
AÇÃO - Prédio JMM (Etapa 1 - Plan2)

Ações Gerais Executor Responsável Processo   Situação Custo Efetivo Comentários/Deliberações/Obsevações

PU Paulo Mário 002916/2017-42 1.400.000,00

Reforma da Rede Elétrica ETU Ivan 018494/2017-27 10/4/2017 6 meses 1.800.000,00 Processo no ETU 

Reforma da Rede Hidrossanitária ETU Ivan 018500/2017-46 10/4/2017 6 meses 258.000,00 Processo no ETU 

Elevador de Carga PU Zenon (Parecer) Em funcionamento

Elevadores Sociais PU Zenon 031882/2017-01 6 meses

PR6 Procedimento 4.400,00 Realizado Concluído

Recuperação da infraestrutura de redes de TI TIC Silvio 2/2/2017 Para Licitação Em cotação

PR6+PU 23/11/2016 Indeterminado Indeterminado constante

Demandas referentes ao Bloco D Executor Responsável Processo   Custo Efetivo Comentários/Deliberações/Obsevações

PU Zenon constante

PU Zenon Realizado Realizado

PU Zenon Realizado Realizado

PU Zenon 019352/2017-87 13/4/2017

Extintores PU Zenon Realizado Distribuídos de acordo com a orientação da CPST.

Limpeza dos andares 5º, 6º e 7º PU Zenon Realizado Limpeza realizada no dia 09/10/2017

Data de 
abertura

Prazo de 
Execução  do 

Serviço
Data da Conclusão 

da Tarefa
Custo 

Estimado

Obra de reparo e reforma estrutural, alvenaria 
nas áreas afetadas do prédio 

Processo na PR-6 
aguardando término 

da Licitação

Processo em fase de licitação - Resultado da análise das propostas já 
foi divulgado. Prazo de 5 dias úteis para recurso, a contar de 
31/10/2017.

Indicado recursos para licitação. Processo em fase elaboração de Edital. 
Retornou ao ETU para ajustes no projeto.

Indicado recursos para licitação. Processo em fase elaboração de Edital. 
Retornou ao ETU para ajustes no projeto.

Do contrato 
vigente

Funcionando normalmente. O serviço de manutenção preventiva do 
elevador de carga será realizado todo terceiro dia útil de cada mês. O 
tempo estimado para manutenção é de 01 hora.

Processo na Divisão 
de contratos

Reativado o contrato e autorizado processo de recuperação e 
substituição das peças dos elevadores sociais. Processo na Divisão de 
Contratos para providências.

Teste preliminar dos 2 transformadores na 
Subestação do 9º pavimento

Carlos Eduardo 
+ Alexandre

Ajuste no Termo 
de Referência

Acompanhamento de carga da subestação do 
subsolo

Carlos Eduardo 
+ Alexandre + 

Corina

O monitoramento do comportamento da carga elétrica demandada na 
subestação do subsolo em princípio não tem prazo de término definido. 
Trata-se de adoção de procedimento rotineiro de manutenção preventiva 
até que se restabeleça a operação da subestação do 9º pavimento.

Data de 
abertura

Prazo de 
Conclusão

Data Efetiva da 
Conclusão

Custo 
Estimado

Recuperação dos circuitos de iluminação nas 
salas e corredores 

Toda a iluminação dos 3º e 4º andares foi restabelecida, realizando 
substituição de lâmpadas queimadas, de acordo com a demanda.

Desentupimento e abastecimento dos tanques 
e pias para uso na sala D07A e D07B.

Levantamento dos materiais e consertos dos 
ventiladores nas salas

Levantamento dos vidros quebrados para as 
devidas substituições, entretanto, aqueles que 
geram riscos serão retirados.

em processo de 
aquisição

Processo de contratação de serviços de colocação de vidros em 
andamento.


