
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SEÇÃO DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 
 

 
SADM / 

LICITAÇÃO 
2015-2020 

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE 

 
  

 
PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 

Atuar na fiscalização dos contratos, com o 
objetivo de se fazer cumprir efetivamente 

seus objetivos 

Aumentar em 20% o 
número de 

magistrados e 
servidores atendidos 

anualmente pelas 
ações de saúde, até 

2020 
(Meta 3 – TRT) 

Propor regulamentação para as atividades 
da Seção de Saúde 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção 
da qualidade de vida 

Promover a capacitação de fiscais de 
contrato 

Capacitar, pelo 
menos, 50% do 

quadro de 
magistrados e 

servidores ao ano 
(Meta 4 – TRT) 

Solicitar a capacitação de servidores 
desta Secretaria de Administração 

02. Promover a 
formação continuada 
do quadro funcional 

Obter, pelo menos, 
75% de satisfação 
com os serviços de 

TIC 
(Meta 6 – TRT) 

Propor e implantar junto com a CTIC um 
sistema de gerenciamento de contratos e 

de compras 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

 
Reduzir as 

manutenções 
corretivas em 5%, a 
cada ano, até 2020 

 

Fiscalizar os contratos de limpeza e 
manutenção predial, de modo que as 
manutenções preventivas ocorram em 

frequência suficiente à redução de 
manutenções corretivas 

04. Garantir a 
infraestrutura 
apropriada às 

atividades do TRT 

 
 
 
 



 
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Buscar gestão 
participativa no ciclo 

de processos de 
compras 

Realizar reuniões bimestrais com as 
unidades responsáveis pelo ciclo de 

processo de compras, com o objetivo de 
discutir e sanar falhas no aludido ciclo 

09. Ampliar o modelo 
de gestão participativa 

Aperfeiçoar o 
processos de 

compras e 
contratações 

Utilização de check lists no processo de 
compras e contratações com vistas a 

assegurar a legalidade processual 

11. Assegurar 
mecanismos de 
controle para a 
administração 

Reduzir o consumo de copo descartável, 
reaproveitar papel para borrão, desligar 
luzes, computador e ar condicionado, 

quando não estiver em uso 
Realizar gestão sobre 
os dados de consumo Monitorar os dados de consumo interno 

mensalmente (papel, copos descartáveis, 
toner, impressões de documentos, etc.) e 

divulgar os resultados alcançados aos 
servidores do setor e no site do Tribunal 

12. Aperfeiçoar a 
gestão de custos 

 
PERSPECTIVA SOCIEDADE 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Campanhas educativas através de 
palestras sobre a função do TRT e sobre 
temas relacionados como noções básicas 
de Direito do Trabalho, Meio Ambiente e 

Trabalho Seguro  

Aumentar, 
anualmente, o índice 

de promoção da 
cidadania e 

integração com a 
sociedade 

(Meta 19 – TRT) Retomar o processo de contratação dos 
deficientes auditivos 

Manter o índice de 
satisfação com a 

instituição acima de 
85%, até 2020 

(Meta 20 – TRT) 

Realizar um bom atendimento a todos os 
usuários internos e externos, fornecendo 

informações solicitadas. 

13. Promover a 
cidadania e integração 

com a sociedade 

Aumentar a 
arrecadação por 

processo em 10%, 
até 2020 

(Meta 21 – TRT) 

Agilizar a contratação de estagiários para 
não desfalcar, mesmo que 

provisoriamente, este tipo de auxílio na 
força de trabalho 

14. Buscar a efetividade 
na prestação 
jurisdicional 

 


