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IDENTIFICAÇÃO 

Demanda (descrição resumida) 
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 

 

Data de proposição 

 

1º/07/2020 

Unidade  COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA 

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 

1.1 Justificativa da Necessidade ou oportunidade de melhoria identificada: 

 

A equipe de contratação solicita da Diretoria Geral autorização para realizar estudos 
técnicos com a finalidade de contratar empresa especializada no fornecimento de água 
mineral à Justiça do Trabalho da 19ª Região. 

A justificativa visa assegurar ao público interno e externo do TRT19ª fornecimento 
de água mineral em todo regional, tendo em conta que se trata de bem de consumo contínuo, 
haja vista a água mineral ser indispensável à manutenção da hidratação do ser humano. 

Acrescente–se que a água mineral é suplemento essencial para a saúde dos 
trabalhadores. Ela é fundamental para o bom funcionamento do organismo, para o transporte 
de nutrientes, sais minerais e para a regulação da temperatura corporal, entre outras funções. 
Registre–se que mais de 60% do corpo de um ser humano adulto é composto de água. 

Os benefícios da água mineral são diversos, podendo ser destacados, entre eles: 

• Promoção da saúde óssea: A Água Mineral é rica em Cálcio. Além disso, o cálcio é 
o mineral mais importante envolvido na formação óssea. Assim, o consumo diário 
de Água Mineral assegura o suplemento diário de cálcio no corpo ajudando a 
fortalecer os ossos (AGUAATIVA, 2018). 

• Perda de peso: A Água Mineral é um suplemento essencial sem gordura que 
oferece uma boa quantidade de minerais metabolizadores de gordura. Isso é 
essencial para queimar algumas camadas extras de gordura no corpo. Além disso, o 
consumo regular de Água Mineral pode certamente ajudar no gerenciamento de 
peso (AGUAATIVA, 2018). 

• Pressão sanguínea: A Água Mineral também é uma benção para as pessoas que 
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sofrem com o problema de níveis flutuantes de pressão arterial. É composto de 
magnésio e cálcio. Ambos os minerais estão ativamente envolvidos no processo 
eletrolítico do cérebro e do corpo. Este equilíbrio eletrolítico é muito essencial para 
a manutenção da pressão arterial do corpo. 

• Evita constipação: A Água Mineral contém sulfatos. Os sulfatos são catalisadores 
do pâncreas para produzir enzimas digestivas como lipase e amilase. Essas enzimas 
digestivas aliviam os problemas como constipação e inchaço. Além disso, diminui 
a coagulação de toxinas no duodeno e nos intestinos (AGUAATIVA, 2018). 

• Redução de doenças cardíacas: A Água Mineral dificulta o crescimento e a 
acumulação de LDL nos capilares. Além disso, a Água Mineral reabre as vias 
capilares bloqueadas. Assim, ajuda a reduzir o risco de doenças cardíacas 
(AGUAATIVA, 2018). 

• Aumento da musculatura: A Água Mineral é uma mistura de diferentes minerais 
como Magnésio e Potássio. Esses minerais são necessários para o bom crescimento 
e funcionamento dos músculos em geral (AGUAATIVA, 2018). 

• Saúde Mental: O Potássio também é chamado de mineral de carregamento de 
memória. Além disso, o potássio é um componente ativo do eletrólito no cérebro . 
Por isso, a Água Mineral por conter potássio é uma boa opção para aumentar a 
memória e a concentração. Além disso, ajuda a aumentar o estado de alerta mental 
e dificulta a fadiga mental e a letargia (AGUAATIVA, 2018). 

• Saúde da Pele: A Água Mineral é uma fonte fresca de partículas de sílica amigáveis 
com a pele, ajudando no aumento da formação de colágeno na redução de rugas, 
manchas escuras e fraqueza (AGUAATIVA, 2018). 

• Combate a Artrite: A Água Mineral também é um remédio surpreendente para 
inflamação e dor causada por artrite. Os seus minerais ativos e compostos reduzem 
a inflamação relacionada à artrite reumatóide. Além disso, os benefícios anti-
inflamatórios da Água Mineral também reduzem o inchaço nas articulações 
causadas por este distúrbio degenerativo ósseo grave (AGUAATIVA, 2018). 

• Saúde Capilar: A Água Mineral possui propriedades que restaura a força perdida e 
o brilho do cabelo restaurando o nível normal de PH do couro cabeludo por dentro. 
Além disso, a Água Mineral também aumenta o suprimento de oxigênio para o 
cérebro. Isso melhora a textura do cabelo e transmite força para cada fio de cabelo 
contra danos causados pelo sol e pela poluição (AGUAATIVA, 2018). 

• Combate aos Radicais Livres: A Água Mineral é uma poderosa fonte de 
propriedades, que ajudam na luta contra os radicais livres. Os radicais livres são a 
principal causa de doenças como câncer, problemas cardíacos e entre outras 
doenças que são relacionadas ao corpo (AGUAATIVA, 2018). 

• Pedras nos Rins: Quando a quantidade de Cálcio na urina é elevada, ocorre o risco 
maior de desenvolver pedras nos rins. Portanto, reduzir a excreção desse mineral na 
urina, o Potássio presente na Água Mineral é indicado para evitar problemas 
maiores como cálculos renais e entre outras doenças relacionadas aos rins 
(AGUAATIVA, 2018). 

Consigne–se que essa contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico 
Institucional do TRT: "Melhorar as condições ambientais de trabalho" cujo indicador é o 
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"índice de satisfação do usuário" preconizado na Meta 4 do Planejamento Estratégico. 

Acrescente–se que o quantitativo de água mineral será analisado oportunamente no 
Estudo Técnico Preliminar (ETP), o qual será acompanhado pelo 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 c/c IN nº. 40/2020 – Ministério da Economia, a qual entrou em vigor nesta data. 

A aquisição ocorrerá mediante sistema de registro de preços, Decreto nº. 
7.892/2013 c/c Decreto Federal 10.024/2019, com validade de 12 meses a contar de sua 
homologação publicada no Diário Oficial de União. 

Por fim, esta comissão destaca que há orçamento suficiente para essa aquisição 
constante no Código 210 do Plano Anual de Aquisições da CML de 2020. 

 

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 e a 
segurança institucional. 

Meta 4 - Índice de 
satisfação do usuário 

interno. 

Favorável, já que essa 
contratação implicará na 
melhoria da satisfação do 

público interno. 

 

3. PLANO DE AQUISIÇÃO – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  

ESTA PREVISTO NO PLANO DE QUISIÇÃO? 

( X ) SIM  

 

CÓDIGOS: 2100 – Bem de consumo 

    

(    ) 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, 1º de julho de 2020 
 

EMANOEL FERDINANDO DA ROCHA JÚNIOR 
Coordenadoria de Material e Logística – CML 

Coordenador 
(Assinado eletronicamente) 
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