
DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

1 – Identificação da Área Demandante

Unidade
Demandante CSI – Coordenadoria de

Segurança Institucional

Data 29/06/2021

Demanda
Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos de combate a princípio de incêndio (extintores de
incêndio)

Descrição da
Demanda Contratação de empresa especializada para realização da

manutenção de segundo e terceiro nível (preventiva) e/ou
corretiva dos equipamentos de combate a princípios de incêndio
(extintores de incêndio) utilizados nas unidades judiciárias e
administrativas do TRT6.

Responsável
pela Demanda Rodrigo Hazin do Nascimento

Matrícula
2710

Email do
Responsável rodrigo.hazin@trt6.jus.br

Telefone
81 3225-1302

Fonte de
Recursos

Orçamento consignado ao TRT6

2 – Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante
Demandante

Cícero José da Silva Matrícula 1827

E-mail do
Integrante
Demandante

cicero.silva@trt6.jus.br Telefone 81 3225-3417

Integrante
Demandante

José Roberto Gouveia
Rodrigues

Matrícula 1598

E-mail do
Integrante
Demandante

jose.rodrigues@trt6.jus.br Telefone 81 3225-3417
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3 – Alinhamento Estratégico

Objetivo Estratégico: Garantir a duração razoável do processo.
Materializar a razoável duração do processo em todas as suas fases, garantindo-se
a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e observados os
princípios de devido processo legal, reduzindo-se o congestionamento de
processos e elevando-se a eficiência na realização dos serviços judiciais e
extrajudiciais.

Para que haja uma imparcial e efetiva prestação jurisdicional é fundamental que a
“sensação de tranquilidade e segurança” estejam presentes.
O serviço de manutenção de equipamentos de combate a princípio de incêndio é
imprescindível para promover esta sensação aos magistrados e servidores, uma
vez que o impacto da ocorrência de incêndio não debelado em sua fase inicial seria
de relevância média, pois poderia impactar partes de negócios do TRT6 com
perdas consideráveis.

Sendo assim, fica claro que a manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos de combate a princípios de incêndio, garantindo o seu
funcionamento pleno e ininterruptamente é fundamental para dar segurança na
efetiva prestação jurisdicional, e consequentemente, garantir a duração razoável
do processo.

4 – Motivação/Justificativa da necessidade da Contratação

A presença de extintores de incêndio no Edifício sede deste Tribunal, nos fóruns,
varas trabalhistas e demais instalações, bem como a sua distribuição e utilização
de suportes constituem uma exigência prevista na ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) conforme a NBR 12693-2010 que regulamenta sobre os
sistemas de proteção por extintores de incêndio.

A presente contratação se justifica em razão da necessidade de cumprir ao
disposto na legislação específica em matéria de Segurança e Medicina do Trabalho,
em todo território nacional, Norma Regulamentadora nº 23 (Proteção contra
incêndios), da Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho
e Emprego, NBR 12.962 (Inspeção, manutenção e recarga de em extintores de
incêndio), NBR 15.808 (Extintores de Incêndio Portáteis), NBR 11.716 (Extintores
de Incêndio com carga de dióxido de carbono), bem como evitar multas e
penalidades pelo descumprimento dos preceitos legais e demais regulamentos

5 – Resultados pretendidos com a contratação

- Manter a operabilidade com necessária e suficiente eficácia dos equipamentos de
combate a princípio de incêndio;
- Aumento do grau de segurança física e patrimonial, frente a ocorrência de
sinistros de incêndio;
- Maior proteção do patrimônio e das pessoas.
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6 - Quantidade a ser contratada

MANUTENÇÃO
CORRETIVA

QUANTIDADE DE
EQUIPAMENTOS

SERVIÇO

Extintor de pó químico,
capacidade 4 Kg.

140 Sob demanda

Extintor de pó químico,
capacidade 6 Kg.

250 Sob demanda

Extintor de pó químico,
capacidade 8 Kg.

25 Sob demanda

Extintor de pó químico,
capacidade 12 Kg.

05 Sob demanda

Extintor Pó químico,
capacidade 20 kg.

02 Sob demanda

Extintor de Água
Pressurizada, 10 L

180 Sob demanda

Extintor de Água
Pressurizada, 75 L

08 Sob demanda

Extintor de CO2,
capacidade 6 Kg.

200 Sob demanda

7 – Previsão (data)

25 de outubro de 2022.

Recife, 29 de junho de 2021

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO
Coordenador de Segurança Institucional - TRT6
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