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IDENTIFICAÇÃO 

Demanda (descrição resumida) 

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 13/02/2020 

Unidade  COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA - CML 

Gestor(a) da Unidade 

 
COORDENADOR DE MATERIAL E LOGÍSTICA 

Servidor (a) 
responsável 

EMANOEL FERDINANDO DA ROCHA JÚNIOR 

Requisitante 

Ramal 8294 

1. .NECESSIDADE E/OU OPORTUNIDADE DE MELHORIA 
Descrição da Demanda 

Justificativa da Necessidade ou oportunidade de melhoria identificada: 

 

A justificativa para essa ação visa atender a necessidade permanente desta Corte, em 

virtude do histórico de consumo, uma vez que 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). 

Consigne-se que essas unidades solicitam 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 
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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. 

Assim, a solução é a aquisição de material de consumo em quantidade suficiente 

para suprir o estoque, pelo período de 12 meses, haja vista a necessidade perene de se 

atender a todo o Regional que impacta diretamente no consumo desses produtos. 

Nesse cenário, compreende-se que se deve estartar o presente DOD tendo em conta 

o tempo necessário para a quantificação, pesquisa de preços (QPP), elaboração do Estudo 

Técnico Preliminar (ETP) e o respectivo Termo de Referência (TR). 

Pontue-se que essa contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico do TRT: 

"Melhorar as condições ambientais de trabalho" cujo indicador é o "índice de satisfação do 

usuário" preconizado na Meta 4 do Planejamento Estratégico. 

Além disso, a aquisição de material de consumo consta no Plano de Aquisições 

previsto no exercício financeiro de 2020. 

Por fim, o quantitativo de material de expediente necessário para o próximo 

exercício será analisado oportunamente no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que será 

acompanhado do respectivo quadro de formulação (QFP) de preços extraído da pesquisa de 

preços a ser promovida, além do Termo de Referência (TR), os quais serão anexados 

tempestivamente, em obediência ao Ato nº. 71/2017 e legislação de regência à espécie. 
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2. ALINHAMENTO COM O PLANO ESTRATÉGICO DO TRT DA 19ª REGIÃO 

Perspectiva Objetivo Estratégico Indicador Impacto no indicador 

Recursos 
 

Meta – 4 - Melhorar as 
condições ambientais 
de trabalho. 

Meta 4 - Índice de 
satisfação do usuário 

interno. 

Favorável, já que a 
aquisição de material de 
consumo garantirá boa 

funcionalidade das 
diversas unidades do 
TRT da 19ª Região. 

 

3. PLANO DE AQUISIÇÃO – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  

ESTA PREVISTO NO PLANO DE QUISIÇÃO? 

( X ) SIM  

 

CÓDIGOS: 2100. 

    

(   ) NÃO JUSTIFICATIVA: 

 

4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

PARTE INTERESSADA  NOME DO SERVIDOR 

Unidade Requisitante CML EMANOEL FERDINANDO DA ROCHA JÚNIOR 

Unidade Administrativa CML NHIRLEY MAILY MARTINS MELO 

Unidade Técnica CML CARLOS HUMBERTO HONÓRIO MENDONÇA 

Maceió-AL, 13 de fevereiro de 2020 

 
EMANOEL FERDINANDO DA ROCHA JÚNIOR 

Coordenadoria de Material e Logística – CML 
Coordenador 

(Assinado eletronicamente) 
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