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 DOD - DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA 

(PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS) 
 

 

 

1. Descrição da necessidade 

 

 

Fornecimento continuado, sob demanda, de itens de sinalização e 

comunicação visual para utilização nas unidades do Tribunal. 

 

 
 

2. Justificativa 

 

De forma a possibilitar uma sinalização e comunicação visual eficazes das 

unidades do Tribunal, é necessária a utilização de variados itens, como porta 

pautas, placas de identificação, placas de inauguração, etc. 

Sendo assim, o fornecimento continuado desses materiais é fundamental 

para atender de forma ágil a demanda contínua ocasionada pela abertura de 

novas unidades, alterações espaciais de ambientes, mudanças de setores, 

assim como para o permanente aperfeiçoamento da sinalização de ambientes 

e da comunicação visual do Tribunal.  

       Atualmente, o fornecimento desses produtos é efetuado por meio do 

contrato PRE 10779/2018. Tendo em vista o fim de sua vigência em 

31/12/2019, faz-se necessária elaboração de nova contratação, de forma a 

garantir o suprimento desses materiais para o exercício de 2020. Nova 

contratação é necessária em razão da impossibilidade de prorrogação do 

contrato atual, tendo em vista que se trata de fornecimento continuado, e não 

de serviço continuado. 

 
 

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

Documento 1 do PROAD 11750/2019. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2019.VGYH.TPRM:
https://www.trt12.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO 
 

Versão 1.0  

 
 

Apesar de não se enquadrar diretamente nos objetivos explicitados nos 

planos estratégicos, esta contratação é importante para a eficácia da 

sinalização e comunicação visual das unidades do Tribunal. 

 
 

4. Valor Estimado e Origem do Recurso  

 

De forma a oferecermos uma estimativa preliminar de custos, obtivemos 

junto ao SELAD o histórico de gastos do contrato atual (PRE 10779/2018) até o 

momento de elaboração deste DOD. Com base nesse histórico, projetamos o 

custo até o final do ano.  

Nos Estudos Preliminares será estabelecido um custo estimado melhor 

embasado, após análise da pesquisa de preços que será realizada. 

Dessa forma, o custo estimado preliminar da contratação para o período 

de 12 meses é de R$ 41.366,44. 

Os recursos serão advindos da Unidade Gestora (SELAD). 

O item da contratação no PAAC é 8105. 

 

5. Identificação da Área Demandante 

Serviço de Manutenção 

Altair de Lima – Diretor do Serviço de Manutenção 

 

Integrante Demandante 
 

Nome: João Victor Antoniolli 

Matrícula: 4336 

Lotação: Serviço de Manutenção 

Cargo: Analista Judiciário 

Nome da Função: Assistente-Chefe de Setor 

E-mail: joao.antoniolli@trt12.jus.br 

Ramal: 4160 
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