
Pregão Objeto

CRITÉRIO DE 
SUSTENTABILIDADE                                                  

Descrição do objeto e/ou 
obrigações da Contratada 

e/ou condições para 
habilitação.

SITUAÇÃO/ 
PENDÊNCIA

93

Contratação de empresa para
prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva
de duas empilhadeiras elétricas,
utilizadas na Seção de
Administração de Urnas do TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

92

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

-
Não foi estabelecido 

critério

91

Contratação de empresa
especializada para prestação de
serviço médico de atendimento de
urgência e emergência pré-
hospitalar.

-
Não foi estabelecido 

critério

90

Contratação de empresa para
prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva
de duas empilhadeiras elétricas,
utilizadas na Seção de
Administração de Urnas do TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

89

Aquisição e instalação de grades
com tratamento de galvanização a
fogo, aplicação de primer fundo
epóxi pó para as edificações que
abrigam os Cartórios Eleitorais de
Balneário Piçarras, Guaramirim, 

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

-

88 Aquisição de luminárias.

12.1.8. observar o
estabelecido na Lei n.
12.305/2010, especialmente
no que diz respeito a
implementação de sistema de
logística reversa. 
Item 6 - Lâmpada de LED.

-



87

Aquisição e instalação de forro e de
divisórias em gesso acartonado e de
esquadrias para a Biblioteca do
TRESC.

12.1.14. executar os serviços
de acordo com a melhor
técnica aplicável, com zelo e
diligência, 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.
12.1.14.1. os resíduos de
construção e demolição
devem ser recolhidos por
empresa licenciada e
descartados em local
autorizado pela Prefeitura do
município.
12.1.14.2. os serviços de
instalação de forro e de
divisórias gerarão poeira e
entulho, problemas que
deverão ser minimizados pela
realização dos cortes das
peças em locais reservados
(sem vento) e pela adequada
remoção e destinação do
entulho.

-

86
Aquisição de materiais de
expediente para as Eleições de
2018.

Item 6 - Régua comum, em
plástico reciclado,
comprimento de 30 cm,
graduação milimetrada,
material rígido, cor
transparente.

-

85

Aquisição de 2 (duas) licenças de
uso do software Kodak Capture Pro,
na sua versão mais recente, com
direito a atualização e suporte por 36
meses.

-
Não foi estabelecido 

critério



84

Aquisição de materiais de
embalagem, limpeza e
processamento de dados para as
Eleições de 2018.

Item 3 - Limpador multiuso
com tensoativo
biodegradável, limpador de
uso geral, remove sujeiras e
gorduras, composto de
ingredientes naturais e de
fontes renováveis. Com bico
spray borrifador/pulverizador
que permite fechar ou abrir o
produto. Embalagem PET
reciclável de 500 ml
(quinhentos mililitros).
Item 4 - Pano para limpeza
multiuso, confeccionado
100% em fibras de viscose,
resina acrílica, corante e
agente bacteriostático,
medindo, aproximadamente,
330 mm de largura por
600mm de comprimento.
Embalagem com 5 unidades.
Características adicionais:
absorvente, lavável e
biodegradável.

-

83
Aquisição de avental descartável em
TNT.

com manga longa e botão,
gola padre, não estéril,
atóxico, medindo,
aproximadamente, 105 cm de
comprimento, punho lastex,
em tecido 100%
polipropileno, gramatura de
30g, com validade de 24 

-

82
Contratação dos serviços de
outsourcing de impressão para a
Reprografia do TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

81

Contratação de empresa para
prestar serviços de manutenção
preventiva e corretiva para a central
de ar condicionado instalada no
prédio-sede do TRESC.

12.1.25. prover a disposição
de resíduos conforme exige a
legislação ambiental em vigor
no país.

-

80

Contratação de empresa
especializada para prestação de
serviço médico de atendimento de
urgência e emergência pré-
hospitalar.

-
Não foi estabelecido 

critério



79

Contratação de empresa para
prestar serviços de manutenção
preventiva e corretiva para as
instalações e equipamentos que
integram o sistema de climatização
dos imóveis que compõem a Justiça
Eleitoral Catarinense, localizados
nas regiões denominadas 3, 5 e 6.

12.1.31. prover a disposição
de resíduos conforme exige a
legislação ambiental em vigor
no país;

-

78

Aquisição e instalação de grades
com tratamento de galvanização a
fogo, aplicação de primer fundo
epóxi pó para as edificações que
abrigam os Cartórios Eleitorais de
Balneário Piçarras, Guaramirim, 

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

-

77
Contratação de serviços
especializados de limpeza de caixas
d'água e cisternas.

2.11. Impacto Ambiental
A fim de minimizar o impacto
ambiental decorrente de tal
contratação, há a previsão de
que a Contratada faça o
agendamento prévio do
serviço para utilização de
toda água dos reservatórios
evitando desperdício.
Proceder regularmente a
limpeza e remoção de
resíduos e do lixo resultante
dos serviços, se houver, para
local apropriado, evitando
transtorno ao funcionamento
das atividades das unidades
do TRESC.

-

76

Contratação de empresa
especializada para realizar os
serviços de impermeabilização na
Central de Atendimento ao Eleitor de
Joinville/SC.

12.1.15. 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.

-

75
Aquisição de crachás adesivos para
as Eleições de 2018.

-
Não foi estabelecido 

critério



74

Contratação de empresa
especializada para execução da
adequação da calçada do Cartório
Eleitoral de Pinhalzinho/SC.

12.1.19. executar os serviços
de acordo com a melhor
técnica aplicável, com zelo e
diligência, 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.

-

73 Aquisição e instalação de no-breaks. 

Durante todo o período da
garantia, a Contratada deverá
providenciar a adequada
destinação dos componentes
potencialmente nocivos ao
meio ambiente que venham a
ser substituídos durante a
assistência técnica, para fins
de repasse ao respectivo
fabricante, importador ou
empresa parceira de seu
programa ambiental,
responsável pela destinação
ecologicamente correta dos
materiais.

-

72

Contratação de serviços de
segurança para os Cartórios
Eleitorais, Depósito de Móveis e
Almoxarifado.

-
Não foi estabelecido 

critério

71 Aquisição de switches de rede.

13.1.4.6. durante todo o
período da garantia, o
licitante vencedor deverá
providenciar a adequada
destinação dos componentes
potencialmente nocivos ao
meio ambiente que venham a
ser substituídos durante os
procedimentos de assistência
técnica, para fins de repasse
ao respectivo fabricante,
importador ou empresa
parceira de seu programa
ambiental, responsável pela
destinação ecologicamente
correta dos materiais.

-



70
Aquisição de cadeiras de interlocutor
sem braços.

13.5. 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.

-

69
Aquisição de copos para água em
vidro transparente.

Copo reutilizável: opta-se
pelo vidro, material que vem
sendo fornecido pelo
Almoxarifado há quatro anos
aos servidores do TRE.
Confeccionado com o logo da
Agenda Ambiental, reforça-se
a mensagem de produto mais
sustentável. Apresenta um
custo menor em relação aos
copos de plástico livres de
BPA e maior durabilidade
(não amassam) se
comparados aos copos em
aço inoxidável. O vidro não
possui nenhum traço de
substâncias que possam
apresentar-se como tóxica.
Sua produção não tem um
gasto energético tão grande
quanto o metal ou do
plástico. E, ainda, pode ser
reciclado infinitamente.

-



68 Aquisição de armários.

13.5. 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.

-

67

Fornecimento de cafeteiras,
bebedouros e aquecedores
destinados a suprir a demanda da
Sede deste Tribunal e dos Cartórios
Eleitorais.

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

-

66

Contratação de empresa
especializada no fornecimento de
cartão-alimentação, na modalidade
cartão eletrônico, no valor
correspondente a R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) de crédito, para
a aquisição de gêneros alimentícios, 

-
Não foi estabelecido 

critério

65 Aquisição de envelopes. -
Não foi estabelecido 

critério

64

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

Item 1 - Álcool gel
higienizador para mãos, anti-
séptico e antibacteriano, não
tóxico, com 70% de álcool
etílico neutro, com agentes
hidratantes em sua
formulação. Recipiente
plástico fechado, embalagem
de 500ml com válvula pump
tipo bico de pato. O produto
deverá estar regularizado
junto à Anvisa/MS, de acordo
com a Lei n. 6.360 de 23 de
setembro de 1976.

-

63 Aquisição de estantes de aço.  -
Não foi estabelecido 

critério



62
Aquisição de impressoras
multifuncionais monocromáticas.  

3.1.36. Durante todo o
período da garantia, a
Contratada deverá
providenciar a adequada
destinação dos componentes
potencialmente nocivos ao
meio ambiente que venham a
ser substituídos durante os
procedimentos de assistência
técnica, para fins de repasse
ao respectivo fabricante,
importador ou empresa
parceira de seu programa
ambiental, responsável pela
destinação ecologicamente
correta dos materiais.

-

61

Contratação de empresa
especializada para a correção de
patologias e execução de pintura
externa e interna, com fornecimento
de materiais, no Cartórios de
Gaspar/SC e Joinville/SC.

12.1.20. executar os serviços
de acordo com a melhor
técnica aplicável, com zelo e
diligência, 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.

-

60
Prestação de serviços de operação
de empilhadeiras.

-
Não foi estabelecido 

critério

59

Fornecimento e instalação de
divisórias navais e portas para os
Cartórios Eleitorais de Anchieta/SC,
Balneário Piçarras/SC, São Bento do
Sul/SC e São Francisco do Sul/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.

-

58
Registro de Preços para eventual
aquisição de certificados digitais e
tokens criptográficos USB.

-
Não foi estabelecido 

critério

57 Contratação de seguro predial. -
Não foi estabelecido 

critério



56

Contratação de empresa
especializada para a execução de
pintura externa nos galpões e no
edifício da CONAB - Companhia
Nacional de Abastecimento,
localizada em São José/SC, com
fornecimento de materiais e mão de
obra.

12.1.20. executar os serviços
de acordo com a melhor
técnica aplicável, com zelo e
diligência, 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.

-

55

Contratação de empresa
especializada para prestar serviços
continuados de manutenção
preventiva e corretiva no elevador
instalado no prédio que abriga os
Cartórios Eleitorais de Joinville.

-
Não foi estabelecido 

critério

54
Registro de Preços para eventual
aquisição de monitores de vídeo e
microcomputadores.

IMPACTO AMBIENTAL
3.2.60. O microcomputador
ofertado não deverá conter
substâncias perigosas ao
meio ambiente em
concentrações superiores à
recomendada na diretiva
ROHS (restriction of certain
hazardous substances).

-

53

Prestação de serviços
especializados e continuados de
limpeza e conservação, com
fornecimento de materiais e
disponibilização de equipamentos,
para os Postos de Atendimento
Biométrico de Brusque/SC e
Balneário Camboriú/SC.

menos agressivos ao meio
ambiente, atentando para as
“Observações” constantes do
item 4.4 do Projeto Básico.
m) proceder à coleta seletiva
de materiais para reciclagem,
com observância das normas 

-



52
Contratação de serviços
especialização de limpezas de
caixas d'água e cisternas.

2.11. Impacto Ambiental
A fim de minimizar o impacto
ambiental decorrente de tal
contratação, há a previsão de
que a Contratada faça o
agendamento prévio do
serviço para utilização de
toda água dos reservatórios
evitando desperdício.
Proceder regularmente a
limpeza e remoção de
resíduos e do lixo resultante
dos serviços, se houver, para
local apropriado, evitando
transtorno ao funcionamento
das atividades das unidades
do TRESC.

-

51

Contratação dos serviços
especializados de jardinagem com
fornecimento de sacos de lixo e
disponibilização de equipamentos e
ferramentas, para o imóvel que
abriga os Cartórios das 29ª e 84ª
Zonas Eleitorais em São José/SC.

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

-

50

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.

-



49
Aquisição de materiais para copa e
cozinha.

Copo descartável: o copo de
papel térmico biodegradável
apresenta preço dez vezes
superior ao copo de plástico,
sobretudo o que é produzido a
base de amido de milho ou
mandioca (mais sustentável). O
copo descartável de plástico,
poliestireno (PS), destinado ao
público externo do TRE, por
questões práticas, não é lavado
e reutilizado. Seu destino acaba
sendo, muitas vezes, o aterro
sanitário.
Pretende-se, com a aquisição de
copos do tipo envelope, reduzir
o uso de setecentos mil copos
descartáveis plásticos de água
nas Unidades do TRE e Zonas
Eleitorais, que geram, por ano,
cerca de uma tonelada e
trezentos quilos de lixo plástico.
Considerando que o copo
envelope possui capacidade
limitada de 85mililítros, será
pouco utilizado pelos servidores
da Justiça Eleitoral. Assim,
apenas o público externo fará
uso deste copo. Desta forma, 

-

48

Contratação de subscrição, pelo
período de 12 meses, de 10 (dez)
licenças de uso do software Adobe
Creative Cloud para Equipes.

-
Não foi estabelecido 

critério

47
Fornecimento de monitores de vídeo
e microcomputadores.

IMPACTO AMBIENTAL
3.2.60. O microcomputador
ofertado não deverá conter
substâncias perigosas ao
meio ambiente em
concentrações superiores à
recomendada na diretiva
ROHS (restriction of certain
hazardous substances);

Não foi estabelecido 
critério



46
Aquisição de materiais de limpeza,
produtos de higienização e de
proteção e segurança.

Item 1 - Avental descartável em
TNT, com manga longa e botão,
gola padre, não estéril, atóxico,
medindo, aproximadamente, 105
cm de comprimento, punho
lastex, em tecido 100%
polipropileno, gramatura de 30
g.
Item 6 - 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 e 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% 

-

45

Contratação de empresa
especializada para realizar a
manutenção preventiva e corretiva
dos extintores e mangueiras de
extinção de incêndio dos prédios
Sede, Anexo I, Anexo II,
Almoxarifado, Depósito de Móveis e
Depósito de Urnas, bem como dos
prédios dos Cartórios Eleitorais do
Estado de Santa Catarina.

1.2.1. A manutenção a ser
executada e os materiais a
serem fornecidos e instalados
deverão estar em
conformidade com as normas
e as especificações Pregão
n. 045/2017 - TRE/SC Página
14 de 72 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, INMETRO...

-



44
Fornecimento e instalação de
condicionadores de ar, tipo split.

10.1.9. remover, transportar e
dar a devida destinação aos
resíduos decorrentes da
execução da instalação dos
equipamentos.
Item 1 e 4 - com eficiência
energética superior a 3,23
W/W.
Item 2 e 3 - com eficiência
energética superior a 3,02
W/W.

-

43
Registro de Preços para eventual
aquisição de cadeiras, longarinas e
poltronas especiais.

Todos os itens - com espuma
injetada de poliuretano
flexível isenta de CFC.

-

42

Prestação de serviços
especializados e continuados de
limpeza e conservação, com
fornecimento de materiais e
disponibilização de equipamentos,
para os Postos de Atendimento
Biométrico de Brusque/SC e
Balneário Camboriú/SC.

menos agressivos ao meio
ambiente, atentando para as
“Observações” constantes do
item 4.4 do Projeto Básico.
m) proceder à coleta seletiva
de materiais para reciclagem,
com observância das normas 

-

41
Prestação de serviços continuados
de tele atendimento.

-
Não foi estabelecido 

critério

40
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.

-



39
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.

-

38

Aquisição de materiais de
expediente, materiais para
manutenção de bens imóveis e
materiais para acondicionamento e
embalagem.

recado autoadesivo,
reciclável... Papel utilizado
proveniente de florestas cujas
árvores são replantadas.
Item 5 - Borracha apagadora,
sem PVC, atóxica, na cor
branca, com medidas
aproximadas de 42 x 21 x 11 

-

37
Registro de Preços para eventual
aquisição de equipamentos
servidores de rede.

14.1.6.2. os equipamentos
contados deverão ser
aderentes às recomendações
da diretiva RoHS (Restriction
of Hazardous Substances)
quanto a não-utilização de
substâncias nocivas ao meio
ambiente.

-

36

Contratação de empresa
especializada para prestar serviços
continuados de manutenção
preventiva e corretiva no elevador
instalado no prédio que abriga os
Cartórios Eleitorais de Joinville.

-
Não foi estabelecido 

critério

35 Contratação de seguro predial.  -
Não foi estabelecido 

critério

34 Aquisição de fechaduras. -
Não foi estabelecido 

critério



33

Contratação de serviços
especializados de jardinagem com
fornecimento de sacos de lixo e
disponibilização de equipamentos e
ferramentas, para o imóvel que
abriga os Cartórios das 29ª e 84ª
Zonas Eleitorais em São José/SC.

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

-

32

Contratação de empresa
especializada para realização de
serviços de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos que
integram o sistema de climatização
dos imóveis do TRESC (Regiões 1, 2
e 4).

12.1.30. prover a disposição
de resíduos conforme exige a
legislação ambiental em vigor
no país.

-

31

Fornecimento e instalação de
comunicação visual nos Cartórios
Eleitorais de Anchieta, Balneário
Piçarras, São Bento do Sul, São
Francisco do Sul, Lages, São
Joaquim, Laguna, Chapecó e São
Miguel do Oeste.

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.

-

30
Fornecimento e instalação de
condicionadores de ar.

12.1.10. remover, transportar
e dar a devida destinação
aos resíduos decorrentes da
execução da instalação dos
equipamentos.

-

29

Prestação de serviços
especializados de vigilância
presencial para os imóveis que serão
utilizados pela Justiça Eleitoral na
revisão do eleitorado e atendimento
biométrico nas cidades Brusque/SC,
Balneário Camboriú/SC, Jaragua do
Sul/SC e Itajaí/SC.

-
Não foi estabelecido 

critério

28

Contratação de empresa
especializada para realização de
serviços de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos que
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.

12.1.30. prover a disposição
de resíduos conforme exige a
legislação ambiental em vigor
no país.

-

27
Contratação dos serviços de
outsourcing de impressão.

-
Não foi estabelecido 

critério



26

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.

-

25
Aquisição de materiais hidráulicos e
tinta acrílica.

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. 

-

24
Prestação de serviços de operação
de empilhadeiras.

-
Não foi estabelecido 

critério

23
Aquisição de materiais de
embalagem e de expediente.

ondulado em chapa simples,
um lado liso e outro
ondulado, tipo onda B,
medindo 120 cm de altura,
com peso aproximado de 30
Kg, confeccionada em papel
semi-kraft, 100% reciclado.
Aplicação pacotes, 

-

22

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.

-

21
Registro de Preços para eventual
aquisição de lâmpadas, reatores e
materiais elétricos.

estabelecido na Lei n.
12.305/2010, especialmente
no que diz respeito a 

-

20

Contratação de empresa
especializada para a prestação dos
serviços técnicos de refrigeração
para a Sede e Anexos I e II do
TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério



19
Registro de Preços para eventual
aquisição 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.

-

18

Contratação de empresa
especializada para realizar o
fornecimento e instalação de
revestimento de piso vinílico e
rodapés, destinados ao primeiro
pavimento do Edifício Sede do
TRESC.

12.1.9. efetuar limpeza diária
do local dos serviços e de
todas as dependências que
forem utilizadas, mantendo-
os em perfeita ordem durante
toda a sua execução,
fazendo, inclusive, a remoção 

-

17
Contratação de seguro total para os
veículos integrantes da frota do
TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

16 Fornecimento de cartuchos de toner.
estabelecido na Lei n.
12.305/2010, especialmente
no que diz respeito à 

-

15 Aquisição de Móveis.

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. 

-

14
Registro de Preços para eventual
aquisição de materiais de
processamento de dados.

estabelecido na Lei n.
12.305/2010, especialmente
no que diz respeito a 

-

13 Aquisição de cadeiras giratórias. -
Não foi estabelecido 

critério

12
Registro de Preços para eventual
aquisição de material de limpeza e
higienização.

Lenço umedecido em tecido
não tecido (TNT), medindo,
aproximadamente, 20 cm x
15 cm, sem álcool etílico,
embalagem do tipo tira fácil
com 50 unidades. O produto
deve ser registrado na
Anvisa/MS.

-



11

Contratação de empresa
especializada para a realização de
serviços de instalação de rede
coletora de esgoto no imóvel que
abriga o Depósito de Urnas do
TRESC.

12.1.23. 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.

-

10

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

9

Registro de Preços para eventual
aquisição e aplicação de vacina
contra o vírus da Gripe (Influenza) -
cepas 2017.

-
Não foi estabelecido 

critério

8

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.

12.1.21. 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 de terra excedente 
e entulhos.

-



7

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

12.1.10. 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 de terra excedente 
e entulhos.

-

6

Contratação de empresa
especializada para prestação dos
serviços técnicos de refrigeração
para a Sede e Anexos I e II do
TRESC.

-
Não foi estabelecido 

critério

5

Contratação de empresa
especializada em fornecimento de
cartão-alimentação, na modalidade
cartão eletrônico, para a aquisição
de gêneros alimentícios (coffee
break), que atendam as demandas
de alimentação nos intervalos de
cursos, palestras, seminários e
congressos realizados pela Escola
Judiciária Eleitoral de Santa
Catarina.

-
Não foi estabelecido 

critério

4

Contratação de livraria ou
distribuidora especializada para
fornecimento e entrega de
publicações nacionais na área
jurídica e outras específicas de
interesse deste Tribunal, para o ano
de 2017.

-
Não foi estabelecido 

critério

3

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

2
Fornecimento, sob demanda, de
carimbos, almofadas para carimbo
autoentintado e troca de resina.

-
Não foi estabelecido 

critério

1 Fornecimento de água mineral. -
Não foi estabelecido 

critério



Indicador 63,38%

Lengenda

Licitação sem contratação


