TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO
PAE n°: 8.617/2019

Documento de Oficialização da Demanda
1 Identificação da Demanda
1.1 Título
Oficialização de demanda para aquisição/contratação de serviço de sonorização volante

1.2 Unidade Demandante
Unidade 4ª ZE - Cartório da 4ª Zona Eleitoral - Bom Retiro
Responsável pela demanda
Cícero Fontana da Silva

Data 19/03/2019

1.3 Vinculação ao Plano de Aquisições
Demanda não prevista

1.4 Valor Estimado
R$ 3.500,00

2 Contexto
2.1 Motivação
A revisão de eleitorado requer o máximo de divulgação possível para evitar prejuízos aos
eleitores. A veiculação de mensagem acerca da revisão por meio das rádios locais - desde
janeiro/2019 - não tem surtido efeito, haja vista o recebimento do Ofício CRESC n. 73/2019, o
qual, em síntese, solicita providências do Juízo para estimular o eleitor a comparecer a revisão
de eleitorado. Em municípios pequenos como os que integram esta ZE, a divulgação por
carro/moto de som é uma alternativa importante

2.2 Resultados Esperados
Espera-se com a utilização da divulgação por carro/motocicleta de som alcançar os eleitores
que de outra forma não teriam acesso à divulgação da revisão e, também, estimular os
eleitores que a comparecer ao cartório para revisão.

2.3 Alinhamento Estratégico
* objetivo estratégico 01 fortalecimento da governança
* ação estratégica 01 aperfeiçoar a governança nas aquisições
* objetivo organizacional 01fortalecer a governança nas aquisições e contratações

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

Cícero Fontana da Silva
cicero@tre-sc.jus.br
Francielle Antunes da Rosa Machado
francielle.machado@tre-sc.jus.br

4 Unidade Técnica
SSAZE - Seção de Suporte Administrativo Às Zonas Eleitorais

