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Documento de Oficialização da Demanda - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT/STESMAT

Unidade Demandante: Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT)
Responsável pelo Planejamento: Vinícius Fernandes Barboza, matrícula 352403
Gestor do Contrato: Lily Sany Silva Leite, matrícula 352549
1. Necessidade da Contratação:
A contratação em tela se faz necessária para atender demanda de realização de concursos, conforme pode-se verificar
no processo SEI 18.0.000003177-8, decisão ASPRE (3137276), que trata de deliberação para que a Escola Superior da Magistratura
Tocantinense (ESMAT) realize concurso público para provimento e remoção de serventias extrajudiciais.
Considerando também que foi citado no processo SEI nº 18.0.000003177-8 Ata 3558127 os concursos do quadro geral
de servidores efetivos e do concurso da magistratura.
Considerando ainda, que a Esmat realiza processos seletivos para atender a demandas específicas do Poder Judiciário,
tais como, processo seletivo para seleção de estagiários do curso de Direito para atuarem no NACOM (Núcleo de Apoio a
Comarcas); Processo seletivo para contratação temporária de profissionais de tecnologia da informação, e, processos seletivos para
tutores EaD para atuarem nos cursos ofertados pela Esmat.
Com isso, esta contratação, visa apoiar o processo de realização de concursos públicos e processos seletivos, no que se
refere a leitura e correção automática das provas aplicadas, sejam elas objetivas e/ou subjetivas.
2. Objeto e Quantitativo a ser contratado:
Contratação de empresa especializada para fornecimento do software de leitura e correção automática de provas
Remark Office OMR.
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Licença Perpétua de Software de leitura e correção automática de provas
01

Software de correção automática de folhas respostas utilizadas em provas, incluso os serviços
de suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses e treinamento remoto

Und

QUANTIDADE CATMAT
DE LICENÇAS CATSER
1 Licença
perpétua

3840

3. Previsão de data em que deve ser disponibilizado o software:
A Contratação do software em tela, será necessária para a realização de concursos públicos previstos para o segundo
semestre de 2021 e demais concursos ou processos seletivos que sejam necessários.
4. Informações sobre contratações anteriores:
Não existe contratações do mesmo objeto ou similar pelo Tribunal de Justiça do Tocantins em exercícios anteriores.

Documento assinado eletronicamente por Lily Sany Silva Leite, Supervisor Administrativo e Tecnológico, em 23/02/2021, às 15:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vinícius Fernandes Barboza, Chefe de Divisão, em 23/02/2021, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 3563040 e o código
CRC 0C72B499.
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