IDENTIFICAÇÃO
INICIATIVA LOGÍSTICA INTEGRADA DE ATENDIMENTO ÀS COMARCAS

RESULTADOS ESPERADOS

Redução do custo operacional com os serviços de manutenção e conservação da
infraestrutura das unidades e parque tecnológico do Poder Judiciário Tocantinense.
Atendimento programado das necessidades essenciais das Comarcas. Melhoria da
gestão logística do patrimônio e almoxarifado. Redução do desperdício de recursos
públicos. Atendimento às demandas prioritárias das unidades do Poder Judiciário
Tocantinense.
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
( ) Garantia dos direitos de cidadania

( ) Adoção de soluções alternativas de conflito
( ) Aprimoramento da gestão da justiça criminal
( ) Instituição da governança judiciária
( ) Combate à corrupção e à improbidade administrativa
( ) Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes
( ) Melhoria da Gestão de Pessoas
( ) Melhoria da infraestrutura e governança de TIC (Tecnologia da Informação e
Comunicação)
( ) Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional
( ) Impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas
( X ) Aperfeiçoamento da Gestão de Custos
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

A iniciativa pretende instituir uma logística programada de atendimento às demandas
oriundas das Comarcas, desenvolvendo uma sistemática pré-agendada, com roteiro préestabelecido, onde os serviços e produtos necessários serão entregues em uma mesma
ocasião por todos os setores administrativos do Judiciário.
DESCRIÇÃO DO ESCOPO DA INICIATIVA

Desenvolvimento e implantação de uma logística sistematizada que permita um
planejamento transparente e previsível para fornecimento de serviços e materiais por
meio de uma distribuição física adequada e pré-estabelecida via roteiro/rotas
econômicas e de fácil locomoção. Envolvimento conjunto dos setores supridores do
Poder Judiciário na elaboração do plano de ação integrado. Sugestão de plano mitigador
para ocorrências fortuitas, de força maior ou superveniente.

CLIENTES DO PROJETO

CGJUS, Diretoria Administrativa, Diretoria de Infraestrutura e Obras, Diretoria de
Tecnologia da Informação e todas as comarcas do Poder Judiciário Tocantinense.
JUSTIFICATIVA

A iniciativa se justifica porque a logística integrada vai propiciar os seguintes
benefícios: cooperação genuína entre todas as partes da cadeia logística, com
informação partilhada e recursos; diminuição dos custos, devido às operações
balanceadas, estoques pequenos, menos expedição, economia de escala, eliminação das
atividades que desperdiçam tempo ou não criam valor ao produto; melhoria no
desempenho devido a previsões mais exatas, melhor planejamento, maior produtividade
de recursos e prioridades racionais; melhoria no fluxo de atendimento, com movimentos
mais rápidos e de confiança; aperfeiçoamento no serviço à Comarca, com entrega mais
rápida e maior personalização e principalmente a inserção de procedimentos e rotinas
bem elaboradas sem duplicação de esforço, informação e planejamento.

