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DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA
1 – Identificação da Área Demandante
Unidade
Demandante

Coordenadoria
de
Manutenção – CEMA

Demanda
Descrição da
Demanda
Responsável
pela Demanda
E-mail do
Responsável
Fonte de
Recursos

Aquisição de condicionadores de ar para o TRT6
Aquisição de condicionadores de ar, tipo janela e “split”, para as diversas
Unidades do Regional

Engenharia

de

Data

16/06/2021

Alcides Soares Roma

Matrícula

308.6.0799

alcides.roma@trt6.jus.br

Telefone

(81) 3424.9240

Elemento da despesa 449052.12

2 – Equipe de Planejamento da Contratação
Integrante
Demandante
E-mail do
Integrante
Demandante

Benuval Figueira Costa Filho
benuval.costa@trt6.jus.br

Matrícula

308.6.114

Telefone

(81) 3225.3450

3 – Alinhamento Estratégico
A contratação alinha-se, indiretamente, aos objetivos estratégicos
decente e a sustentabilidade, quanto a promover ambientes
protegidos; e de incrementar o modelo de gestão de pessoas, no
ambiente de trabalho saudável, levando-se em consideração
psicossociais que envolvam a organização do trabalho.

de promover o trabalho
de trabalho seguros e
sentido de propiciar um
os aspectos físicos e

4 – Motivação/Justificativa da necessidade da Contratação
Os condicionadores de ar representam uma necessidade constante de aquisição, devido ao
desgaste decorrente do tempo ou das intempéries, principalmente em decorrência do seu
tempo de uso superar, em alguns casos, 10 anos. Também podem ocorrer fatos imprevisíveis
que obriguem a sua substituição ou ser necessária a sua implantação em virtude de pequenas
intervenções que mudem a planta interna das unidades.

5 – Resultados pretendidos com a contratação
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Pretende-se ter uma empresa contratada para fornecimento imediato dos equipamentos
condicionadores de ar, possibilitando efetuar a sua substituição em diversas Unidades do
TRT6.

6 - Quantidade a ser contratada
A aquisição ocorrerá com base nas necessidades específicas de cada Unidade do Tribunal,
ocasião em que os quantitativos ora estabelecidos poderão ser objeto de reanálise, sendo,
porém prevista, para o exercício de 2022, a possibilidade de aquisição, no período de 12
(doze) meses, de 130 (cento e trinta) equipamentos.

7 – Previsão (data)
A contratação deverá ser celebrada em agosto de 2022.

Recife, 16 de junho de 2021.

ALCIDES SOARES ROMA
Seção de Manutenção/Seman-CEMA
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