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Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 

Coordenadoria de Material e Logística - CML 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Demanda Nº.  03/2019 

Aquisição de material de consumo: gêneros 
alimentícios; material de expediente; material 
de copa e cozinha; material de limpeza e 
produtos de higienização; material gráfico; 
bandeiras, flâmula e insígnias e quadro branco 
e de avisos.   

Data de proposição 26/03/2019 
Unidade 
Administrativa 

Setor de Almoxarifado/CML 
Servidor (a) Ricardo Sérgio Moura da Silva 
Ramal 8245 

Requisitante 

E-mail ricardo.silva@trt19.jus.br 
Unidade Coordenadoria de Matrial e Logística - CML 
Gestor(a) 
responsável 

Emanoel Ferdinando da Rocha Júnior 
Data aprovação 

Autorização 
superior 

 Assinatura 

D65464654 

2. NECESSIDADE E/OU OPORTUNIDADE DE MELHORIA 
 

Descrição da Demanda 

Necessidade ou oportunidade de melhoria identificada: 

Integram o Tribunal Regional do trabalho da 19ª Região 100 (cem) unidades requisitantes de 
material entre Gabinetes, Secretarias, Coordenadorias, Setores e Varas do Trabalho (capital e 
interior).  

Essas unidades demandam a reposição constante de diversos itens de material de consumo, 
tais como: açúcar, adoçante, café, filtro para café, guardanapo, copos descartáveis para água 
e café, apagador para quadro branco, apontador de lápis, barbante, bloco de papel, borracha 
em vinil, canetas, colas, estilete, fitas adesivas, lápis grafite, corretivo, pincéis atômicos para 
quadro branco, régua, tesoura, umedecedor de dedo, bandejas para expediente, clips, 
grampos colchete, lacres, livros de protocolo e pautado, pastas catálogo e AZ, percevejo 
latonado, plástico para plastificação, porta clips, presilha para crachá, extrator de grampo, 
perfurador de papel, grampeador, envelopes de diversos tamanhos, etiquetas, papeis de 
diversas gramaturas, cesto para papel, lixeira para lixo molhado, DVD-R, ribbon e rolo de 
etiqueta para impressora cobra, espirais de diversos tamanhos, chapa térmica, copo de vidro, 
xícaras, pratos, garfos, facas, colheres, escorredor de prato, suporte tipo cabide, jarra de 
vidro, garrafa térmica, pano de prato, luva em algodão, dispenser de parede para papel e 
sabote líquido, quadro branco e de aviso, protetores solar e labial, bateria de 9v, pilhas 
diversas, carregador de pilha, bandeiras do Brasil, Alagoas e TRT e cordão para hasteamento. 

Objetivando atender a demanda permanente gerada por estes materiais nas diversas 
unidades que compõem o TRT, pelo período de 12 meses, solicita-se a aquisição dos referidos 
itens, em quantidades adequadamente dimensionadas para este fim.  
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Solução proposta pelo demandante (escopo): 

Adquirir material de consumo em quantitativo suficiente para suprir o estoque do 
almoxarifado do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, haja vista a necessidade 
permanente de atender à demanda desses materiais, gerada em suas diversas unidades, 
conforme MEMO TRT19ª/CML/ALMOXARIFADO Nº. 007/2019 anexo. 

 
 
3. ALINHAMENTO COM O PLANO ESTRATÉGICO DO TRT DA 19ª REGIÃO E CÓDIGO/ 

GRUPO DA DEMANDA 
 

Perspectiva Objetivo Estratégico Indicador Impacto no indicador 

Recursos Melhorar as condições 
ambientais de 
trabalho. 

Meta 4 - Índice de 
satisfação do 
usuário interno. 

Positivo, já que a aquisição de 
material de consumo garante 
a boa funcionalidade das 
diversas unidades do TRT.  
 

 

Código/Grupo da Demanda 2100 - Consumo 

 
4. RESULTADOS ESPERADOS  
 
TIPO DE RESULTADO Sim Não Detalhamento.  

Ganho de 
produtividade 

 X  

Redução de esforço  X  

Redução de custo  X  

Redução do uso de 
recursos 

 X  

Melhoria de controle X   
A disponibilidade de material de consumo em estoque 
permite maior controle e celeridade no atendimento às 
demandas. 

Redução de riscos X  Diminui o risco de descontinuidade no bom andamento 
das atividades desenvolvidas nas diversas unidades em 
decorrência da falta de material de consumo. 

Determinação legal  X  

Determinação 
administrativa 

 X  

Outra (Especificar)  X  
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5. PROCESSO(S) DE TRABALHO(S) IMPACTADO(S) 

 
Processo de 

Trabalho 
Atividade 
impactada Melhoria esperada 

Unidades 
impactadas  

Todos os 
processos de 
trabalho onde se 
utiliza material de 
consumo. 

Unidades 
administrativas e 
judiciárias. 

Garantir a disponibilidade de 
material de consumo necessário 
(quantidade e qualidade). 

Todas as 
unidades do 
TRT. 

 
 

6. RISCOS DE NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA 
 

Risco Impacto do risco ao negócio 

Falta de material de 
consumo. 

Interrupção das atividades desenvolvidas nas diversas unidades 
do TRT. 

  

7. RESTRIÇÕES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA 
 

TIPO DE RESTRIÇÃO Sim Não Detalhamento.  

Limitação de Prazo 

X  Essencial a efetivação da ação rapidamente, de 
forma que as Atas de Registro de Preços estejam 
disponíveis para uso já no primeiro mês do 
próximo ano (janeiro/2020). 

Limitação de Custo  X  
Limitação de Equipe da 
Área Demandante 

   X  

Outra (Especificar)    
 
8. PARTES INTERESSADAS 

 

PARTE INTERESSADA POR QUE É INTERESSADA 

Setor de Almoxarifado Demandante da ação e responsável pelo recebimento, registro, 
guarda, controle e distribuição de todos os bens de consumo. 

Coordenadoria de Material e 
Logística - CML 

Responsável pela aquisição do material de consumo. 

Todas as unidades que 
compõem este TRT 

Unidades usuárias do material de consumo. 
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9. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (SUGESTÃO) 
 

INTEGRANTE NOME RAMAL E-MAIL 

Requisitante Ricardo Sérgio Moura da Silva 8245 ricardo.silva@trt19.jus.br 

Técnico Carlos Humberto Honório de 
Mendonça 

8201 carlos.humberto@trt19.jus.br 

Administrativo Cristina Luna de Oliveira Leite 8201 cristina.leite@trt19.jus.br 
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