
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

DOD - DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. Identificação da demanda

Identificação no PAAC 2022: 15375

Denominação da demanda: Prorrogação da contratação de 65 (sessenta e

cinco) licenças do software Zoom Rooms que compõem a solução de

videoconferência para audiências e sessões de julgamento híbridas.

Solução necessária para: dezembro de 2022

A solução é necessária para o cumprimento de alguma determinação?:
NÃO.

2. Identificação da área demandante

Serviço/Coordenadoria: Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários de

TIC

Integrante demandante
Nome: Pedro Paulo da Silva

Área: SUPORTE

Ramal: (48) 3216-4323

Email: pedro.silva@trt12.jus.br
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Substituto do integrante demandante

Nome: Maurício Kilian dos Anjos

Área: SUPORTE

Ramal: (48) 3216-4329

Email: mauricio.anjos@trt12.jus.br

3. Descrição da solução pretendida

Prorrogar o contrato para dar continuidade à disponibilidade da
solução de videoconferência para audiências e sessões de julgamento
híbridas, adotada desde dezembro de 2021.

4. Alinhamento estratégico

É projeto estratégico? SIM

Plano estratégico TRT/SC 2021- 2026 :

● Garantir a duração razoável do processo;
● Promover trabalho decente e a sustentabilidade;
● Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados.

5. Motivação/Justificativa

Desde que foi implantada, a solução de videoconferência Zoom
Rooms tem atendido satisfatoriamente a demanda de gravação e
armazenamento de audiências híbridas.
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O objetivo desta contratação é dar continuidade à disponibilidade
desta solução, aproveitando o domínio desta tecnologia que todos os agentes
envolvidos com as audiências adquiriram ao longo do tempo decorrido desde
a implantação da solução.

6. Quais áreas do Tribunal serão atendidas pela solução?

A solução já está implantada em todas as unidades judiciárias de 1º

grau, que será atendida pela prorrogação contratual pleiteada.

7. Quais áreas do Tribunal participarão na definição da solução?

Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários de TIC.

8. É necessária alguma capacitação para a implantação da solução?

[X] o integrante demandante domina o assunto/negócio

[ ] o integrante demandante conhece o assunto mas precisaria aprofundar os
seus conhecimentos para uma melhor participação/contribuição

[ ] o integrante demandante só poderá ter uma participação efetiva após
capacitação no assunto.

9. Qual o valor estimado dos recursos financeiros necessários para
implantar esta solução no Tribunal?

[ ] sem necessidade de recursos financeiros
[ ] menos de R$ 80.000,00
[ ] entre R$ 80.000,00 e R$ 300.000,00
[X] entre R$ 300.000,00 e R$ 650.000,00
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[ ] mais de R$ 650.000,00
[ ] desconhecido

O valor estimado para esta contratação é de R$ 330.850,00 (trezentos e
trinta mil, oitocentos e cinquenta reais), sendo que os recursos são
originários do orçamento da SETIC, do exercício de 2022.

10. Exercício e origem dos recursos financeiros

Exercício: 2022

Origem: TRT12/SETIC

11. Encaminhamento

Encaminhamos a presente solicitação para análise e prosseguimento.

Florianópolis, 07 de novembro de 2022.

Pedro Paulo da Silva

Coordenador de SUPORTE

Valdir Luiz da Cunha

Diretor da SETIC
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