
Pregão Objeto

CRITÉRIO DE 

SUSTENTABILIDADE                                                  

Descrição do objeto e/ou 

obrigações da Contratada e/ou 

condições para habilitação.

SITUAÇÃO/ PENDÊNCIA

138

Contratação de empresa
especializada para prestação de
serviços de manutenção preventiva
e corretiva no sistema de
monitoramento de imagens
instalado nos Edifícios Sede e
Anexo I do TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

137
Registro de Preços para eventual
aquisição de pontos de acesso
(access point ) wireless .

14.1.3.3. os equipamentos
deverão vir acondicionados
em embalagem individual
adequada, que utilize
materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte
e armazenagem.

-

136

Contratação dos serviços
especializados e continuados de
transporte rodoviário de cargas,
destinado a todas as unidades da
Justiça Eleitoral catarinense.

-
Não foi estabelecido 

critério

134
Registro de Preços para eventual
aquisição de microcomputadores e
monitores de vídeo.

14.1.3.1. os equipamentos
deverão vir acondicionados
em embalagem individual
adequada, que utilize
materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte
e armazenagem.

-

140

Contratação de empresa
especializada para prestação dos
serviços técnicos em eletrônica e de
refrigeração, para a sede do
TRESC, Anexos I e II do Tribunal.

-
Não foi estabelecido 

critério

135

Registro de Preços para eventual
aquisição e instalação de sistema
de monitoramento ambiental para
Datacenter.

-
Não foi estabelecido 

critério

139

Contratação de empresa gráfica
para, sob demanda, executar os
serviços de impressão em offset  de 
materiais.

-
Não foi estabelecido 

critério



131 Aquisição de ventiladores. -
Não foi estabelecido 

critério

130
Aquisição de assentos
odontológicos.

-
Não foi estabelecido 

critério

128

Prestação de serviços continuados
de vigilância armada para o imóvel
onde ficarão alocadas todas as
urnas do Estado de Santa Catarina.

-
Não foi estabelecido 

critério

129

Prestação de serviços técnicos em
telecomunicações, com enfoque em
telefonia, para os Edifícios Sede e
Anexos I e II deste Tribunal, bem
como para as demais unidades da
Justiça Eleitoral catarinense.

-
Não foi estabelecido 

critério

132

Contratação de empresa
especializada para executar os
serviços de adequação do imóvel
que abriga o Cartório Eleitoral de
Cunha Porã.

12.1.29. os resíduos da
construção civil não poderão
ser dispostos em aterros 
de resíduos sólidos urbanos,
em áreas de "bota fora", em
encostas, corpos d'água,
lotes vagos e em áreas
protegidas por Lei; 
12.1.30. os resíduos da
construção civil, após
triagem, deverão ser
destinados na forma
estabelecida pelo art. 10 da
Resolução Conama n. 307,
de 5 de julho de 2002.

-

133

Contratação de empresa
especializada para a construção de
muro de contenção no terreno de
propriedade do TRESC no
município de Santo Amaro da
Imperatriz/SC.

12.1.22. os locais para bota-
fora devem ser autorizados
pela Prefeitura Municipal ou
por órgãos ambientais. As
empresas de transporte de
terra ou entulho devem ser
credenciadas pela
municipalidade. Cópias
destes documentos devem
ser disponibilizadas ao
TRESC.

-



127

Contratação de serviços de suporte
e assistência técnica para
manutenção de equipamento
servidor de redeDell PowerEdge
R710 , pelo período de 12 (doze)
meses.

-
Não foi estabelecido 

critério

126
Aquisição de licenças do software 
HP Data Protector , versão Linux .

-
Não foi estabelecido 

critério

125 Aquisição de materiais elétricos. -
Não foi estabelecido 

critério

123
Aquisição de materiais de
expediente.

-
Não foi estabelecido 

critério

122
Aquisição de desumidificadores de 
ar.

-
Não foi estabelecido 

critério

119
Registro de Preços para eventual
aquisição de fitas backup  padrão 
LTO-5.

-
Não foi estabelecido 

critério

117

Contratação de empresa
especializada para realizar a
lavação das toalhas de mesa e de
rosto, coletes, capas de encosto de
cadeira, bem como lavação a seco
de togas pertencentes ao TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

118

Contratação de serviços de suporte
técnico e atualização de versão, por
12 (doze) meses, para o software 
Red Hat JBoss Enterprise
Application Platform .

-
Não foi estabelecido 

critério

120
Fornecimento e instalação de
condicionadores de ar.

12.1.9. remover, transportar
e dar a devida destinação
aos resíduos decorrentes da
execução da instalação dos
equipamentos.
Especificação: com eficiência
energética superior a 3,23
W/W.

-

121
Registro de Preços para eventual
aquisição de materiais para
infraestrutura de TI.

-
Não foi estabelecido 

critério

124

Contratação de empresa
especializada para fornecimento e
instalação de calhas de alumínio
para o Prédio Sede do TRESC.

12.1.11. transportar e dar a
devida destinação aos
entulhos e detritos
provenientes dos trabalhos,
bem como proceder à
limpeza do local após o
término dos serviços
contratados; 

-



116 Aquisição de lenços de papel. -
Não foi estabelecido 

critério

114
Fornecimento de kits profissionais 
para verificação de cabeamento de
rede de dados.

-
Não foi estabelecido 

critério

113 Aquisição de eletrodomésticos. -
Não foi estabelecido 

critério

111

Prestação de serviços técnicos em
telecomunicações, com enfoque em
telefonia, para os Edifícios Sede e
Anexos I e II deste Tribunal, bem
como para as demais unidades da
Justiça Eleitoral catarinense.

-
Não foi estabelecido 

critério

112

Contratação de empresa
especializada para remover o
revestimento existente e executar
novo revestimento em argamassa
da fachada norte do Edifício Anexo I
do TRESC.

10.1.7. apresentar à Seção
de Engenharia e
Arquitetura/CIS/TRESC, 
antes de iniciado o serviço de
demolição, licença de
funcionamento da empresa
responsável pelo transporte e
destinação final dos resíduos
de demolição, bem como
autorização, emitida pela
municipalidade, do local para
a disposição dos resíduos; 
Especificação: Orientações
para o descarte final das
embalagens: as embalagens
vazias devem ser
encaminhadas para
reciclagem. As sobras de
tinta não podem ser lançadas 
na rede de esgoto. 

-

115 Veiculação de publicações legais. -
Não foi estabelecido 

critério



108
Registro de Preços para eventual
aquisição de mini racks de
informática.

-
Não foi estabelecido 

critério

107

Contratação de empresa
especializada para realizar a
lavação das toalhas de mesa e de
rosto, coletes, capas para encosto
de cadeira, bem como lavação a
seco das togas pertencentes ao
TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

109

Prestação de serviços de
manutenção predial corretiva e
preventiva em instalações
hidrossanitárias, de alvenaria,
elétrica e serviços gerais dos
imóveis da Justiça Eleitoral de
Santa Catarina, com operação de
sistema de recebimento de
requisições de serviços.

5.5. Os Técnicos em
Eletrotécnica, Profissionais
da Construção Civil e o
Supervisor deverão possuir
certificado de realização do
curso definido na Norma
Regulamentadora nº 18 do
Ministério do Trabalho e
Emprego, a qual estabelece
diretrizes de ordem
administrativa, de
planejamento e de
organização, que objetivam a
implementação de medidas
de controle e sistemas
preventivos de segurança
nos processos, nas
condições e no meio
ambiente de trabalho na
Indústria da Construção,
aplicáveis a presente
contratação.

-

110
Registro de Preços para eventual
aquisição de estações de trabalho
de alto desempenho (workstations ).

-

2.9. Impacto Ambiental 
Será solicitada a aderência
do produto ofertado a
padrões de eficiência
energética e a processos de
fabricação sustentáveis,
alinhados a critérios de
desempenho e avaliação
ambiental com relação ao
tempo de vida útil (TI
“verde”).
14.1.3.1. os equipamentos
deverão vir acondicionados
em embalagem individual
adequada, que utilize
materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte
e armazenagem; 



106
Registro de Preços para eventual
aquisição de impressoras térmicas.

-
Não foi estabelecido 

critério

102
Aquisição de capas de processo
para as Zonas Eleitorais.

-
Não foi estabelecido 

critério

100

Contratação de serviços de suporte
técnico e atualização de versão, por
12 (doze) meses, para o software 
Red Hat JBoss Enterprise
Application Platform .

-
Não foi estabelecido 

critério

98

Contratação de empresa
especializada para prestar os
serviços de manutenção preventiva
e corretiva dos portões automáticos
dos prédios Sede, Anexo I e
Almoxarifado do TRESC, e dos
Cartórios Eleitorais de Florianópolis
e São José.

-
Não foi estabelecido 

critério

12.1.7. executar o objeto

99
Fornecimento e instalação de
divisórias navais para o Cartório
Eleitoral de Taió/SC.

12.1.5. executar o objeto
mantendo as áreas de
trabalho limpas e
desimpedidas, observando o
disposto na legislação e nas
normas relativas à proteção
ambiental, fazendo, inclusive,
a remoção dos entulhos;

-

101 Aquisição de material elétrico. -
Não foi estabelecido 

critério

103

Aquisição e instalação de
condicionadores de ar para
Cartórios Eleitorais e para a Sede
do TRESC.

12.1.9. remover, transportar 
e dar a devida destinação 
aos resíduos decorrentes da 
execução da instalação dos 
equipamentos.
Especificação: com eficiência 
energética superior a 3,23 
W/W.

-

104
Manutenção preventiva e corretiva
em condicionadores de ar, tipo
"VRF".

12.1.19. remover, transportar
e dar a devida destinação
aos resíduos decorrentes da
execução dos serviços; 

-

105

Registro de Preços para eventual
aquisição de equipamentos
eletrônicos denominados "relógios
eletrônicos de ponto", com leitor
biométrico.

-
Não foi estabelecido 

critério



96
Registro de Preços para eventual
aquisição de pen drives.

2.10. Impacto Ambiental 
Será solicitada a aderência
do produto ofertado a
padrões de fabricação
sustentáveis, alinhados a
critérios de proteção
ambiental que restringem a
utilização, nos produtos, de
substâncias que possam ser
nocivas ao meio ambiente,
após o descarte. 

-

93

Contratação de serviços
especializados e continuados de
suporte a usuários de TI, sendo
composto, em linhas gerais, pelo
serviço de suporte técnico aos
usuários (service desk ), pela
manutenção de equipamentos e

2.13. Impacto Ambiental
(alínea k)
Os colaboradores da
empresa deverão seguir as
regras do TRESC acerca da
política de gestão de
resíduos prevista no plano de

-

94 Aquisição de mesas de computador.

5.4. Deverá a empresa
apresentar, juntamente com
a Nota Fiscal/Fatura,
comprovante de registro do
fabricante/importador do
produto no Cadastro Técnico
Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, acompanhado
do respectivo Certificado de
Regularidade válido, em
atenção ao disposto na Lei n.
6.938/1981 e nas Instruções
Normativas do IBAMA n.
31/2009 e 6/2013, sob pena
de aplicação das penalidades 
previstas na subcláusula 10.3
deste Contrato.

-

97

Fornecimento e instalação de
comunicação visual nos Cartórios
Eleitorais de Chapecó, São Miguel
do Oeste, Indaial, Mafra, Balneário
Piçarras e Brusque.

12.1.7. executar o objeto
mantendo as áreas de
trabalho limpas e
desimpedidas, observando o
disposto na legislação e nas
normas relativas à proteção
ambiental, fazendo, inclusive,
a remoção dos entulhos;

-

95
Aquisição de 1 (um) veículo novo
(zero quilômetro), tipo caminhão,
para integrar a frota do TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério



89

Contratação de empresa para
fornecimento, sob demanda, de
faixas e banners , bem como
fornecimento e instalação de
adesivo em vinil.

12.1.6. todos os materiais
devem ser acondicionados
em embalagem adequada,
com o menor volume
possível, que utilize materiais
recicláveis ou reciclado, de
forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte
e o armazenamento; 

-

90

Contratação de empresa
especializada para fornecimento e
instalação de comunicação visual
nos Prédios Sede, Anexo I e Anexo
II do TRESC.

12.1.6. executar os serviços
mantendo as áreas de
trabalho limpas e
desimpedidas, observando o
disposto na legislação e nas
normas relativas à proteção
ambiental, fazendo, inclusive,
a remoção dos entulhos;

-

91

Prestação de serviços técnicos em
telecomunicações, com enfoque em
telefonia, para os Edifícios Sede e
Anexos I e II deste Tribunal, bem
como para as demais unidades da
Justiça Eleitoral.

-
Não foi estabelecido 

critério

92

Contratação de empresa para
prestação dos serviços
especializados de locação de dois
grupos geradores, bem como sua
instalação, operação e manutenção,
os quais serão utilizados nos finais
de semana em que serão realizadas
as Eleições de 2016.

-
Não foi estabelecido 

critério

manutenção de equipamentos e
infraestrutura e pelo auxílio no
controle de ativos de TI, assim
como pela supervisão do
atendimento.

resíduos prevista no plano de
logística sustentável, não
havendo nenhum impacto
ambiental adicional além dos
já previstos no referido plano.



88
Registro de Preços para eventual
aquisição de pen drives .

2.10. Impacto Ambiental 
Será solicitada a aderência
do produto ofertado a
padrões de fabricação
sustentáveis, alinhados a
critérios de proteção
ambiental que restringem a
utilização, nos produtos, de
substâncias que possam ser
nocivas ao meio ambiente,
após o descarte. 

-

A opção pela contratação do

83
Registro de Preços para eventual
aquisição de materiais elétricos.

13.1.5. observar o
estabelecido na Lei n.
12.305/2010, especialmente 

-

84

Registro de Preços para eventual
aquisição de até 200 (duzentos)
certificados digitais e-CPF Cert-JUS
Institucional A3 e tokens 

-
Não foi estabelecido 

critério

85

Prestação dos serviços de
manutenção predial corretiva e
preventiva em instalações
hidrossanitárias, de alvenaria,
elétrica e serviços gerais dos
imóveis da Justiça Eleitoral de
Santa Catarina, com operação de
sistema de recebimento de
requisições de serviços.

5.5. Os Técnicos em
Eletrotécnica, Profissionais
da Construção Civil e o
Supervisor deverão possuir
certificado de realização do
curso definido na Norma
Regulamentadora nº 18 do
Ministério do Trabalho e
Emprego, a qual estabelece
diretrizes de ordem
administrativa, de
planejamento e de
organização, que objetivam a
implementação de medidas
de controle e sistemas
preventivos de segurança
nos processos, nas
condições e no meio
ambiente de trabalho na
Indústria da Construção,
aplicáveis a presente
contratação.

-

86

Prestação de serviços de
movimentação de móveis e
equipamentos e de pequenas
manutenções em mobiliário, para os
Edifícios Sede, Anexos I e II deste
Tribunal, o Depósito de Urnas e de 

5.2. Os Profissionais do
Mobiliário deverão possuir
certificado de realização do
curso definido na Norma
Regulamentadora nº 18 do
Ministério do Trabalho e 

-

87
Prestação de serviços
especializados e continuados em
comunicação (jornalismo).

-
Não foi estabelecido 

critério



78

Contratação de serviços
especializados de locação de
veículos de transporte de
passageiros e carga.

-
Não foi estabelecido 

critério

12.1.7. executar os serviços

77

Contratação de empresa
especializada para fornecimento e
instalação de elementos de
serralheria para o Almoxarifado e
para os Cartórios Eleitorais de
Tijucas e São José.

12.1.7. executar os serviços
mantendo as áreas de
trabalho continuamente
limpas e desimpedidas,
observando o disposto na
legislação e nas normas
relativas à proteção 

-

79

Contratação de serviços
especializados de locação de
equipamentos audiovisuais para 1°
e 2° turno, se houver, das Eleições
de 2016.

-
Não foi estabelecido 

critério

80
Aquisição de 1 (um) veículo novo
(zero quilômetro), para integrar a
frota do TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

81

Contratação de serviços
especializados e continuados de
locação de sistema de alarme e de
vigilância eletrônica nos Cartórios
Eleitorais do TRESC localizados
nos municípios da denominada 6ª
Região.

-
Não foi estabelecido 

critério

82

Contratação de serviços
especializados e continuados de
operador de máquina reprográfica
colorida e preto e branco,
digitalizadora, duplicadora,
plastificadora, perfuradora,
grampeadeira, guilhotina e demais
equipamentos.

A opção pela contratação do
serviço por resultado tem por
escopo lograr vantagens
para a Administração,
mediante obtenção de
serviços qualitativamente
assegurados e que supram a
demanda em tempo hábil,
com capacidade para
atender, simultaneamente,
duas solicitações que
envolvam equipamentos, de
diferentes operacionalização
e finalidade. Soma-se a
esses fatores a economia de
recursos materiais resultante
da sua correta utilização por
profissionais qualificados,
que vem a contribuir com a
política de preservação
ambiental adotada pelo
Poder Judiciário.

-



75

Contratação de empresa
especializada para fornecimento de
cartão-alimentação, na modalidade
cartão eletrônico, no valor
correspondente a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) de crédito.

-
Não foi estabelecido 

critério

74

Contratação de serviços
especializados e continuados de
locação de sistema de alarme e de
vigilância eletrônica.

-
Não foi estabelecido 

critério

72

Prestação dos serviços
especializados de filmagem,
monitoramento e produção de
material gravado dos procedimentos
de votação paralela das Eleições de
2016, além dos respectivos
sorteios.

-
Não foi estabelecido 

critério

5.5. Os Técnicos em
Eletrotécnica, Profissionais
da Construção Civil e o
Supervisor deverão possuir

73

Contratação dos serviços de
recebimento, transporte, entrega e
recolhimento de urnas eletrônicas,
cabinas, envelopes de segurança e
pastas com o material das seções
eleitorais nas Eleições/2016.

-
Não foi estabelecido 

critério

76

Contratação de empresa
especializada para fornecimento e
instalação de rufos e calhas para a
cobertura metálica do Cartórios
Eleitoral de Pinhalzinho.

12.1.7. executar os serviços
mantendo as áreas de
trabalho continuamente
limpas e desimpedidas,
observando o disposto na
legislação e nas normas
relativas à proteção
ambiental, fazendo, inclusive,
a remoção dos entulhos.

-



66

Contratação de empresa
especializada para realização de
serviços de manutenção preventiva
e corretiva dos equipamentos que
integram o sistema de climatização

12.1.30. prover a disposição
de resíduos conforme exige a
legislação ambiental em vigor -

67

Prestação de serviços continuados
de auxiliar de almoxarife, visando
prestar apoio na movimentação e
organização dos materiais em
estoque no Almoxarifado do
TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

68

Fornecimento de cartão-refeição, na
modalidade cartão magnético, no
valor correspondente a R$
20.000,00 (vinte mil reais) de
crédito.

-
Não foi estabelecido 

critério

69 Aquisição de cafeteiras elétricas. -
Não foi estabelecido 

critério

70

Contratação de empresa para
fornecimento, sob demanda, de
faixas e banners , bem como
fornecimento e instalação de
adesivo em vinil.

12.1.6. todos os materiais
devem ser acondicionados
em embalagem adequada,
com o menor volume
possível, que utilize materiais
recicláveis ou reciclado, de
forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte
e o armazenamento.

-

71

Prestação dos serviços de
manutenção predial corretiva e
preventiva em instalações
hidrossanitárias, de alvenaria,
elétrica e serviços gerais dos
imóveis da Justiça Eleitoral de
Santa Catarina, com operação de
sistema de recebimento de
requisições de serviços.

Supervisor deverão possuir
certificado de realização do
curso definido na Norma
Regulamentadora nº 18 do
Ministério do Trabalho e
Emprego, a qual estabelece
diretrizes de ordem
administrativa, de
planejamento e de
organização, que objetivam a
implementação de medidas
de controle e sistemas
preventivos de segurança
nos processos, nas
condições e no meio
ambiente de trabalho na
Indústria da Construção,
aplicáveis a presente
contratação.

-



62
Aquisição de adaptadores de
tomada para as Eleições de 2016.

-
Não foi estabelecido 

critério

61

Contratação de serviços de
recebimento, transporte, entrega e
recolhimento de urnas eletrônicas,
cabinas, envelopes de segurança e
pastas com o material das seções
eleitorais nas Eleições/2016.

-
Não foi estabelecido 

critério

60

Prestação de serviços de apoio à
realização das Eleições Municipais
de 2016, mediante alocação e
gestão de postos de trabalho
especializados (Técnicos de Urna)
com atuação nos Cartórios
Eleitorais de Santa Catarina.

-
Não foi estabelecido 

critério

63
Registro de Preços para eventual
aquisição de fragmentadoras de
papel.

-
Não foi estabelecido 

critério

64

Prestação de serviços de
movimentação de móveis e
equipamentos e de pequenas
manutenções em mobiliário, para os
Edifícios Sede, Anexos I e II deste
Tribunal, o Depósito de Urnas e de
Móveis, o Almoxarifado e os
Cartórios Eleitorais.

5.2. Os Profissionais do
Mobiliário deverão possuir
certificado de realização do
curso definido na Norma
Regulamentadora nº 18 do
Ministério do Trabalho e
Emprego, a qual estabelece
diretrizes de ordem
administrativa, de
planejamento e de
organização, que objetivam a
implementação de medidas
de controle e sistemas
preventivos de segurança
nos processos, nas
condições e no meio
ambiente de trabalho na
Indústria da Construção,
aplicáveis a presente
contratação. 

-

65
Impressão gráfica de cartilhas de
instrução para mesários das
Eleições 2016.

-
Não foi estabelecido 

critério

66 integram o sistema de climatização
dos imóveis do prédio Sede e
Anexo II do TRESC, bem como dos
futuros equipamentos a serem
instalados nos respectivos imóveis.

legislação ambiental em vigor
no país; 

-



59
Aquisição de materiais de
expediente.

Grampo para grampeador
em metal, tratamento
superficial niquelado e
antiferrugem, tamanho 23/10,
com capacidade para fixar
até 70 folhas de 75 g/m².
Embalado em caixa com
5.000 unidades.

-

14.5. Deverá a empresa

56

Contratação de empresa
especializada para remover o
revestimento existente e executar
novo revestimento em argamassa
da fachada norte do Edifício Anexo I
do TRESC.

12.1.11. apresentar à Seção
de Engenharia e
Arquitetura/CIS/TRESC, 
antes de iniciado o serviço de
demolição, licença de
funcionamento da empresa
responsável pelo transporte e
destinação final dos resíduos
de demolição, bem como
autorização, emitida pela
municipalidade, do local para
a disposição dos resíduos; 
Especificação: Orientações
para o descarte final das
embalagens: as embalagens
vazias devem ser
encaminhadas para
reciclagem. As sobras de
tinta não podem ser lançadas 
na rede de esgoto. 

-

57 Contratação de seguro predial. -
Não foi estabelecido 

critério

58
Contratação de serviço de lavação
de fachadas do Edifício Sede do
TRESC.

12.1.9. executar os serviços
de acordo com a melhor
técnica aplicável, com zelo e
diligência, utilizando inclusive
mão de obra especializada,
se necessária, à execução
dos serviços, bem como
manter as áreas de trabalho
continuamente limpas e
desimpedidas, observando o
disposto na legislação e nas
normas relativas à proteção
ambiental;

-



54 Aquisição de materiais elétricos.

Foi exigido, para a aquisição
de todos os cabos elétricos,
necessidade de certificação
do produto pelo Inmetro.

-

53

Contratação de empresa
especializada em fornecimento de
cartão-alimentação, na modalidade
cartão eletrônico, no valor
correspondente a R$ 30.0000,00
(trinta mil reais), para aquisição de
Gêneros Alimentícios (coffee break), 
que atenda às demandas de
alimentação nos intervalos de
cursos, palestras, seminários e
congressos realizados pela
Secretaria de Gestão de Pessoas
ou Escola Judiciária Eleitoral.

-
Não foi estabelecido 

critério

52

Registro de Preços para eventual
fornecimento e instalação de
divisórias navais e conjunto de
portas para as edificações de
propriedade do TRESC na Grande
Florianópolis. 

13.1.6. executar os serviços
mantendo as áreas de
trabalho limpas e
desimpedidas, observando o
disposto na legislação e nas
normas relativas à proteção
ambiental, fazendo, inclusive,
a remoção dos entulhos.

-

55
Registro de Preços para eventual
aquisição de móveis.

14.5. Deverá a empresa
apresentar, juntamente com
a Nota Fiscal/Fatura,
comprovante de registro do
fabricante/importador do
produto no Cadastro Técnico
Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, acompanhado
do respectivo Certificado de
Regularidade válido, em
atenção ao disposto na Lei n.
6.938/1981 e nas Instruções
Normativas do IBAMA n.
31/2009 e 6/2013, sob pena
de aplicação das penalidades 
previstas no subitem 11.3
deste Edital.

-



51 Aquisição de papel A3.

Papel A3, medindo 297 mm x
420 mm, corte perfeito, papel
alcalino, branco, gramatura
75 g/m², com ótimo
desempenho para
impressoras laser, jato de
tintas e fotocopiadoras,
embalagem resistente à
umidade, pacote com 500
folhas, proveniente de
florestas 100% plantadas e
renováveis. 

-

49
Registro de Preços para eventual
aquisição de materiais elétricos.

Compra de diversas
lâmpadas econômicas. 
13.1.5. observar o
estabelecido na Lei n.
12.305/2010, especialmente
no que diz respeito a
implementação de sistema
de logística reversa;

-

12.1.7. executar os serviços

48
Aquisição de almofadas coletoras
de impressão digital.

Almofada coletora de
impressão digital, cor preta,
formato redondo, superfície
rígida, material microporoso,
tinta especial atóxica à base
de água de fácil remoção dos
dedos, isenta de substâncias
nocivas que provoquem
irritações na pele, medindo,
aproximadamente, 45 mm de 

-

50
Aquisição de copos descartáveis e
de vidro transparente.

Copo para água em vidro
transparente, de primeira
Copo para água em vidro
transparente linha, com
capacidade de 320 mililitros,
medindo 67,5 mm de
diâmetro e 140 mm de altura,
personalizado com o logotipo
conforme projeto, em
jateado. (copos comprados
com o objetivo de diminuir
o consumo de copos
descatáveis no TRESC) .

-



46

Contratação de empresa
especializada para prestar os
serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva
do elevador do prédio Anexo I do
Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina.

A verificação mensal e a
execução dos serviços
necessários à segurança dos
usuários, à prevenção de
defeitos e ao funcionamento 
eficiente deverá ser realizada
nos equipamentos da casa
de máquinas, da caixa, do
poço e dos pavimentos, bem
como nos relês, chaves,
contatores, conjuntos
eletrônicos e demais
componentes dos armários
de comando seletor, fita pick-
up, cavaletes, interruptores e
indutores; nos limites, guias,
cabos de aço, cabos
elétricos, dispositivos de
segurança, contrapeso, pára-
choque, polias diversas,
rampas mecânicas e
eletromagnéticos; na cabina,
operadores elétricos,
fechadores, trincos,
fixadores, tensores,
corrediças, botoeiras,
sinalizadores e demais
equipamentos, incluindo,
quando necessário, testes, 

-

Item 2: Bloco de papel
recado autoadesivo,

45
Aquisição de amarradores de
cabos.

-
Não foi estabelecido 

critério

47

Fornecimento e instalação de
comunicação visual nos Cartórios
Eleitorais de Chapecó, Seara, São
Miguel do Oeste, Pinhalzinho,
Indaial, Mafra, Balneário Piçarras e
Brusque.

12.1.7. executar os serviços
mantendo as áreas de
trabalho limpas e
desimpedidas, observando o
disposto na legislação e nas
normas relativas à proteção
ambiental, fazendo, inclusive,
a remoção dos entulhos.

-



42

Limpeza e revisão geral, com
recuperação, se necessário, de
bebedouros pertencentes ao
TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

39
Aquisição de caixas de arquivo
morto.

-
Não foi estabelecido 

critério

14.5. Deverá a empresa

40
Aquisição de materiais impressos a
serem utilizados nas Eleições de
2016.

-
Não foi estabelecido 

critério

41
Registro de Preços para eventual
aquisição de móveis.

14.5. Deverá a empresa
apresentar, juntamente com
a Nota Fiscal/Fatura,
comprovante de registro do
fabricante/importador do
produto no Cadastro Técnico
Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, acompanhado
do respectivo Certificado de
Regularidade válido, em
atenção ao disposto na Lei n.
6.938/1981 e nas Instruções
Normativas do IBAMA n.
31/2009 e 6/2013, sob pena
de aplicação das penalidades 
previstas no subitem 11.3
deste Edital.

-

43
Aquisição de fones de ouvido para
as Eleições de 2016.

-
Não foi estabelecido 

critério

44
Aquisição de materiais de
expediente e de embalagem.

recado autoadesivo,
reciclável, Bloco de papel
recado removível, cores
sortidas, medindo 34,9 mm x
47,6 mm, com validade
mínima de 1 ano a contar da
data da entrega do material
no Almoxarifado, embalagem
com 4 blocos de 100 folhas
cada. Papel utilizado
proveniente de florestas
cujas árvores são
replantadas. Item 9: Refil de
saco plástico para embalar
guarda- Refil de saco plástico
para embalar guarda-chuva
medindo 13 cm de largura
por 74 cm de altura, 

-



37
Registro de Preços para eventual
aquisição de eletrodomésticos.

Foi solicitado para os Micro-
ondas e Refrigeradores:
índice de classificação
energética mínima “A”,
segundo o Programa
Brasileiro de Etiquetagem do
Procel / Inmetro.

-

35
Registro de Preços para eventual
aquisição de apoios para pés.

Produto em conformidade
com a Norma
Regulamentadora n. 17, do
Ministério do Trabalho e
Emprego.

-

34

Manutenção preventiva e corretiva
dos extintores e mangueiras de
extinção de incêndio dos Edifícios
Sede, Anexo I, Anexo II,
Almoxarifado, Depósito de Móveis,
Depósito de Urnas, bem como dos
Cartórios Eleitorais de Estado de
Santa Catarina.

12.1.3. executar o objeto
deste certame em
conformidade com as normas
e as especificações técnicas
da ABNT (Associação
Brasileira de Normas
Técnicas), em especial,
quanto às disposições das
normas NBR11716,
NBR12693, NBR12779,
NBR12962, NBR13485, NBR
14349, NBR 11861,
Instruções do Corpo de
Bombeiros.

-

33
Contratação de seguro total para os
veículos integrantes da frota do
TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

36
Registro de Preços para eventual
aquisição de fragmentadoras de
papel.

-
Não foi estabelecido 

critério

38
Registro de Preços para eventual
aquisição de móveis.

14.5. Deverá a empresa
apresentar, juntamente com
a Nota Fiscal/Fatura,
comprovante de registro do
fabricante/importador do
produto no Cadastro Técnico
Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, acompanhado
do respectivo Certificado de
Regularidade válido, em
atenção ao disposto na Lei n.
6.938/1981 e nas Instruções
Normativas do IBAMA n.
31/2009 e 6/2013, sob pena
de aplicação das penalidades 
previstas no subitem 11.3
deste Edital.

-



32
Aquisição de materiais de limpeza e
produtos de higienização.

Toalha de papel em bobina,
na cor branca, folha em
bobina simples, macia,
gofrada, com medindo 20 cm
(vinte centímetros) de largura
por 200 m (duzentos metros)
de comprimento. A
gramatura deve ser igual ou
superior a 34g/m2 (trinta e
quatro gramas por metro
quadrado), fabricado com
100% (cem por cento) fibra
celulósica virgem, resistente
e de rápida absorção de
líquido. Produto 
biodegradável. Papel 
proveniente de florestas
100% plantadas e
renováveis.

-

31 Aquisição de papel higiênico.

Papel higiênico com folha
dupla, na cor branca, sem
perfume, macio,
biodegradável, em fibras
virgens 100% (cem por
cento) naturais,
hidrossolúvel, gramatura da
folha dupla de, no mínimo, 30
g/m² (trinta gramas por metro
quadrado), ou seja,
(gramatura mínima, por folha,
de 15 g/m² (quinze gramas
por metro quadrado), com as
medidas mínimas de: 10 cm
(dez centímetros) de largura
por 250 m (duzentos e
cinquenta metros) de
comprimento. A medida
máxima da largura da bobina
de papel deverá ser de 10,5
cm (dez vírgula cinco
centímetros), sendo que o
diâmetro da bobina não
deverá ser superior a 25 cm
(vinte e cinco centímetros).
Papel proveniente de
florestas 100% plantadas e
renováveis.

-

30
Registro de Preços para eventual
aquisição de capachos em vinil.

-
Não foi estabelecido 

critério



29
Contratação de seguro para as
urnas eletrônicas pertencentes ao
TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

28

Registro de Preços para eventual
aquisição de materiais de limpeza e
higienização e proteção e
segurança.

Item 1: Álcool gel
higienizador para mãos. O
produto deverá esta
regularizado junto à
Anvisa/MS, de acordo com a
Lei n. 6.360 de 23 de
setembro de 1976.
Item 2 : Lenço umedecido em
sachê, regularizado junto à
Anvisa/MS de acordo com a
Lei n. 6.360 de 23 de
setembro de 1976.  
Itens 3, 4 e 5: Luvas de vinil
para procedimento não
cirúrgico. O produto deve ser
registrado junto à Anvisa
Médio /MS. 
Item 6 : Refil álcool em gel.
Produto Biodegradável. O
produto deverá estar
regularizado junto à
Anvisa/MS, de acordo com a
Lei n. 6.360 de 23 de
setembro de 1976. 

-

26
Registro de Preços para eventual
aquisição de cadeiras, longarinas e
poltronas especiais.

Itens 1 a 6: moldado
anatomicamente, com
espuma injetada de
poliuretano flexível isenta de
CFC OU espuma laminada
de PU densidade 33, com
espessura mínima de 4 cm
(quatro centímetros), alta
resiliência, com alta
resistência a ruptura e
propagação de rasgos, alta
tensão de alongamento,
baixa fadiga, baixa
deformação permanente. 
Itens 1, 2, 5, 6 e 7: Couro
natural/ecológico preto.

-

27

Prestação de serviços
especializados de jardinagem, com
fornecimento de materiais e
disponibilização de equipamentos e
ferramentas, para os imóveis que
sediam os Cartórios das 26ª e 102ª
e 64ª Zonas Eleitorais (Rio do Sul e
Gaspar).

12.1.18. fornecer produtos
que atendam à legislação
vigente, devidamente
identificados, devendo conter
em sua embalagem todas as
informações necessárias à
sua aplicação segura;

-



25
Registro de Preços para eventual
fornecimento e instalação de
persianas verticais.

JUSTIFICATIVA: As
persianas solicitadas terão a
função de proteger e
resguardar do sol o
patrimônio público, tais como
equipamentos de informática,
mesas, cadeiras e outros
móveis que compõem os
bens da Justiça Eleitoral
Catarinense.

-

24

Contratação de livraria ou
distribuidor especializado para o
fornecimento e entrega de
publicações nacionais na área
jurídica e outras áreas específicas
de interesse deste Tribunal, durante
o ano de 2016.

-
Não foi estabelecido 

critério

23
Registro de Preços para eventual
aquisição de estantes de aço.

-
Não foi estabelecido 

critério

22
Registro de Preços para eventual
aquisição de materiais de
processamento de dados.

14.1.4. observar o
estabelecido na Lei n.
12.305/2010, especialmente
no que diz respeito a
implementação de sistema
de logística reversa.

-

21

Registro de Preços para eventual
fornecimento e instalação de
divisórias navais e conjunto de
portas para as edificações de
propriedade do TRESC na Grande
Florianópolis.

13.1.6. executar os serviços
mantendo as áreas de
trabalho limpas e
desimpedidas, observando o
disposto na legislação e nas
normas relativas à proteção
ambiental, fazendo, inclusive,
a remoção dos entulhos.

-

20

Registro de Preços para eventual
aquisição e aplicação de vacina
contra o vírus da Gripe (Influenza) -
cepas 2016.

-
Não foi estabelecido 

critério

Palete novo em polietileno de

19
Aquisição de materiais de
embalagem.

-
Não foi estabelecido 

critério



17

Contratação de empresa
especializada em fornecimento de
cartão-alimentação, na modalidade
cartão eletrônico, no valor
correspondente a R$ 30.000,00
(trinta mil reais), para aquisição de
Gêneros Alimentícios (coffee 
break ), que atenda às demandas
de alimentação nos intervalos de
cursos, palestras, seminários e
congressos realizados pela Escola
Judiciária Federal.

-
Não foi estabelecido 

critério

16

Contratação de empresa
especializada para execução dos
serviços de desinsetização e
desratização dos imóveis próprios e
locados sob responsabilidade do
TRESC.

12.1.10. executar os serviços
em conformidade com a RDC
n. 52/MS/ANVS, de 22 de
outubro de 2009 e a Portaria
n. 0021/SES, de 04 de
janeiro de 1996.

-

15

Contratação de empresa
especializada para prestação dos
serviços de locação de um grupo-
gerador novo (primeiro uso), bem
como a instalação, operação e
manutenção do referido
equipamento, por período de 60
(sessenta) meses.

b) proteção acústica contra
ruído excessivo para todo o
sistema, incluindo 
silenciador para o
escapamento (carenado e
silencia carenado e
silenciado, 75dB(A) a 1,5m
carenado e silenciado,
75dB(A) a 1,5m), modelo
SSL do, 75dB(A) a 1,5m
(Super Silenciado Leve),

-

18 Aquisição de paletes em polietileno.

Palete novo em polietileno de
alta densidade; com
capacidade de armazenar
carga estática e dinâmica de,
no mínimo, 800 Kg; produto
monobloco; superfície
vazada; empilhável; cor preta
ou cinza; medindo 1.000 mm
de largura por 1.200 mm de
comprimento, com altura de
150 mm a 170 mm (formato
PBR); deve possuir 4
entradas, sem aba, para
utilização com paleteiras e
empilhadeiras; material 100%
reciclável quando de seu
descarte; resistente à
umidade, insetos e fungos.

-



14 Aquisição de papel higiênico.

Papel higiênico com folha
dupla, na cor branca, sem
perfume, macio,
biodegradável, em fibras
virgens 100% (cem por
cento) naturais,
hidrossolúvel, gramatura da
folha dupla de, no mínimo, 30
g/m² (trinta gramas por metro
quadrado), ou seja,
gramatura mínima, por folha,
de 15 g/m² (quinze gramas
por metro quadrado), com as
medidas mínimas de: 10 cm
(dez centímetros) de largura
por 250 m (duzentos e
cinquenta metros) de
comprimento, e com as
medidas máximas de: 10,5
cm (dez vírgula cinco
centímetros) de largura por
21,5 cm (vinte e um vírgula
cinco centímetros) de
diâmetro. Papel proveniente
de florestas 100% plantadas
e renováveis.

-

13
Aquisição de lenços umedecidos
em sachê.

Lenço umedecido em sachê,
álcool Swab, em falso tecido
embebido com 70% de álcool
isopropílico, medindo,
aproximadamente, 6,5 cm
por 3 cm, regularizado junto
à ANVISA/MS, de acordo
com a Lei n. 6.360 de 23 de
setembro de 1976.

-

12 Aquisição de comutadores KVM. -
Não foi estabelecido 

critério

11
Registro de Preços para eventual
aquisição de apoios para pés.

Produto em conformidade 
com a Norma 
Regulamentadora n. 17, do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego.

-

10

Contratação de empresa
especializada para fornecimento e
instalação de elementos de
serralheria na edificação que
abrigará o Cartório Eleitoral de
Timbó/SC.

12.1.9. executar os serviços
mantendo as áreas de
trabalho continuamente
limpas e desimpedidas,
observando o disposto na
legislação e nas normas
relativas à proteção 

-



9
Registro de Preços para eventual
aquisição de aparelhos telefônicos.

-
Não foi estabelecido 

critério

7
Aquisição de duplicadora de
CD/DVD.

Será exigida a
compatibilidade da unidades
gravadoras (propriamente os
“leitores” de CD/DVD) com a
diretiva RoHS (RoHS -
Restriction of Certain
Hazardous Substances ou
Restrição de Certas
Substâncias Perigosas), a
qual limita a um percentual
máximo o uso de substâncias
perigosas nos processos de
fabricação dos produtos,
entre elas: cádmio (Cd),
mercúrio (Hg), cromo
hexavalente (CrVI), bifenilos
polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs)
e chumbo (Pb), de modo a
contribuir para a redução do
impacto ambiental gerado no
descarte do bem.

-

Palete novo em polietileno de

8

Prestação de serviços
especializados de jardinagem, com
fornecimento de sacos de lixo,
adubos, inseticidas e fungicidas e
disponibilização de equipamentos e
ferramentas, para os imóveis que
sediam os Cartórios da 26ª e 102ª
ZEs em Rio do Sul e da 64ª ZE em
Gaspar.

12.1.18. fornecer produtos
que atendam à legislação
vigente, devidamente
identificados, devendo conter
em sua embalagem todas as
informações necessárias à
sua aplicação segura.

-



4

Contratação de empresa
especializada em fornecimento de
cartão-alimentação, na modalidade
cartão eletrônico, no valor
correspondente a R$ 30.000,00
(trinta mil reais), para aquisição de
Gêneros Alimentícios (coffee 
break ), que atenda às demandas
de alimentação nos intervalos de
cursos, palestras, seminários e
congressos realizados pela Escola
Judiciária Eleitoral.

-
Não foi estabelecido 

critério

5

Contratação de empresa para a
prestação de serviços
especializados e continuados de
telefonia móvel pessoal, no Estado
de Santa Catarina, com
fornecimento de 174 (cento e
setenta e quatro) aparelhos móveis
celulares, a título de comodato.

-
Não foi estabelecido 

critério

6 Aquisição de paletes em polietileno.

Palete novo em polietileno de
alta densidade; com
capacidade de armazenar
carga estática e dinâmica de,
no mínimo, 800 Kg; produto
monobloco; superfície
vazada; empilhável; cor
preta; medindo 1.000 x 1.200
x 170 mm (formato PBR);
deve possuir 4 entradas, sem
aba, para utilização com
paleteiras e empilhadeiras;
material 100% reciclável
quando de seu descarte;
resistente à umidade, insetos
e fungos.

-



3
Aquisição de discos rígidos (HDs)
externos portáteis de 2 TB.

2.6. Impacto Ambiental 
Será exigida a
compatibilidade do produto
com a diretiva RoHS (RoHS -
Restriction of Certain
Hazardous Substances ou
Restrição de Certas
Substâncias Perigosas), a
qual limita a um percentual
máximo o uso de substâncias
perigosas nos processos de
fabricação dos produtos,
entre elas: cádmio (Cd),
mercúrio (Hg), cromo
hexavalente (CrVI), bifenilos
polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs)
e chumbo (Pb), de modo a
contribuir para a redução do
impacto ambiental.

-

2 Fornecimento de água mineral. -
Não foi estabelecido 

critério

1
Fornecimento, sob demanda, de
carimbos, almofada para carimbo
autoentintado e troca de resina.

-
Não foi estabelecido 

critério

1 Tomada de Preços

11.1.12. executar os serviços
de acordo com a melhor
técnica aplicável, com zelo e
diligência, utilizando inclusive
mão de obra especializada,
se necessária, bem como
manter as áreas de trabalho
continuamente limpas e
desimpedidas, observando o
disposto na legislação e nas
normas relativas à proteção
ambiental, fazendo, inclusive,
a remoção dos entulhos.

-

INDICE 44,64%

Lengenda

Licitação sem contratação


