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 DOD - DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA 

(PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS) 
 
 
 

1. Descrição da necessidade 

 

Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de 

manutenção (preventiva, corretiva e emergencial) em dois elevadores de 

passageiros instalados no Fórum Trabalhista de Chapecó. 

 

 

2.   Justificativa 

 

 

Esta contratação é necessária para garantir a segurança e 

operacionalidade dos dois elevadores de passageiros instalados no Fórum 

Trabalhista de Chapecó. Esses equipamentos são essenciais para uma 

mobilidade eficaz dos usuários da unidade. 

Cabe ressaltar que o Tribunal não possui estrutura e servidores 

habilitados para executar esse serviço. 

Esta contratação fez parte - como um lote específico - de uma licitação 

realizada neste ano, referente a serviço de manutenção de elevadores e 

plataformas elevatórias de acessibilidade em diversas unidades do Tribunal. 

(Proad 6799/2019). Contudo, o lote não recebeu propostas, mesmo após a 

repetição do pregão eletrônico.  

Após o fracasso em licitar o objeto por meio de pregão eletrônico, a 

contratação foi disponibilizada na página do Tribunal na Internet para 

contratação direta. No entanto, novamente não houve propostas. 

Dessa forma, a Equipe de Planejamento deverá buscar elaborar uma 

contratação que viabilize a contratação deste serviço.  
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3. Alinhamento entre a contratação e os Planos Estratégicos do Tribunal 
 
 

Apesar de não se enquadrar diretamente nos objetivos estratégicos do 

Tribunal, esta contratação é fundamental para a segurança e operacionalidade 

dos elevadores do Fórum Trabalhista de Chapecó. 

 

4. Valor Estimado e Origem do Recurso 

 

O custo total estimado da contratação é de R$ 2.205,00 mensais, sendo R$ 

26.460,00 anuais. O custo estimado para o período de 60 meses é de R$ 

132.300,00. 

A estimativa de custo foi estipulada por ocasião da tentativa anterior de 

licitação do objeto (Proad 6799/2019). 

Os recursos serão advindos da Unidade Gestora SELAD. 

O item da contratação no PAAC 2020 é o 08093. 

 

5. Identificação da Área Demandante 

 

Serviço de Manutenção - Seman 

Diretor do Seman: Altair de Lima 

 

Integrante Demandante  

 

Nome: João Victor Antoniolli 

Matrícula: 4336 

Lotação: Serviço de Manutenção 

Cargo: Analista Judiciário 

Nome da Função: Assistente-Chefe de Setor 

E-mail: joao.antoniolli@trt12.jus.br 

Ramal: 4160 
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