
Documento de Oficialização da Demanda

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

PAE n°: 9.172/2019

1.1  Título

Valéria Luz Losso FischerResponsável pela demanda
Data

1  Identificação da Demanda

Contratação de empresa especializada para realizar a manutenção e pintura estrutura metálica
externa da passarela que interliga os Prédios Sede e Anexo I do TRESC.

CIS - Coordenadoria de Infraestrutura e ServiçosUnidade

1.2  Unidade Demandante
25/03/2019

1.3  Vinculação ao Plano de Aquisições

Item do plano: 15 - Manutenção predial

1.4  Valor Estimado
R$ 33.000,00

2.1  Motivação
Devido a ausência de manutenção da passarela metálica que interliga o edifício sede ao
edifício anexo do TRE/SC desde a sua construção, foi verificado, após vistoria, que existem
pontos de oxidação que devem ser tratados e outras áreas que devem ter a sua proteção
revisada  em  função  da  degradação  natural  com  o  tempo.  Dessa  forma,  essa  unidade
recomenda a contratação de empresa especializada para a manutenção e pintura da passarela
metálica.

2  Contexto

Com a manutenção e pintura da passarela metálica, espera-se que a estrutura fique livre de
pontos de oxidação / corrosão e protegida contra fatores externos de degradação da estrutura,
aumentando, dessa forma, a sua vida útil.

2.2  Resultados Esperados

2.3  Alinhamento Estratégico
SGP3



[  ] Menos de 1 ano  [  ] De 1 a 3 anos  [x] Mais de 3 anos

2.4  Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser contratado?

[  ] 1 unidade  [  ] 2 unidades  [  ] 3 unidades  [x] Mais de 3 unidades

2.5  Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas

Claudio Roberto Januário

cesar.araujo@tre-sc.jus.br

Nome do Servidor (titular)

claudioj@tre-sc.jus.brE-mail

Telefone
Nome do Servidor (substituto)

3  Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação

3785

César Augusto Rodrigues de Araujo
3838

E-mail

Telefone

SMP - Seção de Manutenção Predial

4  Unidade Técnica
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