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A pressente contratação justifica-se diante da demanda dos consertos de fechaduras e fornecimento de cópias de chaves. As
fechaduras e chaves durante o uso normal podem apresentar problemas de funcionamento e de quebras das chaves nos miolos/cilindros, o
que, provocará a necessidade de abertura, conserto, modelagem, confecção de cópias e substituição de fechaduras, entre outros serviços
correlatos.
Registre-se ainda que os serviços de chaveiro previstos neste termo são indispensáveis, tendo em vista a manutenção da segurança
e a preservação dos documentos e bens que se encontram nas dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região.
Assim, a contratação desse tipo de serviço é fundamental para o bom andamento do serviço administrativo desenvolvido nas
unidades prediais do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, refletindo diretamente em um atendimento célere para os serviços e
jurisdicionados. A falta desse serviço causará prejuízo a Administração, portanto, será considerado serviço continuado.
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Meta – 4 – Melhorar as Meta 4 – Índice de
condições ambientais satisfação do usuário
de trabalho
e a interno.
segurança institucional.
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Favorável, já que essa
contratação implicará na
melhoria da satisfação do
público interno.
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CÓDIGOS: 4310 – CPJ – Serviços de chaveiro
 !



     
             


    
   
      
Código de Classificação Documental nº. 30. - Conf. Ato nº. 62/SEGJUD.GP - TST, de 23/02/2018

( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:


?' :))+ - *   $ 
) $$

 




 *  $< $

Unidade Requisitante

CPJ

MARCELO VITORIANO TORRES

Unidade Administrativa

CPJ

ANDRÉ LUIZ DE ARAÚJO CUNHA

Unidade Técnica

CPJ

RENÉE CLÁUDIO CORREIA

Maceió-AL, 12 de janeiro de 2021
MARCELO VITORIANO TORRES
Coordenadoria de Polícia Judicial – CPJ
Coordenador
(Assinado eletronicamente)
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