
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Setor Requisitante:

SEGEC

Responsável pela Demanda:

Guilherme Machado Rebelo

Matrícula:

 3092R205

E-mail:

segec@tre-al.jus.br

Telefone:

(82) 21127700

1.  Justificativa  da  necessidade  da  contratação  de  serviço  terceirizado,  considerando  o
Planejamento Estratégico, se for o caso.

A contratação em tela tem por objetivo a manutenção dos equipamentos em boas condições de uso, haja
vista  a  essencialidade  dos serviços  telefônicos  para o  desenvolvimento das  atividades  nas  diversas
unidades que compõem o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, buscando, dessa forma, alcançar a
otimização e o pleno aproveitamento do potencial  de tais equipamentos.  Assim, haverá uma maior
promoção e rapidez no atendimento ao público.

Importa  ressaltar  que  a  falta  de  manutenção  adequada  e  de  forma  continuada  nos  equipamentos
instalados implicará grandes prejuízos à Administração.

2. Quantidade de serviço a ser contratada.

Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviçõs  de  manutenção  preventiva  e/ou
corretiva, sem fornecimento de peças, a serem executados na central telefônica localizada no Prédio
Sede deste Tribunal, de forma contínua.

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços

O Contrato nº 03/2017 firmado com a empresa Itscon encerra-se no dia 2/3/2022. Por esse motivo, esta
nova contratação deverá ter início no dia seguinte: 3 de março de 2022. 

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

Gestores: Guilheme Machado Rebelo e André Frazão de Omena (SEGEC)

Fiscais: Titulares da SMR e COINF.

Maceió, 08 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de Seção, em
08/11/2021, às 10:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0970047 e o código CRC 0085E990.

Responsável pela formalização da demanda
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