
Documento de Oficialização da Demanda

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

PAE n°: 5.810/2019

1.1  Título

Valéria Luz Losso FischerResponsável pela demanda
Data

1  Identificação da Demanda

Contratação  de  Empresa  para  realizar  o  serviço  técnico  de  limpeza  e  higienização  dos
bebedouros  da  Sede  deste  Tribunal  e  dos  Cartórios  Eleitorais.

CIS - Coordenadoria de Infraestrutura e ServiçosUnidade

1.2  Unidade Demandante
22/02/2019

1.3  Vinculação ao Plano de Aquisições

Item do plano: 14 - Manutenção de equipamentos

1.4  Valor Estimado
R$ 19.000,00

2.1  Motivação
O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina possui bebedouros de água na Sede, Anexos e
nos Cartórios Eleitorais,  sendo que para garantir  a excelência da água consumida faz-se
necessário proceder, regularmente, à limpeza dos bebedouros, evitando-se que o acúmulo de
sujeira  no interior  dos mesmos contamine a  água,  colocando em risco a  saúde de seus
consumidores. Deste modo, necessária a contratação de empresa para realizar a limpeza e
higienização dos bebedouros.

2  Contexto

A organização mundial  de saúde recomenda que os bebedouros sejam,  periodicamente,
submetidos a processos capazes de lhes dar condições de higiene. A limpeza dos bebedouros
proporcionará o consumo de água de boa qualidade para os servidores, colaboradores e
público em geral.

2.2  Resultados Esperados

2.3  Alinhamento Estratégico
A necessidade de manter limpo e em perfeito funcionamento os bebedouros não apresenta
conflito  com o Planejamento Estratégico Institucional  e com os objetivos organizacionais
relacionados à Gestão das Aquisições e contratações.



[x] Menos de 1 ano  [  ] De 1 a 3 anos  [  ] Mais de 3 anos

2.4  Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser contratado?

[  ] 1 unidade  [  ] 2 unidades  [  ] 3 unidades  [x] Mais de 3 unidades

2.5  Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas

Karla Besen Schmitz

cris@tre-sc.jus.br

Nome do Servidor (titular)

karla.schmitz@tre-sc.jus.brE-mail

Telefone
Nome do Servidor (substituto)

3  Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação

3865

Cristiane de Resende Moreira Santos
3856

E-mail

Telefone

SAEM - Seção de Administração de Equipamentos e Móveis

4  Unidade Técnica
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