TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO
PAE n°: 39.050/2018

Documento de Oficialização da Demanda
1 Identificação da Demanda
1.1 Título
Solução de tecnologia assistiva

1.2 Unidade Demandante
Unidade CAP - Coordenadoria de Apoio Ao Pleno
Responsável pela demanda
Maximiniano Simões Sobral

Data 29/08/2018

1.3 Vinculação ao Plano de Aquisições
Demanda não prevista

1.4 Valor Estimado
R$ 20.000,00

2 Contexto
2.1 Motivação
Aquisição de solução tecnologia assistiva que apresente recursos que ampliem a
acessibilidade no trabalho da servidora Samara Arten, principalmente em relação à leitura, à
percepção e reconhecimento de pessoas e à circulação em ambientes desconhecidos ou com
baixa luminosidade.

2.2 Resultados Esperados
Com o uso de equipamentos de tecnologia assistiva, a servidora terá à sua disposição
importantes recursos de acessibilidade, principalmente no que se refere à leitura de materiais
impressos, o que certamente proporcionará uma melhoria nas suas condições de trabalho
e um aumento de sua produtividade.

2.3 Alinhamento Estratégico
A contratação está alinhada aos valores estratégicos Reconhecimento, Integração,
Flexibilidade, Respeito e Inovação; ao objetivo estratégico corporativo Aperfeiçoamento da
Gestão de Pessoas; às ações estratégicas INI1.4 (Incrementar a acessibilidade do
portal Internet) e INI1.6 (Aprimorar a acessibilidade na Justiça Eleitoral). Quanto ao
Planejamento Estratégico da SGP, a contratação está alinhada, entre outros valores
Acolhimento Respeito e outr

2.4 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser contratado?
[ ] Menos de 1 ano [ ] De 1 a 3 anos [x] Mais de 3 anos

2.5 Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas
[x] 1 unidade [ ] 2 unidades [ ] 3 unidades [ ] Mais de 3 unidades

3 Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação
Nome do Servidor (titular)
Telefone
E-mail
Nome do Servidor (substituto)
Telefone
E-mail

Maximiniano Simões Sobral
3837
sobral@tre-sc.jus.br
Jaqueline Fiedler
7454
jaque@tre-sc.jus.br

4 Unidade Técnica
CSC - Coordenadoria de Soluções Corporativas

