
SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRECAM À COMUNIDADE DA UFOP 

SERVIÇO DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS PARA 

ABERTURA DO CHAMADO 

RESPONSÁVEIS PELA 

EXECUÇÃO 

EIXO TEMÁTICO: MANUTENÇÃO 

Serviços de 

Alvenaria 

Construção de paredes, divisórias, bancadas, 

prateleiras, abrigos, calçamentos, reparo em rebocos, 

abertura e fechamento vãos de portas e janelas, 

assentamento de pisos e azulejos, etc. 

Envio do formulário de solicitação de 

serviço à PRECAM, assinado e 

carimbado pela chefia do setor 

requerente.(1) 

Edmundo e  

Aldo (Ramal 1466) 

Heldenísson, Natália e Júlio (Ramal 

1456) 

Manutenção de 

Redes Elétricas 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 

quadros de energia e de comandos elétricos, 

iluminação interna e externa (calçadão, rua, praças e 

prédios), instalações de tomadas e iluminação, cálculo 

de carga demandada e disponível, instalação de 

equipamentos e montagem de comandos elétricos, 

adequações de instalações quando a aumento de carga, 

monitoramento e manutenção no sistema de 

fornecimento de energia dos campi, serviços de 

manutenção preventiva em equipamentos com 

avaliação de viabilidade no reparo.  

Envio do formulário de solicitação de 

serviço à PRECAM, assinado e 

carimbado pela chefia do setor 

requerente.(1) (2) 

Edmundo e  

Aldo (Ramal 1466) 

Heldenísson (Ramal 1456) e Irêno 

(Ramal 1393) 

Manutenção de 

Redes 

Hidrossanitárias 

Manutenção preventiva e corretiva equipamentos 

hidrossanitários, instalação de novos equipamentos 

hidrossanitários e de pontos de abastecimento e 

esgotamento de equipamentos, instalação de registros 

de alta pressão e registros para gás GLP, 

desentupimento de tubulações, pias e bacias sanitárias, 

troca de registro boia e recuperação de instalação 

quando ocorrido acidentalmente. Manutenção no 

sistema de abastecimento de água e rede de 

escoamento de esgoto e águas pluviais dos campi. 

Envio do formulário de solicitação de 

serviço à PRECAM, assinado e 

carimbado pela chefia do setor 

requerente.(1) (2) 

Edmundo e  

Aldo (Ramal 1466) 

Heldenísson (Ramal 1456) e Jaguar 

(Ramal 1393) 

Manutenção de 

Pintura e 

Manutenção de pintura em áreas internas que passaram 

por pequenas reformas ou sofreram deterioração com o 

Envio do formulário de solicitação de 

serviço à PRECAM, assinado e 

Edmundo e  

Aldo (Ramal 1466) 



Serviços de 

Vidraçaria 

tempo, pintura dos diversos tipos de materiais que 

compõem os equipamentos e instalações da UFOP 

com as tintas adequadas, pintura de fachadas, pintura 

de placas e estruturas feitas nos demais setores da 

PRECAM, troca de vidros ou instalação com uso de 

betume ou baguete.    

carimbado pela chefia do setor 

requerente.(1)  

Heldenísson (Ramal 1456) e Bié 

(Ramal 1393) 

Manutenção e 

instalação de 

Equipamentos 

 Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 

com troca de peças específicas que estiveram 

danificadas, avaliação, especificação, instalação e 

manutenção de aparelhos de climatização, , 

manutenção corretiva em bebedouros, manutenção de 

equipamentos de jardinagem, manutenção de 

compressor, bomba d’água de estagio único ou vários 

estágios, manutenção de equipamentos do RU’s 

manutenção de câmara frigorificas ou de equipamentos 

que utilizam sistemas de refrigeração, manutenção em 

muflas de laboratório, estufas, autoclaves, etc. 

Envio do formulário de solicitação de 

serviço à PRECAM, assinado e 

carimbado pela chefia do setor 

requerente.(1) (3) 

Edmundo e  

Aldo (Ramal 1466) 

Heldenísson (Ramal 1456) e 

Washington (Ramal 1475) 

Serviços de 

Serralheria  

Fabricação de peças de metalon para montagem de 

mesas ou moveis que necessitam de estrutura robusta, 

reformar janelas que possuem esquadrias de alumínio 

ou de aço, manutenção de coberturas em estruturas 

metálicas, executar manutenção corretiva em 

equipamentos feito em aço carbono ou inox, reparar e 

ou fazer peças que serão utilizadas em área 

especificas. 

Envio do formulário de solicitação de 

serviço à PRECAM, assinado e 

carimbado pela chefia do setor 

requerente.(1) (4) 

Edmundo e  

Aldo (Ramal 1466) 

Heldenísson (Ramal 1456) e Peninha 

(Ramal 1475) 

Serviços de 

Marcenaria 

Manutenção em esquadrias e móveis de madeiras, 

fabricar moveis que não são encontrados prontos no 

mercado ou que precisem de medidas específicas, 

fabricar modelos de madeira para aulas praticas, 

montagem de tablados e reforma de forro de madeira, 

instalação e manutenção de portas. 

Envio do formulário de solicitação de 

serviço à PRECAM, assinado e 

carimbado pela chefia do setor 

requerente.(1) (4) 

Edmundo e  

Aldo (Ramal 1466) 

Heldenísson (Ramal 1456) e Cocó 

(Ramal 1472) 

Serviços de Execução de forma para concreto, tapumes para isolar Envio do formulário de solicitação de Edmundo e  



Carpintaria obra, montagem de madeirame para laje, manutenção 

em coberturas com estruturas de madeira, colocar e 

retirar madeiras integrantes de embalagens de proteção 

para transporte de equipamentos.  

serviço à PRECAM, assinado e 

carimbado pela chefia do setor 

requerente.(1) 

Aldo (Ramal 1466) 

Heldenísson (Ramal 1456) e Paraná 

(Ramal 1393) 

Serviços de 

Jardinagem 

Corte de grama e podas de árvores em épocas 

apropriadas, capina e execução de aceiros em época de 

seca para evitar queima em áreas de mata fechada da 

UFOP (serra da Brígida), plantio de grama, arbusto, 

árvores e outras plantas em torno dos campus ou nos 

campis, controle de pragas que atingem as plantas 

como formigas, brocas e fungos. 

Envio do formulário de solicitação de 

serviço à PRECAM, assinado e 

carimbado pela chefia do setor 

requerente.(1)  

Edmundo e  

Aldo (Ramal 1466) 

Heldenísson e José Augusto (Ramal 

1456) 

    

EIXO TEMÁTICO: PROJETOS E REFORMAS 

Projetos 

Arquitetônicos de 

novos prédios 

Desenvolvimento de estudos preliminares, 

Anteprojetos, Projetos básicos, Projetos legais, 

Licitação de projetos Executivos, Acompanhamento do 

desenvolvimento dos Projetos executivos e Planilhas 

orçamentárias. 

Solicitação formal à PROPLAD, que 

após análise das justificativas 

autorizará ou não o desenvolvimento 

dos projetos além de classificá-lo 

segundo as prioridades da UFOP. 

Indicação de um ou mais 

responsáveis pelas informações a 

serem passadas para o 

desenvolvimento dos projetos 

Edmundo e  

Aldo (Ramal 1466) 

Patrícia (Ramal 1459) 

Projetos 

Arquitetônicos de 

reformas e 

ampliações 

Desenvolvimento de estudos preliminares, 

Anteprojetos, Projetos básicos, Projetos legais, 

Desenvolvimento de projetos executivos e Planilhas 

orçamentárias. 

Solicitação formal à PROPLAD, que 

após análise das justificativas 

autorizará ou não o desenvolvimento 

dos projetos além de classificá-lo 

segundo as prioridades da UFOP. 

Indicação de um ou mais 

responsáveis pelas informações a 

serem passadas para o 

desenvolvimento dos projetos 

Edmundo e  

Aldo (Ramal 1466) 

Patrícia (Ramal 1459) 



Projetos de 

Layout 

Desenvolvimento de estudos preliminares, 

Anteprojetos, Projetos básicos, Desenvolvimento de 

projetos executivos e Planilhas orçamentárias. 

Envio do formulário de solicitação de 

serviço à PRECAM, assinado e 

carimbado pela chefia do setor 

requerente.(1) 

Edmundo e  

Aldo (Ramal 1466) 

Patrícia (Ramal 1459) 

Projetos de 

Reforma de 

instalações 

prediais 

Anteprojetos, Projetos básicos, Desenvolvimento de 

projetos executivos e Planilhas orçamentárias. 

Envio do formulário de solicitação de 

serviço à PRECAM, assinado e 

carimbado pela chefia do setor 

requerente.(1) 

Edmundo e  

Aldo (Ramal 1466) 

Neymar (Ramal 1451) 

(1) Após a análise da PRECAM um parecer do Diretor da Unidade poderá ser solicitado antes da execução do serviço. 

(2) Ações emergenciais poderão ser solicitadas por telefone e a abertura de chamado será feita pela própria PRECAM para fins de registro. 

(3) Alguns equipamentos de instalação complexa ou demanda que demandem serviços de outros setores deverão ser analisados em conjunto com 

os mesmos. 

(4) Mobiliários, suportes e equipamentos que possam ser comprados prontos no mercado, devem prioritariamente ser adquiridos dessa forma, 

situações de exceção serão analisadas pela PRECAM em conjunto com a PROPLAD. 


