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ESTUDOS PRELIMINARES 

 

Contratação de local para a realização do evento “1ª Convenção da Justiça 

Eleitoral Catarinense: Inovação, Gestão e Integraçã o – Sede”, a ser realizada 

entre os dias 21 e 22 de março de 2019. 
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1 Análise de Viabilidade da Contratação 

 

1.1 Contextualização 

Considerando (1) que o processo de planejamento do Projeto Eleições 2020 

tem início pela avaliação e consolidação das conclusões referentes à execução do 

Projeto Eleições 2018, (2) a necessidade de agregar as perspectivas de avaliação 

das Eleições 2018 ao planejamento das eleições futuras, (3) a política inclusiva e 

participativa adotada pela Administração do TRESC quanto à governança e gestão 

do Tribunal e (4) a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo Eletrônico 

DG n. 58.501/2018, foi constituída a Comissão Organizadora da Avaliação das 

Eleições 2018 (COAE) - designada pela Portaria P N. 212/2018, para que sejam 

feitos estudos, avaliação e consolidação dos resultados do encontro.  

 

A Resolução TRESC n. 7.994, de 30 de janeiro de 2019, criou a Convenção da 

Justiça Eleitoral Catarinense, transformando a Comissão Organizadora da Avaliação 

das Eleições 2018, na Comissão Organizadora da 1ª Convenção da Justiça Eleitoral 

Catarinense. 

 

A realização da 1ª Convenção da Justiça Eleitoral Catarinense será efetivada 

por meio de um projeto de reunião de servidores em grupos, para discussão de 

temas e posterior deliberação e apresentação em auditório. Assim, a Comissão 

Organizadora, em suas reuniões, decidiu que o melhor alinhamento do projeto seria 

dividindo-se os servidores em grupos de 7 ou 8 pessoas/cada, em uma única sala, 

para que se possa melhor alinhavar o desenvolvimento das avaliações dos temas.  
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1.2 Equipe de Planejamento da Contratação 

 

Integrante 

Demandante 

 

Vera Lúcia Dias Lopes 

Substituto Vanise Hoffmann 

 

Integrante 

Técnico 

 

Vera Lúcia Dias Lopes 

Integrante 

Administrativo  

 

Gabriel Parmeggiani Costa 

Substituto 

 
Ana Paula Bel 

 

1.3 Definição e Especificação dos Requisitos da Dem anda 

1.3.1 Requisitos Funcionais 

A Convenção da Justiça Eleitoral Catarinense será realizada em uma única 

turma, com a participação de aproximadamente 150 servidores da Sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Santa Catarina (mais 10 a 20 pessoas de equipe de apoio) com 

a finalidade de efetuar a Avaliação das Eleições 2018, sendo necessário um local 

que comporte aproximadamente 170 participantes. Este Tribunal não dispõe de 

ambiente amplo o suficiente para acomodar tal número de servidores. Na 

metodologia proposta, este grande grupo de 150 servidores será dividido em 
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subgrupos de 7 a 8 servidores e separados em mesas redondas. A forma de 

dinâmica apresentada para a reunião é importante para o bom andamento da 

Convenção. 

Então, como requisitos funcionais, será necessária a contratação de uma 

ampla sala, ou auditório, capaz de abrigar os subgrupos e que também seja possível 

a formação em auditório.  

Serão utilizados Flip Chart, Quadro Branco, Projetor Multimídia, Sonorização 

(caixa de som amplificada), Microfone sem fio, Mouse Remoto ou Caneta Laser com 

passador de slides, Porta banner, entre outros.  

   

1.3.2 Requisitos Não Funcionais 

Local amplo, limpo, climatizado com ar condicionado, sem colunas, com 

tomadas para notebooks. 

Banheiros no andar e espaço para recepção, credenciamento e coffee break.  

 

1.3.3 Requisitos Externos 

Não se aplica. 
 

1.4 Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado 

Foram consultados diversos hotéis de maior porte em Florianópolis, mas a 

grande maioria foi enquadrada em um dos itens de incompatibilidade: (1) não ter 

capacidade em auditório necessário ao evento, (2) não possuir disponibilidade para 

locação de sala/auditório nas datas designadas pela Portaria P N. 212/2018, (3) não 

possuir estrutura completa apropriada para comportar um evento de grande porte no 

período designado.  
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Dos hotéis consultados, três se caracterizaram com possibilidade de receber a 

Convenção, sendo: Morro das Pedras Clube Hotel, Maria do Mar Hotel e Hotel 

Quinta da Bica D’água. 

- Morro das Pedras Clube Hotel possui seu salão em formato auditório com 

capacidade para 150 pessoas (dimensão não informada), mas para a dinâmica em 

grupos não seria suficiente, tendo que usar parte do espaço do restaurante para 

complementar essa dinâmica. Além disso, é o Hotel mais distante do centro da 

cidade, o que desprenderia maior tempo de deslocamento nos dois dias. O salão é 

locado no valor de R$ 3.000,00/dia. 

- Maria do Mar Hotel: possui capacidade, mas pela vistoria feita no local teriam 

que ser utilizados dois salões do hotel para a dinâmica - Salão Florianópolis I, com 

diária no valor de R$ 1.800,00 e salão Florianópolis IV, com diária de R$ 1.500,00, 

totalizando R$ 3.300,00/dia. 

- Hotel Quinta da Bica D’água possui dois salões, Salão das Flores, com 

aproximadamente 376m² e Salão do Bosque, com aproximadamente 325m², sendo 

suficientes ao evento e o hotel disponibilizará os dois salões pelo preço unitário de 

R$ 1.499,00/dia. 

 

1.5 Contratações Públicas Similares 

Produto/Serviço  
Contratação de Hotel para a realização da Avaliação das 

Eleições 2016 

Instituição Pública Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

Fornecedor Oceânia Park Hotel 

Descrição 
Locação de sala para a realização da Avaliação das 

Eleições 2016, no período de 29 a 31/3/2017 

Valor Estimado R$ 18.591,00 

Observações  PAE nº 184.953/2016 
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1.6 Outros Produtos/Serviços Disponíveis 

Não foram localizados outros que atendam plenamente a demanda. 

 

 

1.7 Alternativas de Software Livre ou Público inclu indo Portal do Software 

Público Brasileiro 

Não se aplica. 

 

1.8 Análise dos Produtos/Serviços Identificados 

Não se aplica. 

 

1.9 Custos Totais da Demanda 

O custo total estimado é de R$ 5.000,00 

 

 

1.10 Escolha e Justificativa do Objeto 

Dentre os locais consultados e visitados, os hotéis ‘Maria do Mar Hotel’ e ‘Hotel 

Quinta da Bica D’água’ são os únicos que comportam adequadamente o evento e 

possuem disponibilidade nas datas solicitadas, porém, a diferença de preços entre 

eles é bastante considerável, além disso, o Hotel Quinta da Bica D’água é mais 

próximo ao centro, o que desprenderia menor tempo de deslocamento nos dois dias. 

 



  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 
1.10.1 Descrição do Objeto 

Hotel Quinta da Bica D’água, Bairro Carvoeira, Florianópolis, Salão das Flores, 

com aproximadamente 376m² + Salão do Bosque, com aproximadamente 325m², 

climatizado com ar condicionado, sem colunas, com tomadas para notebooks. 

Banheiros no andar e espaço para recepção, credenciamento e coffee break.  

 

1.10.2 Alinhamento do Objeto 

Diretrizes Estratégicas 

da Justiça Eleitoral  

Fomentar a inovação institucional com vistas a atender 

as novas demandas da sociedade por meio da melhoria 

de processos e serviços 

Planejamento 

Estratégico 

Institucional 

 OE3 – Fortalecimento da segurança e da transparência 

do processo eleitoral  

INI3.1 - Aprimorar continuamente o processo eleitoral 

OE6 – Aperfeiçoamento da gestão de pessoas 

Planejamento 

Estratégico da 

Secretaria de Gestão 

de Pessoas 

OE2 – Valorização, reconhecimento e integração dos 

servidores 

Promover ações que visem a motivação e o bem-estar 

do servidor no trabalho 

 

1.10.3 Benefícios Esperados 

Avaliar as políticas e ações adotadas nas eleições 2018 com a finalidade de 

reafirmar ou definir novas estratégias de trabalho no planejamento e execução das 

futuras eleições. 
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1.10.4 Relação entre a Demanda Prevista e Contratad a 

Dois titulares das Coordenadorias, Assessorias e Seções, bem como de um 

servidor adicional de cada Seção, indicado por seu respectivo Coordenador. 

 

1.11 Adequação do Ambiente 

Não se aplica 

 

1.12 Orçamento Estimado 

O custo total estimado é de R$ 5.000,00 
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