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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL 
CSI - COORDENADORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 

 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 
04/2019 

 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

 
Setor Requisitante: CSI - Coordenadoria de Segurança Institucional 

Coordenador da CSI: Lauriston Chaves de Farias Junior Matrícula: 308.19.0371 

E-mail: lauriston.junior@trt19.jus.br Ramal: 8335 

 
 
 
1. Justificativa da necessidade da contratação do  serviço. 

A contratação é necessária para manter o abastecimento de combustível nos veículos 

e geradores de energia pertencentes ao TRT 19ª Região. O Contrato em vigor n° 3035/2016 

não está atendendo a demanda que a Coordenadoria de Segurança Institucional tem recebido. 

Ressalta-se ainda que o Tribunal tem atualmente 13 geradores em utilização e que 

não havia sido prevista essa demanda no contrato em vigor. 

 
2. Nome da demanda e quantidade a ser contratada 

 
            Fornecimento de Combustível por demanda, com cartão magnético, para atender as 

necessidades de abastecimento dos veículos automotores oficiais e dos geradores de energia 

elétrica movidos a óleo diesel pertencentes ao TRT da 19ª Região. 

             A quantidade prevista para a aquisição será de: 

            1000 litros de gasolina comum; 

             900 litros de óleo diesel; 

             200 litros de álcool. 

 
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços 

 
Em 01/09/2019. 
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4. Objetivo do planejamento estratégico a ser alcançada 

 
Aperfeiçoar a gestão de custos: 

A contratação de combustível para a frota de veículos e geradores do TRT da 19ª 

Região é de suma importância, para garantir o atendimento das demandas recebidas pela 

Coordenadoria de Segurança Institucional, além de manter os geradores funcionando em 

casos de falta de energia elétrica, minimizando-se os possíveis prejuízos à administração 

pública, diminuindo os riscos associados. 

 
 

5. Indicação dos membros da equipe de planejamento e o responsável pela fiscalização 
 
 Nome E-mail Telefone 
Integrante 
Requisitante (Gestor) 
 

Lauriston Chaves de 
Farias Junior 

lauriston.junior@trt19.jus.br 2121-8335 

Responsável pela  
Fiscalização 
Administrativa 

Thiago Pontes de 
Alencar 

thiago.alencar@trt19.jus.br 2121-8335 

Responsável pela  
Fiscalização Técnica 

Marcelo da Rosa 
Coutinho 

marcelo.coutinho@trt.19.jus.br 2121-8317 

 
Maceió-AL, 04 de junho de 2019. 

 
 

LAURISTON CHAVES DE FARIAS JUNIOR 
Matrícula: 308.19.0371 
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