TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO
PAE n°: 8.279/2019

Documento de Oficialização da Demanda
1 Identificação da Demanda
1.1 Título
Serviços especializados de lavação de carpetes, tapetes, tablados e divisórias móveis
revestidos em carpete, poltronas e cadeiras

1.2 Unidade Demandante
Unidade CIS - Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
Responsável pela demanda
Valéria Luz Losso Fischer

Data 18/03/2019

1.3 Vinculação ao Plano de Aquisições
Item do plano: 11 - Limpeza e conservação

1.4 Valor Estimado
R$ 4.434,82

2 Contexto
2.1 Motivação
O uso contínuo e a grande circulação de pessoas nos ambientes onde se encontram os
carpetes, tapetes, divisórias e cadeiras resultaram no acúmulo de manchas, poeiras, ácaros e
demais sujidades que somente podem ser removidos mediante lavação especializada.

2.2 Resultados Esperados
(1) conservação do patrimônio público sob a responsabilidade deste Tribunal; (2) manutenção
das devidas condições de higiene; (3) limpeza restaurativa das condições de higiene, evitando
ainda o surgimento de odores desagradáveis; e (4) evitar os danos quase sempre irreversíveis
causados pelo uso de produtos químicos, equipamentos e procedimentos de limpeza
inadequados

2.3 Alinhamento Estratégico
A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavação de carpetes,
tapetes, tablados e divisórias móveis revestidos em carpete, poltronas e cadeiras é
considerada atividade de suporte. Dessa forma, não se verifica a possibilidade de conflito com
outros serviços existentes no TRESC.

2.4 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser contratado?
[ ] Menos de 1 ano [x] De 1 a 3 anos [ ] Mais de 3 anos

2.5 Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas
[ ] 1 unidade [ ] 2 unidades [ ] 3 unidades [x] Mais de 3 unidades

3 Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação
Nome do Servidor (titular)
Telefone
E-mail
Nome do Servidor (substituto)
Telefone
E-mail

Luciana Ferreira
3844
lucianaf@tre-sc.jus.br
Kelly Rosana Yassuda
3158
kelly.yassuda@tre-sc.jus.br

4 Unidade Técnica
SADM - Seção de Apoio Administrativo

