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Contratação  

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Demanda (descrição resumida) Aquisição de materiais para manutenção 
predial 

Data de proposição 22/11/2017 

Requisitante 

Unidade CMP – Coordenadoria de Manutenção e Projetos 

Servidor (a) José Lécio Pedrosa Mendes 

Ramal 8167 

E-mail jose.mendes@trt19.jus.br 

Autorização 
superior 

 

Unidade Secretaria Administrativa 

Gestor(a) Eugenio Melo 

Data aprovação 

Assinatura 

 

2. NECESSIDADE E/OU OPORTUNIDADE DE MELHORIA 
 

Descrição da Demanda 

Necessidade ou oportunidade de melhoria identificada: 

Atender as demandas dos serviços de manutenção predial, oriundas do sistema de 

atendimento eletrônico ou identificadas pelo setor de manutenção que serão executadas pela 

equipe de apoio técnico nas unidades do TRT 19ª, tanto na capital quanto no interior, sejam 

elas de cunho preventivo ou corretivo. 

Justificativa da necessidade da contratação (escopo): 
 
Apesar de termos uma empresa contratada para executar a manutenção predial, esta não nos 

atende nas situações em que necessitamos agir de forma imediata; sendo assim, foram 

contratados alguns técnicos para as atividades de manutenção que necessitam de materiais 

elétricos, hidrossanitários e algumas ferragens que possibilitarão a execução das demandas 

de maneira mais rápida e eficaz. 

Auxiliar nas atividades de manutenção preventiva ou corretiva.  

No momento não existe nenhum contrato de fornecimento de materiais. 

 
Quantidade de serviço a ser contratada 

Deverão ser considerados os quantitativos previstos na planilha elaborada pelo setor de 

manutenção predial. 

Data de início da prestação do serviço 

Diante da ausência de contrato de fornecimento de materiais, é imediato o início do novo 

contrato sob pena de criar dificuldades para atender algumas demandas de manutenção. 

Demanda n.º 06/ 2017 
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3. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (SUGESTÃO) 

 
 

INTEGRANTE NOME RAMAL E-MAIL 

Requisitante Paulo de Tarso lemos Santana 8340 paulo.tarso@trt19.jus.br 

Técnico José Lécio Pedrosa Mendes 8196 jose.mendes @trt19.jus.br 

Administrativo    

    

 
Maceió, 22 de novembro de 2017 

 
José Lécio Pedrosa Mendes 
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