
Documento de Oficialização da Demanda

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

PAE n°: 9.434/2019

1.1  Título

Valéria Luz Losso FischerResponsável pela demanda
Data

1  Identificação da Demanda

Fornecimento e instalação de divisórias em vidro para a Secretaria Judiciária, Corregedoria e
Anexo II do TRESC.

CIS - Coordenadoria de Infraestrutura e ServiçosUnidade

1.2  Unidade Demandante
26/03/2019

1.3  Vinculação ao Plano de Aquisições

Item do plano: 15 - Manutenção predial

1.4  Valor Estimado
R$ 21.000,00

2.1  Motivação
No  edifício  Anexo  II,  por  ocasião  da  reforma  realizada  em  2014,  a  antiga  garagem  foi
transformada em lavanderia da Seção de Saúde do TRESC. Aquela coordenadoria solicitou o
fechamento para a rua a fim de conferir maior segurança e manutenção da limpeza do local.No
5º andar e no mezanino do térreo do Edifício Sede, o som produzido pelas diferentes Seções
que estão próximas atrapalha o andamento dos serviços, e por essa razão foi solicitada pela
CRESC e pela SJ a divisão do espaço.

2  Contexto

A aquisição e instalação de divisórias e portas proporcionará maior segurança e resolverá
problemas de acústica em espaços de trabalho deste Tribunal, permitindo a entrada de luz para
os ambientes e mantendo a linguagem estética dos locais em que serão instaladas.

2.2  Resultados Esperados

2.3  Alinhamento Estratégico
SGP3



[  ] Menos de 1 ano  [  ] De 1 a 3 anos  [x] Mais de 3 anos

2.4  Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser contratado?

[  ] 1 unidade  [  ] 2 unidades  [x] 3 unidades  [  ] Mais de 3 unidades

2.5  Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas

Valéria Luz Losso Fischer

pierina@tre-sc.jus.br

Nome do Servidor (titular)

valeria@tre-sc.jus.brE-mail

Telefone
Nome do Servidor (substituto)

3  Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação

3710

Pierina Schmitt Pomarico
7464

E-mail

Telefone

SEA - Seção de Engenharia e Arquitetura

4  Unidade Técnica
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