
Documento de Oficialização da Demanda

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

PAE n°: 34.505/2018

1.1  Título

Valéria Luz Losso FischerResponsável pela demanda
Data

1  Identificação da Demanda

Registro de preços para aquisição de lâmpadas de led.

CIS - Coordenadoria de Infraestrutura e ServiçosUnidade

1.2  Unidade Demandante
02/08/2018

1.3  Vinculação ao Plano de Aquisições

Item do plano: 19 - Materiais de manutenção predial

1.4  Valor Estimado
R$ 40.515,00

2.1  Motivação
A  presente  contratação  é  motivada  pela  necessidade  de  substituição  de  lâmpadas
fluorescentes, e formação de estoque reposição, por lâmpadas com a tecnologia de iluminação
em led em razão da maior eficiência energética desses equipamentos.
Trata-se  de  nova  tentativa  de  aquisição  das  lâmpadas  led,  após  a  adequação  das
especificações registradas no Pregão 063/2018 (PAE 27.168/2018) que restou frustrado.

2  Contexto

Espera-se, com o registro de preços dos materiais elétricos que serão objeto desta contratação,
a substituição gradativa de lâmpadas convencionais por lâmpadas de led dos imóveis da Sede
do TRESC e manter  um estoque para reposição sob demanda nos imóveis  dos Cartório
Eleitorais  pelo  interior  do  Estado,  por  meio  de um instrumento  que permita  agilidade na
disponibilidade  de  materiais  de  acordo  com demanda  de  uso,  reduzindo  aquisições  em
quantidades  desnecessárias.

2.2  Resultados Esperados

2.3  Alinhamento Estratégico
INI6.2 e SGP3.



[  ] Menos de 1 ano  [x] De 1 a 3 anos  [  ] Mais de 3 anos

2.4  Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser contratado?

[  ] 1 unidade  [  ] 2 unidades  [  ] 3 unidades  [x] Mais de 3 unidades

2.5  Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas

Claudio Roberto Januário

cesar.araujo@tre-sc.jus.br

Nome do Servidor (titular)

claudioj@tre-sc.jus.brE-mail

Telefone
Nome do Servidor (substituto)

3  Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação

3785

César Augusto Rodrigues de Araujo
3838

E-mail

Telefone

SMP - Seção de Manutenção Predial

4  Unidade Técnica
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