETTI, mod.
MC-120-Summa Quanta 20, série S/A 32Í4093

>»

TOMBAMENTO

1003

1198

61299

1024

1037

1040

0911

0994

3668

3659

0999



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) máquina de calcular elétrica,marca OLIVET
TI, mod. Tekne-4, com 120 espaços, cor cinza, sé
rie 6594469

(uma) máquina de lavar roupa marca BRASTEMP, mo
delo BLA-61516, série nQ 4MA00044695
(uma) máquina de cortar queijo, manual, marca FI-
LIZOLA, estrutura em ferro fundido, chave manual,
com tampo em aço niquelado
(uma) máquina de moer carne, elétrica para cor
rente de 220 volts, cor cinza, série nQ A-l
(uma) máquina para fazer pastéis com armação de
ferro, cor vermelha com base de madeira
(um) liqüidificador marca WALITA, mod. L2-000,pa
ra 1/5 Lts,350 watts, 50/60 HZ, parte superior em
tempo termoplástico e inferior em metal, série nQ
3904251

(uma) máquina de escrever,manual marca REMINGTON,
com 310 espaços, estrutura cor cinza, série nQ
BJ4 057105

(uma) máquina de escrever manual, marca OLIVETTI-
série nQ A-570028Lxnea-Í

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC)

(uma) mesa de madeira com armação de ferro croma-
do, verniz claro
(uma) mesa de madeira marca W, mod. 210,estrutura
envernizada na cor clara c/ 02 gaveteiros de 03
gavetas, sendo 03 na lateral esquerda e 03 na
lateral direita, armação cromada,V med. 1,70 x
0,75 x 0,75 cm .\y..i.j^

r.

yi

TOMBAMENTO

0995

1016

1195

1202

1203

1196

1015

1290

2261

57361



PROCESSO NQ

e res-

013 e

Termos d

pons.nQ

086

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) mesa de madeira marca ESTIL, mod. 90-03/B,
cor verniz escuro c/02 gavetas na lateral esquer
da, pés de ferro cromado, med. 1,25 x 0,70 x
0,75 cm
(um) armário c/ 02 portas e 05 prateleiras, es
trutura de madeira, med. 1,20 x 0,70 x 0,45 m....
(um) armário com 02 portas, 05 prateleiras,fabri
cação em madeira, med. 1,20 x 0,70 x 0,45 m

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

(dez)

nio,
(dez)

nio,
(dez)

nio,
(dez)

nio,
(dez)
nio,

aladins marca M.AGUSTIME, armação em alumí-
manga de vidro
aladins marca M.AGUSTIME, armação em alumí-

manga de vidro
aladins marca M.AGUSTIME, armação em alumí-

manga de vidro
aladins marca M.AGUSTIME, armação em alumí-

manga de vidro ,
aladins marca M.AGUSTIME, armação em alumí-

manga de vidro

13a ZONA ELEITORAL DE JARÚ

(três) mesas de madeira marca CIMO, Mod.619/631,
estrutura envernizada na cor clara c/ 02 gavetas,
(três) mesas de madeira marca CIMO, mod. 619/631,
estrutura envernizada na cor clara les/ 02 gavetas,

v>

TOMBAMENTO

61223

71765

71789

2103

2112

2113

2122

2123

2132

2133

2142

2143

2152

A

A

A

A

93901 A

93903

93904 A

93906



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(três) mesas de madeira marca CIMO, mod.619/631,
estrutura envernizada na cor clara c/ 02 gavetas
(três) mesas de madeira marca CIMO, mod. 619/631,
estrutura envernizada na cor clara c/ 02 gavetas.

7a ZONA ELEITORAL DE ARIQUEMES

(cinco) estantes de aço, marca METAL SUL, na cor
cinza

(cinco) estantes de aço, marca METAL SUL, na cor
cinza

(cinco) estantes de aço, marca METAL SUL, na cor
cinza

(cinco) estantes de aço, marca METAL SUL, na cor
cinza

(cinco) mesas de madeira marca CIMO,modelo 626-2,
tamanho pequeno envernizada na cor clara
(cinco) mesas de madeira marca CIMO,modelo 626-2
tamanho pequeno envernizado na cor clara
(cinco) mesas de madeira marca CIMO, modelo 626-2
tamanho pequeno envernizado na cor clara
(seis) mesas de madeira marca CIMO, modelo 626-2,
tamanho pequeno envernizado na cor clara

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

(uma) cadeira com armação de ferro, assento em
courvin preto, encosto em madeira, |\pés em ferro
cromado

^

TOMBAMENTO

93907 A

93909

93910 A

93912

93843

93847

93848

93852

93853

93857

93858

93862

93922

93926

93927

93931

93932

93936

93937

93942

A

A

A

A

A

A

0012



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) cadeira giratória marca PROJETO, mod. 112-
LP, assento e encosto de madeira, pês em ferro
cromado

(uma) cadeira giratória, marca GIROFLEX,mod.6-B,
em madeira envernizada na cor clara, armação de
ferro cromado

(uma) cadeira fixa marca CIMO, assento e encosto
de madeira verniz na cor escura

(uma) mesa de aço marca FIEL, com 03 gavetas na
lateral direita, cor cinza, tampão revestido de
fórmica branca, med. 1,05 x 0,60 x 0,80 cm

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NACIONAL

(uma) mesa de madeira revestida de fórmica cor
branca, pés de ferro tubular
(um) fichãrio de aço marca ZORNITA, com tampa de
acrílico
(uma) cadeira fixa, armação de ferro marca CASA
VERDE assento e encosto revestido em fórmica na
cor vermelha

(uma) cadeira fixa, armação de ferro marca CASA
VERDE assento e encosto revestido em fórmica na
cor vermelha

(uma) cadeira fixa, armação de ferro marca CASA
VERDE assento e encosto revestido em fórmica na
cor vermelha

(uma) cadeira giratória, marca MALUCELLI,mod.JM,
com armação de ferro cromado, assentíp e encosto
estofado revestido em courvin, pretoj, pés sobre
rodízio e regulagem de altura,

\i

TOMBAMENTO

0162

0284

0943

0401

0778

1363

3057

3064

3084

71076



PROCESSO NQ

^

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) mesa em madeira de lei com 03 gavetas
(um) armário de madeira com 02 portas e 03 pra
teleiras

(um) perfurador para papel, marca CENTRAL, cor
cinza, tamanho médio
(um) perfurador para papel, marca CARBEX, estru
tura de ferro cor verde, tamanho grande

FEDERAÇÃO RONDONIENSE DE VOLEYBOL

(uma) cadeira giratória, marca GIROFLEX, modelo
710, armação de ferro cromado, na cor escura
(uma) cadeira fixa, marca ESTIL, cor preta
(uma) cadeira giratória, marca GIROFLEX, modelo
616, com assento e encosto de madeira envernizado
na cor escura c/apoio para braços em ferro e ma
deira, pés cromados, montados sobre rodízios....
(um) armário marca JM, mod.8012, em confecção de
madeira envernizada na cor clara c/ 02 portas e
03 prateleiras, med. 1,00 x 0,47 x 1,62 cm

EDUCANDÂRIO BELIZÃRIO PENA

(uma) mesa marca FIEL, com estrutura de aço, tam
po em fórmica cor branca, com 01 gaveta central e
04 na lateral direita

(um) refrigerador marca PROSDÕCIMO, mod. 0841,me
dindo 1,17 x 0,68 x 0,90 com 02 tampas de metal
cromado, estrutura na cor branca p\ corrente de
110/220 volts, 50/60 HZ

V-

TOMBAMENTO

S/T

S/T

71524

92212

21507

55890

59881

86854

0327

0875



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(dois) Fogões a gás marca ESMALTEC, mod. xingú,
cor azul com 04 bocas e 01 forno

(uma) carteira escolar,individual marca ENSIBEL,
mod. 49 c/ assento, encosto e descanso para o
braço em madeira envernizada na cor clara, arma
ção de ferro, com dispositivo para livros
(uma) carteira escolar,individual marca ENSIBEL,
mod.49 c/ assento e encosto e descanso para o
braço em madeira envernizada na cor clara, arma
ção de ferro, com dispositivo para livros
(uma) carteira escolar,individual marca ENSIBEL,
mod.49 c/ assento, encosto e descanso para bra
ço em madeira envernizada na cor clara, armação
de ferro, com dispositivo para livros
(uma) carteira escolar,individual marca ENSIBEL,
mod.49 c/ assento, encosto e descanso para o
braço em madeira envernizada na cor clara, arma
ção de ferro, com dispositivo para livros
(uma) carteira escolar,individual marca ENSIBEL,
mod.49 c/assento, encosto e descanso para o bra
ço em madeira envernizada na cor clara, armação
de ferro, com dispositivo para livros
(uma) carteira escolar,individual marca ENSIBEL,
mod.49 c/ assento, encosto e descanso para o
braço em madeira envernizada na cor clara, arma
ção de ferro, com dispositivo para livros
(duas) carteiras escolar,individual marca ENSI
BEL, mod.49 c/ assento, encosto e descanso para
para o braço em madeira envernizada na cor cla
ra, armação de ferro, com dispositivo para li
vros ,

ff

TOMBAMENTO

0986 E

0987

71116

71134

71151

71172

71184

71190

71206

E

71207

^W^-



PROCESSO NQ

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Gabinete do Governador

ESPECIFICAÇÃO

(uma) carteira escolar, individual marca ENSIBEL,
mod.49 c/ assento,encosto e descanso para o bra
ço em madeira envernizada na cor clara, armação
de ferro, com dispositivo para livros
(um) armário de madeira com 02 portas e 05 pra
teleiras, medindo 1,22 x 0,70 x 0,45 m

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE
RONDÔNIA - (OCER)

(uma) mesa de aço marca FIEL, com 02 gavetas na
lateral esquerda, 03 lateral direita, com tampo
revestido de fórmica, cor branca, estrutura de
aço, cor azul, med. 1,53 x 1,63 x 0,75
(uma) mesa de madeira marca W, mod. 2A5, estrutu
ra envernizada na cor clara c/ 06 gavetas, arma
ção de aço cromado, med. 1,50 x 0,75 x 0,75 m....
(uma) cadeira giratória marca GIROFLEX, mod.6-B,
com assento e encosto em madeira envernizada na

cor clara, estrutura de ferro cromado, sobre ro
dízios
(uma) cadeira giratória marca CELINA, mod. PO-106
c/ armação de ferro cromado, assento e encosto
estofado revestido em courvin na cor amarela

(uma) cadeira giratória marca CELINA, mod. PO-106
c/ armação de ferro cromado, assento e encosto
estofado revestido em courvin na cor amarela

(um) armário de madeira com 02 portas e 05 pra
teleiras, med. 1,20 x 0,70 x 0,45 m.

>«

TOMBAMENTO

71215

71727

5099

57364

0364

56973

56980

71771


