Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ESTUDOS PRELIMINARES
Contratação de local para realização do evento “II Desenvolve JE –
Experiências Compartilhadas em Gestão de Pessoas” a ser realizado no
período de 27 a 29/03/2019.
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1 Análise de Viabilidade da Contratação
1.1 Contextualização
O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina possui desafiadores objetivos
em seu planejamento estratégico institucional e no instrumento estratégico setorial
da Secretaria de Gestão de Pessoas.
Tendo em vista a consecução do objetivo estratégico institucional n. 6 Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas e dos objetivos estratégico da Secretaria de
Gestão de Pessoas n. 2 – Valorização, reconhecimento e integração dos servidores,
e n. 4 - Promoção da qualificação e do conhecimento organizacional será promovido
o evento “II Desenvolve JE – Experiências Compartilhadas em Gestão de Pessoas”,
com vista a reunir servidores, representantes das Coordenadorias de

Desenvolvimento Organizacional dos Tribunais Regionais Eleitorais, para
compartilhar conhecimento da área de Governança de Gestão de Pessoas,
disseminar boas práticas e propor ações voltadas ao desenvolvimento
organizacional, com vistas ao alinhamento nacional dos projetos, buscando
atender às recomendações da Auditoria Integrada da Justiça Eleitoral nº
1/2018.
A realização do evento será efetivada por meio de um projeto de reunião de
servidores em grupos para discussão de temas e posterior deliberação e
também de apresentações/palestras em auditório. Para tanto, há necessidade
de duas salas de aproximadamente 70m2/cada: uma sala que comporte
aproximadamente setenta pessoas, quando utilizada em formato auditório, e
cerca de dois grupos de vinte e cinco pessoas quando utilizada em formato
para grupos de discussão e; uma segunda sala que comporte um grupo de
discussão com aproximadamente 20 pessoas.

1.2 Equipe de Planejamento da Contratação
Integrante
Demandante
Substituto

Vera Lúcia Dias Lopes
Vanise Hoffmann
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Técnico
Integrante
Administrativo
Substituto

Valéria Luz Losso Fischer
Simone Resquetti Tarifa dos Santos
Giovanni Turazzi

1.3 Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda
O evento Desenvolve II JE será realizado em Florianópolis e tem como finalidade
compartilhar experiências na área de gestão de pessoas entre servidores dos
Tribunais Regionais Eleitorais e servidores do Tribunal Superior Eleitoral. A
estimativa é que tenhamos um público de setenta servidores participando do evento.
Este Tribunal não dispõe de estrutura adequada para sediar o evento, de forma que
será necessária a contratação de duas salas para realização do encontro no período
de 27 a 29/03/2019, das 08h às 20:30h.

1.4 Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado
Foram consultados/visitados cinco hotéis em Florianópolis: Blue Tree Premium,
Hotel, Castelmar Hotel, Mercure Florianópolis Centro Hotel, Hotel Majestic Palace e
Hotel Novotel.
O Blue Tree Premim Hotel e o Hotel Castelmar não apresentaram condições
compatíveis com a demanda em razão da impossibilidade de contratação com órgão
público e por não contar com espaço adequado para a realização do evento.
Dos hotéis consultados, três hotéis se caracterizaram com possibilidade de receber o
evento: Mercure Florianópolis Centro Hotel, Hotel Majestic Palace e Hotel Novotel.
O Mercure Florianópolis Centro Hotel possui quatro salas. Duas delas com tamanho
de sala possível para a realização do evento, salas Athena e Zeus, com 90m2 e 120
m2, com diárias no valor de R$ 800,00 e R$ 900,00 respectivamente. Essas
dimensões entretanto são maiores do que a considerada adequada para comportar
um evento em que a necessidade de criar um ambiente de maior integração e
acolhimento, haja vista a temática do evento.
O Hotel Majestic Palace possui duas salas com dimensões de 93m2 e 150m2 no
valor da diária de R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00 respectivamente. Também tem um
tamanho muito maior do que o desejado para o ambiente que se pretende alcançar
com a realização deste evento.
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O Hotel Novotel possui quatro salas. Duas delas com dimensões adequadas para a
realização do evento, salas Letras e Dança, que contam com as dimensões de 75 m2
e 70 m2, no valor da diária de R$ 990,00 e R$ 880,00, respectivamente, para dois
dias de sala de eventos.

1.5 Contratações Públicas Similares
Produto/Serviço Contratação de Hotel para a realização da Avaliação das
Eleições 2016
Instituição
Pública
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Fornecedor

Oceânia Park Hotel

Descrição
Valor Estimado
Observações

Locação de sala para a realização da Avaliação das Eleições
2016, no período de 29 a 31/3/2017.
R$ 18.591,00
PAE nº 184.953/2016

1.6 Outros Produtos/Serviços Disponíveis
Não foram localizados outros que atendam plenamente a demanda.

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
O custo total estimado é de R$ 6.200,00.

1.10 Escolha e Justificativa do Objeto
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Dentre os locais consultados e visitados o Hotel Novotel comporta adequadamente o
encontro, considerando o tamanho das salas, as instalações e mobílias, haja vista a
dinâmica proposta para o evento.
1.10.1 Descrição do Objeto
Hotel Novotel, Bairro Centro, Florianópolis, Sala Letras, com 75 m2 + Sala Dança,
com 70 m2, climatizado com ar condicionado, sem colunas, com tomadas para
notebooks, banheiros no andar e espaço para recepção e credenciamento.
1.10.2 Alinhamento do Objeto

Diretrizes
Estratégicas da
Justiça Eleitoral

Planejamento
Estratégico
Institucional

Planejamento
Estratégico da
Secretaria de
Gestão de Pessoas

Fomentar a inovação institucional com vistas a atender as
novas demandas da sociedade por meio da melhoria de
processos e serviços.

OE6 – Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.

OE2 – Valorização, reconhecimento e integração dos
servidores
OE4 – Promoção da qualificação e do conhecimento
organizacional

1.10.3 Benefícios Esperados

Por meio da realização do evento espera-se compartilhar conhecimento da
área de Governança de Gestão de Pessoas, disseminar boas práticas e
propor ações voltadas ao desenvolvimento organizacional, efetuar o
alinhamento dos projetos de desenvolvimento organizacional dos Tribunais
Regionais Eleitorais e atender as recomendações da Auditoria Integrada da
Justiça Eleitoral nº 1/2018 e do TCU.
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1.11 Adequação do Ambiente
Não se aplica.

1.12 Orçamento Estimado
O custo total estimado é de R$ 6.200,00.

