PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
ESTUDOS PRELIMINARES
PROAD nº 3612/2021
1 ‐ UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Administrativa.
2 ‐ JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: A presente aquisição se justifica:
ARMÁRIOS – destina‐se à reposição dos atualmente existentes, nos banheiros reservado aos
funcionários terceirizados, que por se constituírem de metais ferrosos, se encontram em
aparente oxidação e ferrugem. Isso ocorre na Sede e no complexo do Fórum. Serão instalados,
ainda, nos banheiros usados pelos ciclistas, próximo à guarita da entrada de acesso ao
estacionamento da Casa Branca, para fins de guarda dos pertences, vestuário, mochilas etc,
daqueles que praticam o ciclismo, como forma de deslocamento.
BICICLETÁRIOS: dar continuidade ao projeto de prover os Fóruns e Varas Trabalhistas da
Região Metropolitana e Interior do Estado do Ceará de equipamentos para guarda segura de
bicicletas, estimulando o acesso e deslocamento dos jurisdicionados e servidores por meio de
bicicletas. A capital e algumas varas da região metropolitana já os possuem, sendo esse
quantitativo destinado ao complemento das demais unidades trabalhistas, de forma que 100%
das instalações do Órgão disponham de estacionamento para bicicletas.
CARRINHOS PARA COPA ‐ destina‐se a prover os serviços de Copeiragem, prestados ao
Gabinete da Presidência e ao Tribunal Pleno, de maior segurança, uma vez que os produtos
quando transportados no carrinho de copa, diminui o risco de acidentes com líquidos quentes
(café, chás) e frios (água, sucos, etc), se servidos para mais pessoas. Além do quê, evita a
queda de recipientes e louças. Outro ponto de relevância é que dispor do carrinho de copa
devidamente abastecido evita o constante ingresso no salão da Presidência, em reuniões
sabidamente confidenciais.
FRAGMENTADORAS DE PAPEL – Embora o Tribunal esteja inserido na era digital, existe ainda
um grande acervo analógico destinado ao descarte. A trituração de documentos permite a
eliminação completa do papel, conferindo segurança e sigilo ao processo. Ademias permite a
reciclagem de forma mais eficiente e num volume maior, pois reduz o material a tiras finas,
tornando‐o mais compacto, o que facilita seu acondicionamento até o momento da entrega
para reciclagem.
A aquisição de Fita Adesiva Antiderrapante Fotoluminescente se faz necessária para aplicação
em degraus de escada e alguns pontos críticos no piso e rampas nas edificações do Tribunal,
para proporcionar tráfego seguro de pessoas, prevenindo quedas e escorregões, facilitando
também a visualização no escuro. Esta contratação é relevante ainda pela necessidade de
garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e judiciais deste
Tribunal, provendo os magistrados e servidores de boas condições para exercer suas
atividades, com saúde e segurança, além da proteção e manutenção dos bens materiais. Além
disso, assegurar confortável atendimento ao público.
3. LEVANTAMENTO DAS DIFERENTES SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E SUA ANÁLISE,
SOB OS ASPECTOS TÉCNICO, ECONÔMICO E AMBIENTAL, IDENTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA
SOLUÇÃO ESCOLHIDA: Não se vislumbra outra possibilidade senão a aquisição do material em
tela para o atendimento da necessidade.
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4. DESCRIÇÃO SUCINTA, PRECISA, SUFICIENTE E CLARA DO OBJETO A SER CONTRATADO
Armários para vestuário, bicicletários, carrinhos para copa e fragmentadoras de papel e
rolos de fita antiderrapante.
5. AVALIAÇÃO DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA, SOB OS
PONTOS DE VISTA TÉCNICO E ECONÔMICO: Tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes e a diversidade do material, a aquisição dar‐se‐á por itens.
6. AVALIAÇÃO DAS DIFERENTES POSSIBILIDADES DE CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO‐FINANCEIRA: Por tratar‐se de material a ser entregue de uma única vez, não se
aplica.
7. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO, COM A RESPECTIVA INDICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DO
MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO PARA A DEFINIÇÃO DAS QUANTIDADES PRETENDIDAS:
ARMÁRIOS ‐ 12 armários tipo roupeiro em aço com 16 portas: Os armários deverão substituir
6(seis) no TRT (Sede) e 6 (seis) no Fórum Autran Nunes.
BICICLETÁRIOS ‐ 15 bicicletários: A quantidade de bicicletário foi estimada considerando que
só há bicicletários em Maracanaú e no Cariri, sendo calculado 2(duas) unidades para Caucaia e
Sobral e 1(uma) unidade para Aracati, Baturité, Crateús, Iguatu, Limoeiro do Norte, Pacajus,
Quixadá, São Gonçalo, Tianguá, Eusébio e Fórum Autran Nunes.
CARRINHOS PARA COPA – 02 unidades. 01 destinado à Copa da Presidência e 01 unidade para
Copa da Sala de Sessões.
FRAGMENTADORA DE PAPEL – 04 unidades, sendo: 01 para compartilhamento de uso pela
Presidência/Corregedoria, em razão da confidencialidade dos documentos. 01 unidade para
compartilhamento da área Administrativa, a ser distribuída para a DG. 02 unidades para o
arquivo (TRT e Fórum).
FITA ANTIDERRAPANTE ‐ Fita Adesiva Antiderrapante Fotoluminescente, para aplicação em
piso de edificação, na cor amarela. 75 Rolos de 5m de comprimento 5cm de largura, para
aplicação nas escadas.
8. ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, FUNDAMENTADO EM PREÇOS PRATICADOS
NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EM AMPLA PESQUISA
DE MERCADO: Conforme pesquisa de preços públicos, em anexo.
9. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO: Declara‐se a viabilidade da
contratação com base nas informações contidas neste documento.
10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DO ÓRGÃO:
Esta contratação atende ao disposto no Planejamento Estratégico 2021‐2026 deste Regional,
aprovado por meio da publicação do ATO TRT7.GP.Nº 64, DE 04 DE JUNHO DE 2021, estando
prevista no PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES .
Fortaleza, 13 de julho de 2021.
Maria Eveline Lima Barreto
Diretora Secretaria Administrativa – SADMIN
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