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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD 

Pedido de Aquisição de Bens ou Serviços e Prorrogações

 

Identificador da demanda no PAC

 

ID PAAC: 15910 

Descrição: Aquisição de Monitores de Vídeo

Valor estimado: R$ 1.410.000,00

Natureza da Despesa: GND4

UGO: SETIC 

 

Descrição da necessidade

Trata-se da aquisição de 1500 monitores de vídeo para atualização do parque tecnológico do TRT12.

 

Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou a entrega dos bens

JULHO/2023

 

2.2 Modalidade de contratação prevista

Segundo o PAC2023, a modalidade prevista para esta aquisição é através de participação de ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.

O TRT12 figura como participante de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP n. 20/2022, gerida
pelo TRT22, que trata, dentre outros objetos, da aquisição de monitores.
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Justificativa

A aquisição dos monitores se justifica pela necessidade de atualização tecnológica   do parque e da
substituição imediata de equipamentos defeituosos, não mais cobertos por garantia do fabricante.

 

Alinhamento entre a contratação e os Planos Estratégicos do Tribunal

Os equipamentos destinam-se a eficiência na operacionalização dos sistemas judiciais e
administrativos, resultando em uma prestação jurisdicional mais efetiva e ágil.

Por esta razão, entende-se que demanda alinha-se aos seguintes indicadores e metas   do PDTIC -
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

.

EJ01 - AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA JUDICIÁRIO

Esta aquisição tem como objetivo disponibilizar aos servidores do TRT12 equipamentos novos e
atualizados tecnologicamente, promovendo melhorias na ergonomia de trabalho, resultando na
satisfação de seus usuários em sua utilização.

EJ05 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO

A aquisição de equipamentos novos, cobertos pela garantia do fabricante, dispondo de suporte
técnico especializado com prazos definidos, traz a certeza da utilização dos recursos investidos
durante todo o período de vigência.

 

Valor Estimado e Origem do Recurso

Trata-se da aquisição de 1500 monitores, a qual pretende-se realizar através da supracitada ARP 10
/2022, gerida pelo TRT22.

Segundo esta ARP, os monitores pretendidos custam R$ 940,00.

Portanto, estima-se uma despesa de R$ 1.410.000,00. 

O valor previsto no PAC 2023 (SETIC) para esta despesa é de R$ 1.500.000,00.

Origem do Recurso: TRT12/SETIC
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Indicação de integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação 

- INTEGRANTE DEMANDANTE:

- Nome: PEDRO PAULO DA SILVA 

- Setor: SUPORTE

- Ramal: 4323

- E-mail: pedro.silva@trt12.jus.br

- SUBSTITUTO DO INTEGRANTE DEMANDANTE:

- Nome: ALEX ANDRADE SIQUEIRA CAMPOS 

- Setor: SUPORTE

- Ramal: 4379

- E-mail: alex.campos@trt12.jus.br

 

Integrantes Tecnicos

Titular

Nome: MARCIO CESAR JACINTO

Matrícula: 2764

Cargo: Assistente Chefe de Setor

Ramal: 4379

Email: marcio.jacinto@trt12.jus.br
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Substituto:

Nome: Paulo Renato Manfro 

Cargo: Tecnico Judiciario 

Ramal: 2357

Email: paulo.manfro@trt12.jus.br

 

Responsável pela oficialização da demanda

VALDIR LUIZ DA CUNHA

DIRETOR DA SETIC

 

Data: 06/02/2023.

 

Ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGesTIC, para aprovação.

 

Em não havendo ressalvas do Comitê, sugere-se o encaminhamento à Secretaria Administrativa
(SECAD) para indicação do integrante administrativo e verificação do prazo hábil para o atendimento
da demanda.
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