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DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA – DOD  
(Pedido de Aquisição de Materiais ou Serviços) 

 
 
1. Identificador das demandas no PAAC 

Para Joinville: PAAC-2020 do SPO cód. 14065. 
Para Chapecó: PAAC-2020 do SPO cód. 14066. 
 
Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento e instalação de 
grades internas nos pavimentos térreos dos edifícios que abrigam os Fóruns 
Trabalhistas de Joinville e Chapecó. 

 
2. Descrição da necessidade 

Para ambas as localidades: melhora da segurança da edificação. 
 
2.1. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou a 

entrega dos bens. 
Para ambas as localidades: 05 de novembro de 2020, conforme preenchido 
no PAAC-2020. 

 
3. Justificativa 
 

Para Joinville: Trata-se de demanda levantada pelo Serviço de Segurança 
Institucional (SSI), através do PROAD 14.448/2019, alegando a necessidade 
de melhoria na segurança da edificação tendo em vista restrições 
orçamentárias que resultaram na retirada da vigilância armada noturna. A 
solicitação é para a instalação de grades fixas e porta pantográfica no 
pavimento térreo. 
A edificação está construída no alinhamento do passeio público e não possui 
cercamento, permitindo o acesso fácil e direto às portas e janelas do térreo.  
 
Para Chapecó: Assim como em Joinville, trata-se de demanda requerida pelo 
Serviço de Segurança Institucional (SSI), através do PROAD 14.464/2019, 
alegando a necessidade de melhoria na segurança da edificação devido a 
necessidade de  supressão da vigilância armada noturna. Solicita instalação 
de grades fixas e portas pantográficas no pavimento térreo. 
O terreno possui cercamento em gradil. 
 
Por se tratar unicamente de fornecimento e instalação de grades, serão feitas 
cotações com serralherias locais para uma estimativa precisa da contratação. 

 
4. Alinhamento entre a contratação e os Planos Estratégicos do Tribunal 

As contratações acima estão diretamente ligadas ao objetivo de 
“aprimoramento da gestão orçamentária” proposto no Planejamento 
Estratégico do TRT-SC 
(http://www.trt12.jus.br/portal/areas/seplan/extranet/documentos/PlanoEstrategicov.5
2019.pdf). Principalmente considerando que as medidas serão necessárias 
para adequar as edificações em função de uma restrição orçamentária 
imposta em 2019. 

Documento 1 do PROAD 7503/2020. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2020.PKQQ.ZTXP:
https://proad.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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5. Valor Estimado e Origem do Recurso 
 

Conforme a quantidade, o tipo, a complexidade do serviço e a experiência 
que o SPO tem neste tipo de contratação, foi estimado um valor de R$ 
12.000,00 (doze mil reais) para Joinville e de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 
mil reais) para Chapecó. Os valores exatos somente poderão ser 
apresentados na análise da viabilidade da contratação e no projeto básico, 
com as pesquisas de mercado. 
Estes valores foram autorizados pela Administração, estão no PAAC-2020 do 
SPO cód. 14065 e 14066, respectivamente. 

 

6. Indicação de integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação  
 
Integrante Demandante  

Nome: João Godoy Ilha 
Matrícula: 2597 
Lotação: SEOB - SPO 
Cargo: Assistente-Chefe do SEOB 
E-mail: joao.ilha@trt12.jus.br 
Ramal: 4197 

 
Substituto do Integrante Demandante 

Nome: Naira Oszowski 
Matrícula: 3512 
Lotação: SECPROJ - SPO 
Cargo: Assistente-Chefe do SECPROJ 
E-mail: naira.oszowski@trt12.jus.br 
Ramal 4298 

 
Integrante Técnico (apenas nos casos em que a área demandante e a área 
técnica coincidam) 

Nome: Naira Oszowski 
Matrícula: 3512 
Lotação: SECPROJ - SPO 
Cargo: Assistente-Chefe do SECPROJ 
E-mail: naira.oszowski@trt12.jus.br 
Ramal 4298 

 
Substituto do Integrante Técnico (apenas nos casos em que a área 
demandante e a área técnica coincidirem) 

Nome: João Godoy Ilha 
Matrícula: 2597 
Lotação: SEOB - SPO 
Cargo: Assistente-Chefe do SEOB 
E-mail: joao.ilha@trt12.jus.br 
Ramal: 4197 
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7. Responsável pela oficialização da demanda 
Serviço de Projetos e Obras 
Kristina Natália Cancelier 
Diretora do SPO 

 

Data: 05/08/2020 
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