Pregão

CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE
Descrição do objeto e/ou obrigações da Contratada e/ou
condições para habilitação.

Objeto

13.1.5. todos os materiais devem ser acondicionados em
sob 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;

SITUAÇÃO/
PENDÊNCIA

109

Contratação de empresa para,
demanda, fornecer faixas e banners.

108

Aquisição de software de monitoramento,
armazenamento e gerenciamento de vídeo
(Sistema VMS) e prestação de serviços de
implantação, treinamento e suporte
técnico.

-

Não foi estabelecido
critério

107

Contratação de seguro total para 3 (três)
veículos novos de propriedade do TRESC.

-

Não foi estabelecido
critério

106

Aquisição de toalha de papel em bobina.

Produto biodegradável. Papel proveniente de florestas 100%
plantadas e renováveis.

-

105

Contratação
de
empresa
para
fornecimento e instalação de grades com
tratamento de galvanização a fogo e
pintura eletrostática em epóxi pó para os
Cartórios Eleitorais da Capital e para o
Edifício Anexo II do TRESC.

13.1.11. 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;

-

104

Contratação de subscrição, pelo período
de 12 (doze) meses, de 13 (treze) licenças
de uso completas do software Adobe
Creative Cloud para Equipes, com suporte
ao idioma português (Brasil).

-

Não foi estabelecido
critério

103

Fornecimento e instalação de persianas
rolô com controle remoto.

-

Não foi estabelecido
critério

-

102

Contratação
de
empresa
para
fornecimento de passagens aéreas,
compreendendo os serviços de emissão,
remarcação e cancelamento de passagens
aéreas nacionais e internacionais.

101

Aquisição de condicionadores de ar.

-

Não foi estabelecido
critério

Todos os itens - com eficiência energética superior a 3,23
W/W.

-

100

Registro de Preços para eventual
Item 1 - não tóxico; Itens 1, 4, 5 e 6 - regularizado junto à
aquisição de materiais de limpeza e
Anvisa.
produtos de higienização.

-

99

Aquisição de empilhadeira elétrica.

98
97

96

Contratação de serviços de comunicação
multimídia
para
as
unidades
administrativas do TRESC.
Aquisição
de
equipamento
de
armazenamento para backup em disco.

Contratação de empresa especializada
para prestar os serviços de manutenção
preventiva e corretiva do elevador do
prédio que abriga os Cartórios Eleitorais
de Joinville.

-

Não foi estabelecido
critério

-

Não foi estabelecido
critério

-

Não foi estabelecido
critério

O serviço a ser executado deve ser executado em
conformidade com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT (ABNT NBR 16083/2012, ABNT
NBR NM 313, ABNT NBR ISO 9386-1:2013, entre outras); as
disposições legais pertinentes dos órgãos governamentais de
segurança, os manuais e orientações técnicas específicas do
equipamento e instalações, as prescrições e recomendações
dos fabricantes do equipamento quanto aos procedimentos
de manutenção e operação e os regulamentos das empresas
concessionárias de energia.

-

95

94
93
92

91

90

Aquisição de estantes de aço.

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.

Contratação de empresa especializada no
fornecimento de cartão refeição, na
modalidade cartão eletrônico.
Aquisição de 3 (três) veículos novos, tipo
Motor bicombustível (flex).
minivan.
Aquisição de luminárias de emergência.
Tipo de lâmpada: leds de alto brilho.
13.1.11. executar os serviços mantendo as áreas de trabalho
Contratação de empresa especializada
continuamente limpas e desimpedidas, observando o
para fornecer e instalar grades nos muros
disposto na legislação e nas normas relativas à proteção
frontais do Almoxarifado do TRESC, em
ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos resíduos de
São José/SC.
construção e demolição;
Contratação dos serviços especializados
de jardinagem com fornecimento de sacos
de lixo, adubos, inseticidas e fungicidas e
disponibilização de equipamentos e
ferramentas, para os Cartórios das 10ª,
92ª e 98ª Zonas Eleitorais de Criciúma.

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

-

Não foi estabelecido
critério
-

-

-

89

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

88

Registro de Preços para
aquisição de lâmpadas de LED.

87

Aquisição de cartuchos de toner.

86

Registro de Preços para eventual
aquisição de certificados digitais A3 ICPBrasil
armazenados
em
tokens
criptográficos USB.

eventual

A manutenção a ser executada e os materiais a serem
fornecidos e instalados deverão estar 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 Militar de Santa
Catarina e INMETRO.
14.1.5. observar o estabelecido na
especialmente no que diz respeito
sistema de logística reversa.
14.1.4. observar o estabelecido na
especialmente no que diz respeito
sistema de logística reversa.

-

Lei n. 12.305/2010,
a implementação de

-

Lei n. 12.305/2010,
à implementação do

-

-

Não foi estabelecido
critério

85

Aquisição de longarinas.

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

-

84

Registro de Preços para eventual
14.1.7. executar os serviços mantendo as áreas de trabalho
aquisição e instalação de persianas
limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação
verticais nos imóveis ocupados pelo
e nas normas relativas à proteção ambiental, fazendo,
TRESC no Estado de Santa Catarina
inclusive, a remoção dos entulhos.
(Regiões 6 e 7).

-

83

13.1.6. observar o estabelecido na Lei n. 12.305/2010,
Aquisição de televisores e pedestal com
especialmente no que diz respeito a implementação de
suporte.
sistema de logística reversa.

82

Contratação de subscrição, pelo período
de 12 (doze) meses, de 13 (treze) licenças
de usos completas do software Adobe
Creative Cloud para Equipes, com suporte
ao idioma português (Brasil).

81

Aquisição de 3 (três) veículos novos, do Motor bicombustível (flex) de, no mínimo, 1.8 litros com 4
tipo minivan.
cilindros.

-

80

Os produtos deverão ser acondicionados em embalagem
Registro de Preços para eventual
individual adequada, com o menor volume possível, que
aquisição de pontos de acesso sem fio
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
PoE.
proteção durante o transporte e o armazenamento

-

79

78

77

Aquisição de material de expediente,
embalagem, limpeza e higienização e
processamento de dados para reposição
do saldo em estoque no Almoxarifado do
TRESC.
Locação de veículos para transporte de
passageiros.
Prestação de serviços especializados e
continuados de limpeza e conservação,
com fornecimento de materiais e
disponibilização de equipamentos, para as
unidades que compõem a 5ª (quinta) das
seis regiões geográficas em que se
encontram as unidades da Justiça Eleitoral
de Santa Catarina.

-

-

Não foi estabelecido
critério

Itens 1, 2 e 3 - reciclável. Item 16 - reciclável e atóxico. Itens
18, 19 e 20 - Biodegadável.

-

-

Não foi estabelecido
critério

13.1.18. fornecer materiais menos agressivos ao meio
ambiente, que estejam em consonância com a política
ambiental do TRESC, bem como estejam de acordo com o
estabelecido no item 2.13 do Projeto Básico / Termo de
Referência;

-

76

75

15.5. Deverá a empresa apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura,
comprovante
de
registro
do
Registro de Preços para eventual fabricante/importador do produto no Cadastro Técnico
aquisição de móveis para a Sede deste Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Tribunal e para as Zonas Eleitorais do Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do
respectivo Certificado de Regularidade válido, em atenção ao
Estado de Santa Catarina.
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 12.3 deste Edital.
Contratação de serviços de vigilância
presencial, desarmada, para a sede do
TRESC, Anexo I e Cartórios de São
José/Arquivo.

-

Não foi estabelecido
critério

74

Contratação de serviços especializados e
continuados de limpeza e conservação,
com fornecimento de materiais e
disponibilização de equipamentos, para as
unidades que compõem a SEXTA das seis
regiões geográficas em que se encontram
agrupadas as unidades da Justiça Eleitoral
de Santa Catarina.

13.1.18. fornecer materiais menos agressivos ao meio
ambiente, que estejam em consonância com a política
ambiental do TRESC, bem como estejam de acordo com o
estabelecido nos itens 2.12 e 2.13 do Projeto Básico.

-

73

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

São de reponsabilidade da Contratada / Fabricante a
inutilização e o descarte correto das embalagens dos
produtos utilizados na desinsetização e desratização, de
acordo com as normas da ANVISA.

-

72

Locação de veículos para transporte de
passageiros.

-

Não foi estabelecido
critério

71

Aquisição de condicionadores de ar.

Itens 1, 2 e 3 - com eficiência energética superior a 3,23
W/W.

-

70

Contratação de seguro predial.

-

Não foi estabelecido
critério

69
68

Contratação
de
empresa
técnicoEstrutura mínima do Plano Museológico: 2ª Fase: Programa
especializada na execução de serviços de
socioambiental.
museologia.
Aquisição de fones de ouvido para as
Eleições de 2018.

Não foi estabelecido
critério

67

Contratação dos serviços de transporte
(distribuição e recolhimento) de urnas
eletrônicas e materiais eleitorais aos locais
de votação/apuração e coleta de
envelopes de segurança contendo as
mídias com o resultado das Eleições 2018.

-

Não foi estabelecido
critério

66

Prestação de serviços especializados e
continuados de limpeza e conservação,
com fornecimento de materiais e
disponibilização de equipamentos, para as
unidades que compõem a 3ª (terceira) das
seis regiões geográficas em que se
encontram as unidades da Justiça Eleitoral
de Santa Catarina.

13.1.18. fornecer materiais menos agressivos ao meio
ambiente, que estejam em consonância com a política
ambiental do TRESC, bem como estejam de acordo com o
estabelecido no item 2.13 Projeto Básico / Termo de
Referência;

-

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

-

Item 1 - Bateria recarregável.

-

65
64

Registro de Preços para eventual
aquisição de materiais de processamento
de dados.
Aquisição de material técnico em áudio e
vídeo.

63

Itens 1 e 2 - Lâmpada LED tubular T8, tensão de 220-240 V,
Registro de Preço para eventual aquisição
compatível com base G13, bipino. Diminuição gradativa do
de lâmpadas de LED.
custo com descarte de lâmpadas fluorescentes.

62

Contratação de serviço de impressão
gráfica das cartilhas para instrução de
mesários das Eleições de 2018.

-

-

Não foi estabelecido
critério

61

60

Prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de 2 (duas)
empilhadeiras elétricas, utilizadas na
Seção de Administração de Urnas.
Contratação de empresa especializada no
fornecimento de cartão refeição, na
modalidade cartão eletrônico.

-

Não foi estabelecido
critério

-

Não foi estabelecido
critério

-

Não foi estabelecido
critério

59

Contratação de empresa especializada em
recrutamento, alocação e gestão de
postos
de
trabalho
especializados
(Técnicos de Apoio ao Voto Informatizado TAVIs) para atuação nos Cartórios
Eleitorais, na prestação de serviços de
apoio à realização das Eleições de 2018.

58

12.1.15. executar os serviços de acordo com a melhor
técnica aplicável, com zelo e diligência, utilizando inclusive
Contratação de empresa especializada
mão de obra especializada, se necessária, bem como manter
para
realizar
os
serviços
de
as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
impermeabilização
na
Central
de
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à
Atendimento ao Eleitor de Joinville/SC.
proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos
entulhos;

-

57

Contratação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva do elevador e da
plataforma de acessibilidade vertical
instalados no edifício que abriga os
Cartórios Eleitorais da Capital.

-

56

1.2.1. Os procedimentos para manutenção preventiva mensal
do elevador conforme Norma ABNT NBR 16083/2012, deve
contemplar a verificação mensal e a execução dos serviços
necessários à segurança dos usuários, à prevenção de
defeitos e ao funcionamento eficiente.

3.5.5. Os produtos deverão ser acondicionados em
Registro de Preços para eventual
embalagem individual adequada, com o menor volume
aquisição de nobreaks de 500W e 1000W.
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

-

55

54

12.1.24. 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;
12.1.20. executar os serviços de acordo com a melhor
técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como manter as
Contratação de empresa especializada
áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
para executar a adequação da calçada do
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à
Cartório Eleitoral de Joinville/SC.
proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos
entulhos;
Contratação de empresa especializada
para a execução de pintura externa nos
galpões e no edifício administrativo da
CONAB – Companhia Nacional de
Abastecimento.

-

-

53

Contratação de empresa especializada no
fornecimento de cartão-alimentação, na
modalidade cartão eletrônico, no valor
correspondente a R$ 30.500,00 (trinta mil
e quinhentos reais) de crédito.

-

Não foi estabelecido
critério

52

Aquisição de aparelhos de telefone com
headset e headset biauricular.

-

Não foi estabelecido
critério

51

Contratação de empresa para prestação
dos serviços especializados de locação de
dois grupos geradores, bem como sua
instalação, operação, manutenção e
desinstalação durante o período que serão
realizadas as Eleições 2018.

12.1.3. executar o serviço de acordo com as Normas
Técnicas – ABNT; as disposições legais pertinentes dos
órgãos governamentais de segurança, os manuais e
orientações técnicas específicas dos equipamentos e
instalações, as prescrições e recomendações dos fabricantes
dos equipamentos quanto aos procedimentos de
manutenção e operação e os regulamentos das empresas
concessionárias de energia;

-

50

Contratação de empresa para realizar os
serviços
técnicos
de
limpeza
e
higienização dos bebedouros pertencentes
aos TRESC.

-

Não foi estabelecido
critério

49

Os produtos deverão ser acondicionados em embalagem
Registro de Preços para eventual individual adequada, com o menor volume possível, que
aquisição de roteadores sem fio.
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento.

48

Contratação de livraria ou distribuidora
especializada para fornecimento e entrega
de publicações nacionais impressas.

47

46

45

44

43

42

-

Prestação de serviços especializados e
1.3.1.2 - g) criar peças para campanhas institucionais,
continuados em design gráfico e serviços
internas e externas (campanha do agasalho, campanha de
técnicos na área de tratamento de áudio e
reciclagem etc.);
vídeo.
Item 2 - Índice de classificação energética mínima “A”,
Fornecimento de eletrodomésticos e
segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem do PROCEL /
equipamentos eletrônicos.
INMETRO;
12.1.8. observar o estabelecido na Lei n. 12.305/2010,
Aquisição de luminárias.
especialmente no que diz respeito a implementação de
sistema de logística reversa;
Prestação de serviços especializados e
continuados na área de comunicação
(jornalismo).
Contratação de suporte técnico e
aquisição de licenças para o software
Zimbra Collaboration Network Edition e
aquisição de licença para o sistema
operacional Red Hat enterprise Linux
Server.
Fornecimento e instalação de grades com
tratamento de galvanização a fogo,
12.1.10. executar os serviços mantendo as áreas de trabalho
aplicação de primer fundo epóxi e pintura
continuamente limpas e desimpedidas, observando o
eletrostática em epóxi pó para as
disposto na legislação e nas normas relativas à proteção
edificações que abrigam os Cartórios
ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos;
Eleitorais
de
Balneário
Piçarras,
Guaramirim e Itajaí.

-

Não foi estabelecido
critério

-

-

Não foi estabelecido
critério

Não foi estabelecido
critério

-

41

Contratação de empresa especializada
para o fornecimento e substituição das
telas de arame na área superior do galpão
que abriga o Depósito de Urnas do
TRESC, em São José.

40

Fornecimento e instalação de forro e de
divisórias em gesso acartonado, de rodapé
e de esquadria para a Biblioteca do
TRESC.

39

Registro de preços para eventual
aquisição e instalação de persianas
verticais nos imóveis ocupados pelo
TRESC no Estado de Santa Catarina.

38

Serviços especializados e continuados de
monitoramento de informações nas mídias
impressa e eletrônica sobre a Justiça
Eleitoral em âmbito regional e nacional.

37
36

35

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;
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;
13.1.7. 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;

-

Fornecimento, sob demanda, de carimbos
e
de
almofadas
para
carimbos
autoentintados.
Registro de preços para eventual
Foi solicitado lâmpadas com vida útil de 25.000 horas.
aquisição de lâmpadas de LED.
12.1.23. executar os serviços de acordo com a melhor
técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como manter as
Contratação de empresa especializada
áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
para realizar a reforma das coberturas do
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à
Cartório Eleitoral de Gaspar/SC.
proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos
entulhos;

-

-

-

Não foi estabelecido
critério

Não foi estabelecido
critério
-

-

34

Aquisição de fragmentadoras de papel.

atendimento à Lei Federal 6514/77, através da norma
brasileira NBR 10152 e NB 95, que estabelece o ruído
máximo admissível em ambientes de trabalho em até 65
db(a);

33

Fornecimento e instalação de divisórias
navais para as edificações que abrigam os
Cartórios Eleitorais de São Miguel do
Oeste/SC, Itapiranga/SC, São João
Batista/SC, São Bento do Sul/SC, São
Francisco
do
Sul/SC,
Balneário
Piçarras/SC e Anchieta/SC.

12.1.5. 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;

-

32

12.1.9. executar os serviços de acordo com a melhor técnica
aplicável, com zelo e diligência, bem como manter as áreas
Aquisição e reforma de mobiliário para a de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
Biblioteca do TRESC.
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à
proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos
entulhos;

-

31

13.5. Deverá a empresa apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura,
comprovante
de
registro
do
fabricante/importador do produto no Cadastro Técnico
Aquisição de estantes de aço e apoio para Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do
pés.
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.

-

-

30

Contratação de empresa especializada em
fornecimento de cartão-alimentação, na
modalidade cartão eletrônico.

-

Não foi estabelecido
critério

29

Contratação de seguro para os 25 (vinte e
cinco) veículos que compõem a frota do
TRESC.

-

Não foi estabelecido
critério

28

Contratação de empresa especializada
para execução do serviço de manutenção
preventiva de 77 (setenta e sete) portas de
vidro temperado dos prédios Sede, e
Anexos I e II do TRESC.

27

Contratação de empresa especializada
para a execução de pintura externa nos
galpões e no edifício administrativo da
CONAB - Companhia Nacional de
Abastecimento.

26

25

24

23
22

21

12.1.2. executar os serviços de acordo com as Normas
Técnicas – ABNT, em especial a NBR 14698:2001 e ABNT
NBR 7199:2016, para manutenção da segurança aos
usuários, além de seguir recomendações dos fabricantes dos
equipamentos das portas quanto aos procedimentos de
manutenção e operação;
12.1.24. 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;

Aquisição de 2 (dois) veículos novos, do
tipo camioneta SUV (Veículo Utilitário Combustível: Flex (Gasolina/Etanol).
Esportivo).
12.1.20. executar os serviços de acordo com a melhor
técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como manter as
Contratação de empresa especializada
áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
para execução de adequação da calçada
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à
do Cartório Eleitoral de Joinville – SC.
proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos
entulhos;
Contratação dos serviços de cobertura
fotográfica de eventos, pautas e releases
com fins jornalísticos.
Aquisição de avental descartável em TNT.
Aquisição de unidades de backup padrão
LTO-7.
Contratação de operadora de saúde para
prestação de serviço médico-hospitalar,
laboratorial e auxiliar de diagnóstico e
tratamento (plano de saúde) aos
servidores
do
TRESC
e
seus
dependentes.

-

-

-

-

Não foi estabelecido
critério

Avental descartável em TNT com manga longa, fechamento
do colarinho com velcro, não estéril, atóxico.

-

-

Não foi estabelecido
critério

-

Não foi estabelecido
critério

20

12.1.15. executar os serviços de acordo com a melhor
técnica aplicável, com zelo e diligência, utilizando inclusive
Contratação de empresa especializada
mão de obra especializada, se necessária, bem como manter
para
realizar
os
serviços
de
as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
impermeabilização
na
Central
de
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à
Atendimento ao Eleitor de Joinville/SC.
proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos
entulhos;

-

19

Aquisição de material de embalagem,
limpeza e higienização, processamento de
Itens 4 e 12 - Produtos Biodegradáveis. Itens 12 a 15 - O
dados, copa e cozinha e proteção e
produto deve ser registrado junto à ANVISA/MS.
segurança, para reposição do saldo em
estoque no Almoxarifado do TRESC.

-

18

Item 3 - Cola em bastão branca, não tóxica, lavável, sem
solventes, secagem rápida e instantânea. Item 4 - Cola
branca, líquida, lavável, não tóxica, embalagem com 40 g.
Aquisição de materiais de expediente para
Itens 11 e 12 - Papel A4, medindo 210 mm x 297 mm, papel
manutenção do estoque do depósito do
alcalino, branco, gramatura 75 g/m², com ótimo desempenho
Almoxarifado.
para impressoras laser, jato de tintas e fotocopiadoras,
embalagem resistente a umidade, pacotes com 500 folhas,
proveniente de florestas 100% plantadas & renováveis.

-

17

Itens 1 e 2 - Almofada coletora de impressão digital, cor
preta, formato redondo, superfície rígida, material
microporoso, tinta especial atóxica a base de água de fácil
remoção dos dedos, isenta de substâncias nocivas que
Aquisição de materiais para as Eleições de provoquem irritações na pele, medindo, aproximadamente,
2018.
45 mm de diâmetro. Item 9 - Limpador multiuso com
tensoativo biodegradável, limpador de uso geral, remove
sujeiras e gorduras,
composto de ingredientes naturais e de fontes
renováveis.

-

16

Aquisição de lâmpadas e 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;

-

15

Aquisição de sistema de monitoramento 1.1. O presente Contrato tem como objeto o fornecimento e
ambiental para os Datacenters do Tribunal instalação de sistema de monitoramento ambiental para os
Regional Eleitoral de Santa Catarina.
Datacenters do TRESC

-

14

13

12

11

10

9

12.1.23. executar os serviços de acordo com a melhor
técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como manter as
Contratação de empresa especializada
áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
para realizar a reforma das coberturas do
observando o disposto na legislação e nas normas relativas à
Cartório Eleitoral de Gaspar/SC.
proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos
entulhos;
Registro de Preços para eventual
aquisição de materiais elétricos para as
Eleições 2018.
1.1. O presente Contrato tem como objeto o fornecimento,
sob demanda, de água mineral sem gás, acondicionada em
Fornecimento de água mineral.
bombonas plásticas de 20 litros, retornáveis, com lacre e
rótulo intactos.
Contratação de empresa especializada
para
a
confecção
de
carimbos,
fornecimento de almofadas e resinas para
as Unidades da Justiça Eleitoral no
exercício de 2018.
Contratação de empresa especializada
para fornecimento e instalação de gradis e 12.1.9. executar os serviços mantendo as áreas de trabalho
portão metálico novos e para a continuamente limpas e desimpedidas, observando o
recuperação de parte de dois portões disposto na legislação e nas normas relativas à proteção
existentes nos Cartórios Eleitorais de São ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos;
José/SC.
Aquisição de unidades e fitas de backup
padrão LTO-7.

-

Não foi estabelecido
critério

-

Não foi estabelecido
critério

-

Não foi estabelecido
critério

8

Aquisição e instalação de grades com
tratamento de galvanização a fogo,
aplicação de primer fundo epóxi e pintura
eletrostática em epóxi pó para as
edificações que abrigam os Cartórios
Eleitorais
de
Balneário
Piçarras,
Guaramirim, Itajaí, São José e Seara.

12.1.10. 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;

-

7

Contratação de operadora de saúde para
prestação de serviço médico-hospitalar,
laboratorial e auxiliar de diagnóstico e
tratamento (plano de saúde) aos
servidores do Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina (TRESC) e seus
dependentes.

-

Não foi estabelecido
critério

6

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

-

Não foi estabelecido
critério

5

Contratação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva para uma plataforma
elevatória enclausurada para portadores
de necessidades especiais (PNE) no
prédio dos Cartórios Eleitorais de Itajaí.

-

Não foi estabelecido
critério

4

12.1.19. executar os serviços de acordo com a melhor
Contratação de empresa especializada técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como manter as
para
realizar
os
serviços
de áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas,
impermeabilização
na
Central
de observando o disposto na legislação e nas normas relativas à
Atendimento ao Eleitor de Joinville/SC.
proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos
entulhos;

-

3

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

2

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

1

Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço médico de
atendimento de urgência e emergência préhospitalar.

Lengenda
Licitação sem contratação

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;
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;

-

-

-

Não foi estabelecido
critério

Indicador

61,96%

