
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

DOD - DEMANDA INTEMPESTIVA

Em caso de demandas intempestivas de contratação para o exercício vigente, não
contempladas no Plano Anual de Contratações - PAC, a unidade requisitante deverá
encaminhar a solicitação à unidade de compras por meio deste formulário, para análise e
deliberação quanto a sua aprovação e verificação da possibilidade de inserção no CAC (art. 31
da Resolução Presi 4/2021 12234632).
 
a) Motivo relevante e urgente para a demanda

Trata-se de contratação para o fornecimento de gênero alimentício
(lanche) com a finalidade de atender demanda em capacitação de servidores, cuja
carga-horária diária é elevada. Devido a pandemia, eventos presenciais não
estavam sendo realizados, porém, com o arrefecimento da doença e
iminente transição dos sistemas do TRF1 para o TRF6, o treinamento presencial
mostrou-se possível e necessário, especialmente pelo elevado nível de interação
que a assimilação do conteúdo exige. 

 
b) Justificativa para o descumprimento do prazo regular

A capacitação está intimamente relacionada à transição do TRF1 para
o TRF6. A demanda para que a capacitação ocorra de forma presencial foi
recentemente detectada,

 
c) Indicação das possíveis fontes de recursos para sua realização, previamente
verificadas pela unidade requisitante junto à unidade orçamentária

Verba CRH.
 
d) Em qual PAC essa demanda deveria ter entrado?

PAC 2022. A demanda não foi expressamente prevista, porém houve
a previsão da possibilidade de que ações educacionais fossem inseridas ao longo do
ano para atender às necessidades reais das novas unidades do TRF6, com os meios
necessários para tanto.

 
1. Unidade requisitante (inc. III)

Subsecretaria de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Servidores -
Secretaria de Gestão de Pessoas

 
2. Descrição sucinta da demanda (inc. II)

Compra direta de fornecimento de gênero alimentício (lanche).
 
3. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais (inc. IV)
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O Plano Anual de Capacitação (PAC) 2022 tem entre os objetivos
identificar as necessidades de melhorias dos processos já existentes e promover o
conhecimento de novos processos de trabalho, produtos e serviços que envolvam a
instalação do TRF6.

Há previsão no PAC 2022 da possibilidade de inserção, ao longo do
ano, de ações educacionais que contribuam para atender às necessidades reais das
novas unidades do TRF6, com vistas ao favorecimento dos resultados e também
para o desenvolvimento dos servidores. Nesse ínterim, a Resolução CJF nº 261, de
30 de abril de 2002, em seu art. 2º, prevê como premissa do PPDT a criação de
mecanismos de incentivo para que os servidores busquem seu próprio
desenvolvimento, de maneira que possam contribuir para a melhoria da Instituição

 
4. Justificativa expressa para a contratação (inc. V)

O curso será ministrado nas dependências do TRF6. no período de 19
e 23/09 e 26 a 30/09/2022, entre 8h30 e 17h30. Considerando-se a alta carga-
horária diária do curso, pequenos lanches são necessários para viabilizar o regular
andamento das atividades, as quais estão afetas à finalidade da Justiça Federal.
Busca-se a máxima absorção de conhecimento, por ser curso relacionado a
demanda do TRF6, de modo que intervalos para alimentação fora do Edifício seriam
contraproducentes.

 
5. Código de item (inc. I)
6. Quantidade total estimada da contratação (inc. VI)
7. Valor unitário e total estimado da contratação (inc. VII)
Obs.: os dados correspondentes aos tópicos 5, 6 e 7 devem ser informados conjuntamente
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Item Descrição Código
de item Quantidade

Unidade
de

medida

Valor
unitário

Valor
total por

item

01 Pão de Queijo
Tradicional BR460496 4 Cento R$ 89,00 R$ 356,00

02 Mini bolos BR466577 160 Unid R$ 0,98 R$ 156,80

03 Mini sanduíche BR476820 144 Unid R$ 4,49 R$ 646,56

04

Salada de frutas
acondicionadas em
embalagem e colher
descartáveis, com
peso individual em
torno de 100 gramas

BR464381 88 Unid R$ 4,59 R$ 403,92

05 Salgados Variados BR456881 4 Cento
R$

118,00
 

R$ 472,00

06
Mini croissant doce -
sabores variados BR460396 2 Cento R$

159,00 R$ 318,00

07 Suco Natural - 1 L BR464755 48 Unid R$ 13,90 R$ 667,20

08 Serviço de Entrega BR3263 8 - - -

Valor total estimado da contratação R$
3.020,48

 
8. Vinculação ou dependência, se houver, com a contratação de outro item para sua
execução* (inc. VIII)

N.A.
 
9. Data-limite para entrega dos bens, início da prestação dos serviços ou
prorrogação contratual (inc. IX)

Entregas diárias - 21/09 a 23/09 e 26/09 a 30/09
 
10. Prazo previsto para a execução* (inc. X)

6 dias.
 
11. Indicar se o objeto é passível de contratação por meio de compra
compartilhada* (inc. XI)

Não
 
12. Forma prevista para a contratação* (inc. XII)
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Compra direta, mediante dispensa de licitação, conforme art. 24, II da
Lei 8.666/93, com a empresa que oferecer o menor preço.

 
13. Grau de prioridade da contratação (inc. XIII)

Grau de prioridade 1.
 
14. Critérios de sustentabilidade* (inc. XIV)

Preferencialmente embalagem reciclável.
 
15. Riscos da não contratação (inc. XV)

- riscos à saúde e bem estar dos participantes do curso;
- prejuízo à realização das aulas, com impactos negativos na

produtividade.
 
 *Os DODs relativos a pedidos de prorrogação ou renovação de contratos contínuos vigentes
dispensam as informações dos tópicos 8, 10, 11, 12 e 14.
 

Documento assinado eletronicamente por Sandra Maria Santos Oliveira,
Técnico Judiciário, em 16/09/2022, às 18:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rachel Mello e Vargas,
Supervisor(a) de Seção, em 16/09/2022, às 18:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Renata Comelli Pinto Botelho
Araujo, Analista Judiciário, em 16/09/2022, às 18:57, conforme art. 1º, § 2º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0047916 e o código CRC C96279C8.
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