
 

 

 
DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA DE TIC 

 
 
1 – Identificação da Área Demandante 
 

Unidade 
Demandante 

Divisão de Planejamento Físico - 
DPLAN Data 28/07/2021 

Demanda Solução para construção e acompanhamento de projetos de 
arquitetura e engenharia (atualização tecnológica) 

Descrição da 
Demanda 

Solução para atender necessidade de elaboração e 
acompanhamento de projetos engenharia e arquitetura para 
reforma e/ou construções no âmbito do TRT6.   

Responsável 
pela Demanda 

ANA LUIZA MARINHO DE AZEVEDO 
E SILVA Matrícula 0002785 

E-mail do 
Responsável ana.marinho@trt6.jus.br Telefone (81) 3225-3464 

Fonte de 
Recursos Orçamento Consignado ao TRT6. 

 
 
2 – Equipe de Planejamento da Contratação 
 

Integrante 
Demandante Vera Cristina França Cruz Matrícula 1943 

E-mail do 
Integrante 
Demandante 

vera.franca@trt6.jus.br Telefone (81) 3225-3466 

 
 
3 – Alinhamento Estratégico 
 
3.1 - A contratação está alinhada a algum objetivo do Plano Estratégico 
Institucional do Tribunal? (Se sim, indique os que estão diretamente alinhados à 
contratação pretendida). 
 

Objetivo Estratégico Institucional 

 Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais. 

 Promover o trabalho decente e a sustentabilidade. 

 Garantir a duração razoável do processo. 

 Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados. 

 Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas. 

 Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas. 
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 Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica. 

 Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira. 

 Incrementar modelo de Gestão de Pessoas. 

X Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados. 

 
 
3.2 – Informe de que forma a contratação está alinhada ao Plano Estratégico do 
Tribunal, considerando o processo organizacional, serviço ou projeto associado 
à contratação. 
 
Esta contratação está alinhada ao Plano Estratégico do Tribunal, considerando os 
processos envolvidos para o desenvolvimento dos projetos de arquitetura e 
engenharia, que atendem às necessidades do Regional em relação à manutenção, 
ampliação, modernização ou reforma dos imóveis existentes ou ainda da construção de 
novas edificações.  
 
 
4 – Motivação/Justificativa da necessidade da Contratação 
 
Prover ferramentas atualizadas para desenho técnico de arquitetura e engenharia em 
computador, com recursos de parametrização e conexão de dados, com o respectivo 
suporte técnico, para elaboração de projetos correlatos por servidores da Divisão de 
Planejamento Físico – DPLAN, dando continuidade aos modelos e padrões de trabalhos 
já adotados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. 
 
 
5 – Resultados pretendidos com a contratação 
 
O que se pretende com esta contratação é o atendimento das necessidades de 
utilização de ferramentas atualizadas para desenho de arquitetura e engenharia com o 
respectivo suporte técnico para elaboração de projetos relacionados por servidores da 
Divisão de Planejamento Físico – DPLAN, com a continuidade dos modelos e padrões 
de trabalho já adotados pelo Tribunal do Trabalho da 6ª Região, incluindo 
parametrização e coordenação simultânea de dados. 
 
 
6 – Restrições para atendimento da demanda 
 
Tipo de Restrição Sim Não Detalhamento 

Limitação de prazo X  Solução deve ser implantada até setembro de 
2021. 

Limitação de custo  X  
Limitação de equipe 
da área demandante  X  

Outra (especificar)  X  
 
 
7 – Impacto da não implementação da demanda 
 



 

 

7.1 - Informe o principal serviço, processo de trabalho ou projeto que poderá 
ser impactado, caso a demanda não seja implementada. 
 
Processo de desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia. 
 
 
 
7.2 - Marque o grau de impacto nos objetivos ou resultados do serviço, processo 
ou projeto informado acima, caso a demanda não seja realizada. 
 

Grau de Impacto 

 Muito baixo. Afetará uma parte insignificante dos objetivos ou resultados. 

 Baixo. Afetará uma parte pequena dos objetivos ou resultados. 

 Médio. Afetará uma parte dos objetivos ou resultados. 

 Alto. Afetará de forma grave os objetivos ou resultados. 

X Muito alto. Causará perdas muito altas nos objetivos ou resultados. 

 
 
7.3 – Informe o principal evento de risco que se deseja evitar ou o benefício 
esperado com a implementação da demanda. 
 
O principal evento de risco que se pretende evitar com a contratação é a paralisação 
dos serviços prestados por esta Unidade, com a descontinuidade dos processos de 
trabalho, uma vez que já é utilizado o software AUTODESK AEC (AUTOCAD) para o 
desenvolvimento e acesso aos arquivos/projetos constantes no Banco de Dados, que 
foram confeccionados nesta plataforma, em formato DWG, afetando inclusive o 
compartilhamento de arquivos entre outros órgãos, prestadores de serviços e 
empresas contratadas. 
 
 
 
7.4 – Caso o evento indicado acima se concretize, marque o seu grau de 
relevância, com base na importância e dimensão de seu alcance em relação à 
atividade finalística do Tribunal. 
 

Grau de Relevância 

 Muito baixa. Poderá afetar uma parte muito pequena e localizada do Tribunal e 
as consequências serão mínimas. 

 Baixa. Poderá afetar uma parte pequena e localizada do Tribunal e as 
consequências serão baixas. 

X Média. Poderá afetar parte dos negócios do Tribunal e as consequências serão 



 

 

consideráveis. 

 Alta. Poderá afetar um ou mais negócios do Tribunal e as consequências serão 
graves ou importantes. 

 Muito alta. Poderá afetar todo o Tribunal e as consequências serão 
extremamente altas ou importantes. 

 
 
8 - Quantidade a ser contratada 
 
 
07 (sete) licenças do software 
 
 
 
9 – Prazos 
 
 
9.1 – Data pretendida para autuação do processo de contratação (conclusão do 
planejamento). 
 
13 de agosto de 2021. 
 
9.2 – Data pretendida para contratação. 
 
30 de setembro de 2021. 
 
 
 

Recife, 28 de julho de 2021 
 
 
 
 

ANA LUIZA MARINHO DE AZEVEDO E SILVA 
Chefe da Divisão de Planejamento Físico - DPLAN 


