
DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS Elaborado por

Diretora Administrativa: Adriana Monteiro Ramos Tenuta

Assessora: Johanna Esther Morales Noriega

Os Serviço de Limpeza e Conservação,
Serviço de Manutenção de

Condicionador Ar e Serviço de
Manutenção de Telefonia Interna:

DEMANDANTE

E-mail para GS

GS

Conhecimento em 24h

DEMANDANTE

Recebimento de informações
sobre providências em 2h

Serviço de Mão de Obra Indireta

DEMANDANTE

E-mail para GS

GS

Conhecimento em 24h

DEMANDANTE

Recebimento de informações
sobre providências em 72h

Serviço de Frete e Transporte de
Encomendas

DEMANDANTE

E-mail para GS
Conhecimento em 24h

DEMANDANTE

Será informada solução de
providências em Ih



a DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS Elaborado por

Diretora Administrativa: Adriana Monteiro Ramos Tenuta

Assessora: Johanna Esther Morales Noriega

Serviço de Manutenção Predial

DEMANDANTE

E-mail para GS

GS

Conhecimento em 24h
+

Agendamento de visita
técnica de avaliação

preliminar em até 72h

DEMANDANTE

Será informado do prazo para
solução em até 48h a contar da

visita técnica .

Serviço de Transporte de Materiais,
Móveis e Equipamentos

DEMANDANTE

E-mail para GS

GS

Conhecimento em 24h
+

Contato com o
Demandante e, caso

necessário,
agendamento de visita

técnica de avaliação
preliminar em até 72h

DEMANDANTE

Será informado do prazo para
solução em até 48h a contar da

visita técnica .

Serviço de Distribuição de Água
Mineral e Urgências

DEMANDANTE

pelo telefone
(3233-4682/9-8405-1078)

GS

Atendimento em até 3h pare
encaminhamento de água .



• GERÊNCIA DE SERVIÇOS
DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS

DOS SERVIÇOS

Os serviços de Limpeza e Conservação, Manutenção de
Condicionador de Ar, Manutenção de Telefonia Interna, Frete
e Transporte de encomendas e Mão de Obra Indireta, são
prestados por Empresa Terceirizada.

Os serviços de Manutenção Predial, Transporte de Materiais,
Móveis e Equipamentos não afetados ao património da
Defensoria Pública e Distribuição de Água Mineral são
prestados por servidores e artífices da Gerência de
Serviços



GERÊNCIA DE SERVIÇOS

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS

DA SOLICITAÇÃO

O Gerente de Unidade/Núcleo deverá encaminhar a
solicitação do serviço com as devidas especificações ao e-
mail institucional erv-qerais(Q}defem

Os serviços devem estar especificados no e-mail e devem
ser validados pela diretoria Administrativa.

O atendimento das demandas depende da prévia solicitação
descrita no item 2



GERÊNCIA DE SERVIÇOS

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS

DO PRAZO

Os Serviço de Limpeza e Conservação, Serviço de Manutenção de
Condicionador Ar e Serviço de Manutenção de Telefonia Interna:
recebida a solicitação a Gerência de Serviços terá o prazo de 24h para
tomar conhecimento e 2h (duas horas) para apresentar repostas quanto
as providências tomadas.

Serviço de Mão de Obra Indireta - recebida a solicitação a Gerência de
Serviços terá o prazo de 24h para tomar conhecimento e 72h (setenta e
duas horas) para apresentar repostas quanto as providências tomadas.

Serviço de Frete e Transporte de Encomendas - recebida a
solicitação a Gerência de Serviços terá o prazo de 24h para tomar
conhecimento e 1h (uma horas) para apresentar repostas quanto as
providências tomadas.



GERÊNCIA DE SERVIÇOS

DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS

DO PRAZO

Serviço de Manutenção Predial - recebida a solicitação a Gerência de
Serviços terá o prazo de 24h para tomar conhecimento e agendar em
72h (setenta e duas horas), com anuência do setor demandante, visita
técnica para avaliação preliminar a fim de analisar o problema, definir o
serviço adequado. Os serviços serão executados de acordo com a
complexidade: os serviços correntes podem ser executados,
imediatamente; ao serviços mais complexos, os quais prescindirão de
materiais específicos serão executados de acordo com o cronograma
estabelecido pela Gerência de Serviços que informará ao setor
demandante no prazo de 48 h, a contar da visita técnica.



GERÊNCIA DE SERVIÇOS

DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS

DO PRAZO

Serviço de Transporte de Materiais, Móveis e Equipamentos não
afetados ao património da Defensoria Pública - recebida a solicitação a
Gerência de Serviços terá o prazo de 24h para tomar conhecimento e
entrar em contato com o setor solicitante afim de sanar qualquer dúvida
quanto à execução da medida e, caso necessário, agendar uma visita de
avaliação prévia, a qual poderá ser marcada para ocorrer até 72h
(setenta e duas horas), sempre com o prévio conhecimento e anuência
do setor demandante. Definidos os parâmetros necessários ao
atendimento da demanda, a Gerência de Serviços, conjuntamente aos
setores envolvidos, definirá a data e hora para a execução da demanda,
comunicando, no prazo de até 48h, o demandante.



GERÊNCIA DE SERVIÇOS

DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS

Serviço de Distribuição de Água Mineral - A solicitação do
serviço deve ser realizada preferencialmente pelos telefones:
3233-4682 / 9-8405-1078 e será atendida no prazo máximo

de 3h (três horas).

As demandas de urgência - que se caracterizam pela
ocorrência de casos imprevisíveis, com impacto direto no

regular funcionamento institucional, as solicitações deverão
ser feitas através do contato telefónico imediato nos

seguintes números: 3233-4682 / 9-8405-1078.


