
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 
 

ESTUDOS PRELIMINARES 
 

Aquisição de Trajes Operacionais 
 

 
I - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido 
sob a perspectiva do interesse público; 

O presente ESTUDO PRELIMINAR objetiva identificar soluções aplicáveis, por meio da 
documentação e reunião de elementos técnicos, mercadológicos, econômicos e ambientais 
necessários e suficientes para aquisição de uniformes operacionais aos agentes de polícia 
judicial deste Tribunal. 

 
II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre 
que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da 
Administração; 

A presente contratação está prevista no Plano Anual de Contratação. 
 
III – Requisitos da Contratação 

 
O uso do uniforme operacional tem como objetivo proporcionar o pronto reconhecimento 

visual dos Agentes da Polícia Judicial, fortalecendo assim a identidade da Polícia Judicial do 
TRT da 21ª Região, uma vez que esses servidores executam serviços/atividades de 
segurança, tanto externa quanto internamente, em suas dependências ou adjacências. 

Há necessidade de cumprimento da Resolução 344/2020 do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, que regulamenta o exercício do Poder de Polícia Administrativa no âmbito dos 
tribunais, dispondo sobre as atribuições funcionais dos agentes e inspetores da polícia 
judicial, in verbis: 

 

“Art. 10. Os servidores da polícia judicial usarão uniformes do tipo operacional, traje 
social e de instrução padronizados, bem como brasão de identificação específico, 
definidos em ato próprio”. 

Há necessidade de atender a Resolução nº 379/2021, que dispõe “sobre o uso e 
fornecimento de uniformes e acessórios de identificação visual para os(as) Inspetores(as) e 
para os(as) Agentes da Polícia Judicial do Poder Judiciário.” 

 

IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de 
cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências 
com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 

De acordo com a Resolução CNJ nº 379, de 15 de março de 2021, é primordial o uso 
dos uniformes e acessórios de identificação visual para pronto reconhecimento dos Agentes 
de Polícia Judicial, bem como a modernização da segurança do Poder Judiciário. 



Considerando o quantitativo de Agentes de Polícia Judicial presentes no documento 
inicial do proad 1583/2021 (doc. 1), bem como em relação às decisões proferidas nos 
proads 3954/2021 e 4778/2021, a previsão é para aquisição de trajes operacionais para 54 
(cinquenta e quatro) Agentes de Polícia Judicial, com renovações de acordo com o 
preconizado na Resolução 379/2021 do CNJ. 

Todavia, ressalta-se que, no momento da aquisição, deverá ser verificado o quantitativo 
necessário para os Agentes que estão no efetivo desempenho das atividades policiais. 

As características do objeto da contratação estão presentes nos Anexos das Resoluções 
CNJ nºs 344/2021 e 379/2021. 

 
V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e 
justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar; 

 
Para atender as exigências contidas nas Resoluções 344 e 379/2021 do CNJ, e por se 

tratar de uma necessidade específica, a aquisição dos materiais por meio de licitação 
representa a melhor solução. 

 
VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 
referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que 
poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu 
sigilo até a conclusão da licitação; 
 

Para atender o que dispõe a IN-73/2020, foi realizada consulta a preços praticados no 
âmbito da administração e em pesquisa direta com fornecedores, demonstrados conforme 
abaixo: 

Grupo Item Objeto 
Quant. 

por 
indivíduo 

Valor 
Unitário 
médio 

Quant. 
indivíduos 

Quant. 
Total de 

indivíduos 

Quant. 
Total por 

item 

Valor total 
por item 

Natal Mossoró 

1 

1 Calça Tática 2 R$ 212,42 50 4 54 108 22.941,36 

2 Camisa Operacional 5 R$ 50,83 50 4 54 270 13.724,10 

3 
Camisa para 
Instrutor 

2 R$ 50,83 5 - 5 10 508,30 

2 

4 Bota tática 1 R$ 326,67 50 4 54 54 17.640,18 

5 Cinto tático 1 R$ 63,00 50 4 54 54 3.402,00 

6 Meia tática 3 R$ 42,50 50 4 54 162 6.885,00 

VALOR TOTAL PREVISTO DA AQUISIÇÃO 65.100,94 

 

 
Considerando que o item 3 atenderá 5 agentes de polícia Judicial (instrutores), e que os 

demais itens atenderão aos 54 agentes de polícia judicial, a estimativa de preços da 
contratação será de R$ 65.100,94 (sessenta e cinco mil, cem reais e noventa e quatro 
centavos). 

 



VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à 
manutenção e à assistência técnica, quando for o caso; 

Não há manutenção e assistência técnica. O próprio serviço objeto da contratação já se 
constitui em uma manutenção obrigatória prevista em legislação. 

 
VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação; 

A formação de grupos visa tornar a aquisição mais atrativa comercialmente, pois são 
constituídos por materiais conexos encontrados na maioria das lojas do ramo. Com isso, 
identifica-se o potencial aumento da competitividade, sem prejuízo aos aspectos técnicos. 

Considerando a contratação freqüente (anual), conforme previsto no ATO TRT/GP 
717/2013, assim como a impossibilidade de se definir o quantitativo necessário da aquisição, 
seja em relação a quantidade de Agentes de Polícia efetivamente desempenhando a função 
ou as indefinições quanto à retomada das atividades presenciais, em decorrência da 
pandemia que assola o país, atendendo ao disposto nos incisos I e IV do art. 3º, do Decreto 
nº 7892/2013, o Registro de Preço também aparece como a melhor solução para a compra. 

 
IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de 
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; 

Após a aquisição dos Trajes Operacionais, será possível evidenciar a presença dos Agentes 
de Polícia Judicial por meio da identificação visual. 

 
X – Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do 
contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para 
fiscalização e gestão contratual; 

Designar servidor da Coordenadoria de Segurança Institucional e Transporte para 
acompanhar a execução do objeto contratado. 

 
XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes; 

Não há no âmbito deste Tribunal Regional do Trabalho contratações correlatas e/ou 
interdependente com o objeto da contratação em referência.  
 
XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, 
incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como 
logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; 

As vestimentas deverão, preferencialmente, advir de produtos menos poluentes e 
agressivos ao meio ambiente, que utilizem tecidos que tenham em sua composição fibras 
oriundas de material reciclável e/ou algodão orgânico. 

 
XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 
atendimento da necessidade a que se destina. 

A contratação pretendida é viável e necessária, uma vez que é uma exigência legal, 
resoluções do CNJ, além de propiciar uma melhor identificação visual dos agentes de polícia 
judicial. 
 
 
 

Natal, RN, 03/03/2022. 
 
 



 
Yonaldo Carlos Estevão da Costa 

Agente de Polícia Judicial 
 
 
 

 
Mauro Tadeu de Oliveira 

Coordenador de Segurança Institucional e Transporte 
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