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Demanda (descrição resumida)

Aquisição de Material de higienização preventivo
ao
COVID-19
(Conforme
MEMO
TRT19ªCML/ALMOXARIFADO Nº. 007/2021)

Data de proposição

02/09/2021

Unidade

Gestor(a) da Unidade

Requisitante

COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA/SETOR
DE ALMOXARIFADO

COORDENADOR DE MATERIAL E LOGÍSTICA

Servidor (a)
responsável

JOSÉ RICARDO COSTA DE OLIVEIRA

Ramal

8294

1. .NECESSIDADE E/OU OPORTUNIDADE DE MELHORIA
Descrição da Demanda
Justificativa da Necessidade ou oportunidade de melhoria identificada:

A justificativa para essa ação visa atender à necessidade no âmbito do TRT da 19ª
Região de assegurar ao público interno e externo higienização profilática relativo ao Novo
Coronavírus (COVID-19) que, segundo informações do Ministério da Saúde, chegou em
todos os países do mundo, vitimando milhões de pessoas.
Coronavírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O
novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.
Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
No Brasil, o balanço apresentado pelo Ministério da Saúde aponta que mais de
581.000 pessoas já morreram e cerca de 20.800.000 se encontram infectadas em todos os
Estados do país.
De uma forma geral, a transmissão viral ocorre apenas enquanto persistirem os
sintomas e é possível a transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a duração do
período de transmissibilidade é desconhecido para o coronavírus.
De acordo com o Ministério da Saúde, 41 óbitos foram confirmados para a Variante
Delta e 1.020 casos da variante foram identificados no país até o dia 16 de agosto do corrente
ano.
As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em
andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas
respiratórias ou contato, está ocorrendo.
Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com
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sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.
É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de
forma continuada.
Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros são
menos. No caso do coronavírus, já se sabe que ele é muito contagioso e virulento.
Além disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato
pessoal com secreções contaminadas, como:
•
•
•
•
•
•

Gotículas de saliva;
Espirro;
Tosse;
Catarro;
Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;
Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca,
nariz ou olhos.

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de
contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as
medidas estão:
•

•
•
•
•
•
•

Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos,
respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um
desinfetante para as mãos à base de álcool.
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
Evitar contato próximo com pessoas doentes.
Ficar em casa quando estiver doente.
Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.
Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência.
Não se aglomerar e só sair de caso quando estritamente necessário e, nesses casos,
mantendo os devidos cuidados.

De forma a garantir a proteção de todos que atuam nas dependências do TRT da
19ª Região, é que se propõe a aquisição de materiais de higienização capazes de promover
profilaxia eficiente a evitar a contaminação com o COVID-19.
Pontue-se que essa contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico
Institucional do TRT: "Promover ambientes de trabalho seguros e protegidos" cujo indicador
é "promover o trabalho decente", na Perspectiva: Sociedade.
Pontue-se, ainda, que a presente contratação foi incluída no Plano Anual de
Contratações deste Regional sob os códigos 2104 – Grupo Material de Limpeza e
Produtos de Higienização e 2105 – Grupo Material de Proteção e Segurança.
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2. ALINHAMENTO COM O PLANO ESTRATÉGICO DO TRT DA 19ª REGIÃO
Perspectiva

Objetivo Estratégico

Indicador

Impacto no indicador

Sociedade

Promover ambientes de
trabalho seguros e
protegidos.

Promover o trabalho
decente.

Favorável, já que a
aquisição desses produtos
de higienização
assegurará proteção em
face do COVID-19 ao
público interno e externo
que atuam no TRT da 19ª
Região.

3. PLANO DE AQUISIÇÃO – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
ESTA PREVISTO NO PLANO DE AQUISIÇÃO?

CÓDIGOS: 2104 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização

( X ) SIM

2105 – Material de Proteção e Segurança
( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:

4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
PARTE INTERESSADA

NOME DO SERVIDOR

Unidade Requisitante

CML

JOSÉ RICARDO COSTA DE OLIVEIRA

Unidade Administrativa

CML

CRISTINA LUNA DE OLIVEIRA LEITE

Unidade Técnica

CML

CARLOS HUMBERTO HONÓRIO MENDONÇA

Maceió-AL, 02 de setembro de 2021.
JOSÉ RICARDO COSTA DE OLIVEIRA
Coordenadoria de Material e Logística – CML
Coordenador
(Assinado eletronicamente)
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