Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ESTUDOS PRELIMINARES
Contratação da empresa Fórum Nacional de Comunicação e Justiça
para realização do evento “XV - CONBRASCOM SP – Inovação,
Criatividade e Diversidade em Comunicação Pública”

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Análise de Viabilidade da Contratação
1.1 Contextualização
A participação dos servidores nesse evento é fundamental, pois trata-se do principal
Congresso de Comunicação do Poder Judiciário, envolvendo as Assessorias de
Comunicação de diversos órgãos públicos, das esferas do Executivo, Legislativo
e Judiciário. É uma oportunidade única para conhecer e debater sobre todos os
trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo país, no que há de melhor em
comunicação pública.
O CONBRASCOM estimula o desenvolvimento de uma política de comunicação
voltada para o esclarecimento do cidadão e contribui para a democratização das
instituições e o acesso à Justiça.
Como de costume, também teremos a XVII premiação dos melhores trabalhos afetos
à Justiça, onde serão apresentados importantes campanhas e trabalhos
desenvolvidos pelo TRE/SC em 2018.
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Integrante
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Substituto
Integrante
Técnico
Substituto
Integrante
Administrativo
Substituto

Ana Patrícia Tancredo Gonçalves Petrelli
Jairo Ângelo Grisa
Ana Patrícia Tancredo Gonçalves Petrelli
Jairo Ângelo Grisa
Giovanni Turazzi
Simone Resquetti Tarifa dos Santos

1.3 Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda
Neste ano, o tema do congresso é inovação, criatividade e diversidade em
Comunicação Pública.
Por meio de debates, painéis e conferências, a realização do Congresso Brasileiro
dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça estimula o desenvolvimento
de uma política de comunicação voltada para o esclarecimento do cidadão,
contribuindo para a democratização das instituições e o acesso à Justiça.
Também, haverá a XVII premiação dos melhores trabalhos afetos à Justiça. Haverá,
por parte desta Assessoria, a inscrição de diversos trabalhos desenvolvidos ao longo
do exercício de 2018.
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Busca-se com a presente contratação a troca de experiência e o conhecimento das
melhores práticas e cases de sucesso, relacionadas à inovação, criatividade e
diversidade em comunicação pública.

1.4 Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado
Contratação por inexigibilidade. A empresa Fórum Nacional de Comunicação e
Justiça apresenta bom conceito junto ao mercado na realização de evento. O
Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça
(Conbrascom) é realizado anualmente.

1.5 Contratações Públicas Similares
A empresa Fórum Nacional de Comunicação e Justiça está oferecendo o curso ao
público em geral por meio de seu site:
https://www.conbrascom2019.fncj.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=594

1.6 Outros Produtos/Serviços Disponíveis
Não se aplica.

1.7 Alternativas de Software Livre ou Público incluindo Portal do
Software Público Brasileiro
Não se aplica.

1.8 Análise dos Produtos/Serviços Identificados
Não se aplica.

1.9 Custos Totais da Demanda
1. Orçamento anual

R$

1.1.

R$

Aprovados

1.2. Orçamento reservado às Zonas
Eleitorais

2. Disponibilidade Orçamentária

R$ 0,00

R$
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3.Aguardando Aprovação

4. Curso ora solicitado - Inscrições

R$

R$ 1.800,00

4.1 – Passagens e diárias
5. Saldo se aprovados os itens 3 e 4

R$
R$

1.10 Escolha e Justificativa do Objeto
O evento “XV - CONBRASCOM SP – Inovação, Criatividade e Diversidade em
Comunicação Pública” da Fórum Nacional de Comunicação e Justiça atende aos
requisitos necessários para a capacitação dos servidores da Assessoria de
Comunicação Social em comunicação pública, de molde a alcançar os melhores
resultados em comunicação institucional.
O evento em questão congrega os melhores trabalhos e políticas relacionadas à
Comunicação institucional do Poder Judiciário, possibilitando o aperfeiçoamento da
transparência e o acesso à Justiça, por meio da Comunicação Institucional do
TRE/SC.

1.11 Adequação do Ambiente
O congresso será realizado em São Paulo/SP, nos dias 29 a 31 de maio de 2019,
não sendo necessários ajustes ou adequações no ambiente.

1.12 Orçamento Estimado
O valor total é de R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais) para a participação de três
servidores, sendo que a servidora Ana Patrícia Tancredo Gonçalves Petrelli deverá
ser inscrita no tipo de inscrição para filiados ao FNCJ (R$ 790,00); a servidora
Juliana Vier Both deverá ser inscrita no tipo de inscrição para estudantes (R$ 190,00)
e o servidor Jairo Ângelo Grisa deverá ser inscrito no tipo de inscrição de Assessores
de Comunicação e demais profissionais não filiados ao FNCJ (R$ 820,00).
O preço é o mesmo oferecido ao público em geral, conforme divulgado no site:
https://www.conbrascom2019.fncj.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=543
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O valor total da contratação é de R$ 1.800,00.
Participarão do congresso os servidores Ana Patrícia Tancredo Gonçalves Petrelli,
Jairo Ângelo Grisa e Juliana Vier Both.

2 Declaração de Viabilidade ou não da contratação
Considerando as conclusões obtidas nos presentes Estudos Preliminares, bem como
o fato de que o evento não está previsto no levantamento de necessidades do Plano
Anual de Capacitação (PAC-2019), solicita-se análise de viabilidade da presente
contratação.

