


















































ANO CLASSIFICAÇÃO ITEM CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE VALOR

2018 MAT. PERMANENTE MESA OVAL 1,98 X 1,22 Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente  Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.4.230,00R$        

2018 MAT. PERMANENTE LONGARINA 3 LUGARES Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente  Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.5.994,00R$        

2018 MAT. PERMANENTE CADEIRAF IXA PARA OBESO Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente  Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.3.000,00R$        

2018 MAT. PERMANENTE MESA DE EXAME CLÍNICO

Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000, 

é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de 

Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à exceção dos usos essenciais 

permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto 

n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000 240,00R$           

2018 MAT. PERMANENTE ESCADA COM 2 DEGRAUS

Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000, 

é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de 

Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à exceção dos usos essenciais 

permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto 

n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000 192,00R$           

2018 MAT. PERMANENTE SUPORTE DE TV EM AÇO

Nos termos do Decreto n.° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n.° 267, de 

14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de 

qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo 

Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à exceção dos 

usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo 1.056,00R$        

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Maceió A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.12.783,68R$      

2018 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Maceió

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 1.759,78R$        

2018 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Santana do Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 387,50R$           

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Santana do Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 1.481,25R$        

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Arapiraca

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 2.003,80R$        

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em União dos Palmares

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 560,00R$           

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20L - entrega em União dos Palmares

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 1.881,00R$        

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Maceió A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010.12.783,68R$      

2018 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Maceió

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 1.759,78R$        

2018 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Santana do Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 387,50R$           

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Santana do Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 1.481,25R$        

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Arapiraca

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 2.003,80R$        

2018 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em União dos Palmares

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 560,00R$           

2018 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20L - entrega em União dos Palmares

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 1.881,00R$        

INVENTÁRIO



INVENTÁRIO

2018 MAT. DE CONSUMO CANECAS DE FIBRA DE COCO COM ALÇA PERSONALIZADA  

12.1. Para efeito de cumprimento dos critérios de sustentabilidade, a Contratada deverá: 

12.1.1. Utilizar produtos de baixo impacto ambiental; 12.1.2. Dar preferência para 

produtos reciclados e recicláveis, constituídos no todo ou em parte por materiais 

reciclados, atóxicos e biodegradáveis; 12.1.3. Atentar para não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos; 12.1.4. Usar produtos fabricados com madeira 

de origem legal, ou feitos com material reciclados; 12.1.5. Observar que os produtos não 

devem conter substâncias perigosas como bisfenol A (BPA), mercúrio (Hg), chumbo (PB), 

cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-

polibromados (PBDEs) em concentração acima recomendada pela diretiva da 

Comunidade Econômica Européia Restriction of Certain Hazardous Substances – RoHS. 1.339,95R$        

2018 MAT. DE CONSUMO XÍCARAS PARA CAFÉ COM PIRES DE FIBRA DE COCO PERSONALIZADA 

12.1. Para efeito de cumprimento dos critérios de sustentabilidade, a Contratada deverá: 

12.1.1. Utilizar produtos de baixo impacto ambiental; 12.1.2. Dar preferência para 

produtos reciclados e recicláveis, constituídos no todo ou em parte por materiais 

reciclados, atóxicos e biodegradáveis; 12.1.3. Atentar para não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos; 12.1.4. Usar produtos fabricados com madeira 

de origem legal, ou feitos com material reciclados; 12.1.5. Observar que os produtos não 

devem conter substâncias perigosas como bisfenol A (BPA), mercúrio (Hg), chumbo (PB), 

cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-

polibromados (PBDEs) em concentração acima recomendada pela diretiva da 

Comunidade Econômica Européia Restriction of Certain Hazardous Substances – RoHS. 1.600,00R$        

2018 MAT. DE CONSUMO BOLINHAS ANTI STRESS PERSONALIZADA 

12.1. Para efeito de cumprimento dos critérios de sustentabilidade, a Contratada deverá: 

12.1.1. Utilizar produtos de baixo impacto ambiental; 12.1.2. Dar preferência para 

produtos reciclados e recicláveis, constituídos no todo ou em parte por materiais 

reciclados, atóxicos e biodegradáveis; 12.1.3. Atentar para não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos; 12.1.4. Usar produtos fabricados com madeira 

de origem legal, ou feitos com material reciclados; 12.1.5. Observar que os produtos não 

devem conter substâncias perigosas como bisfenol A (BPA), mercúrio (Hg), chumbo (PB), 

cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-

polibromados (PBDEs) em concentração acima recomendada pela diretiva da 

Comunidade Econômica Européia Restriction of Certain Hazardous Substances – RoHS. 3.141,60R$        

2019 MAT. PERMANENTE QUADRO BRANCO GIRATÓRIO Exigido Certificado de Regularidade, próprio ou do fabricante, junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo Art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938/81, haja vista que se trata de atividade produtiva constante do Anexo I da Instrução Normativa nº 6 de 15 de março de 2013.4.304,00R$        

2019 MAT. PERMANENTE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA Recomendações instituídas na Lei nº 12.305/10, adotando sistemas de logística reversa. Portanto, a contratada deverá realizar a coleta dos pneus considerados inservíveis, sem ônus para a JFAL, garantindo assim sua destinbação ambientalmente adequada, na forma da Resolução Conama nº 416/09. Após o recolhimento, a contratada deverá apresentar uma declaração de destinação final ambientalmente adequada dos mesmos.3.409,20R$        

2019 MAT. PERMANENTE REFRIGERADOR

Classe "A" em consumo de energia elétrica. Nos termos do Decreto n.° 2.783, de 1998, e 

Resolução CONAMA n.° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou 

equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a 

Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, 

Halons, CTC e tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de 

Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n.° 2.783, de 1998, e artigo 

4.° da Resolução CONAMA n.° 267, de 14/11/2000 3.951,30R$        

2019 MAT. PERMANENTE CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto 

cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído 

pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 1.549,98R$        



INVENTÁRIO

2019 MAT. PERMANENTE CÂMERA BULLET HD

O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de que trata a 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto ao uso de 

materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou em parte, por 

material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT NBR – 15448- 1 e 

15448-2.

9.2 Deverão ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 

produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

9.3 Os equipamentos devem, sempre que possível, ser acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 

forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

9.4 O fabricante dos equipamentos deverá possuir sistema de gestão ambiental 

conforme a norma ISO 14001.

9.5 Em atendimento às diretrizes da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

a Contratada deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 33 da Lei nº 12.305 de 02 

de agosto de 2010 e nos Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro 

de 2010, principalmente, no que diz respeito à Logística Reversa.

9.6 De acordo com os Artigos nºs 31 e 33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que fornecem produtos que 

produzem resíduos sólidos, têm a obrigação legal de, após a sua utilização, estabelecer e 

gerenciar a política de logística reversa destes materiais, além de divulgar a forma e os 

procedimentos adequados para que os mesmos tenham seu destino ecologicamente 

correto, com o fito na redução dos impactos ambientais.

3.600,00R$        



INVENTÁRIO

2019 MAT. PERMANENTE FONTE CHAVEADA

O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de que trata a 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto ao uso de 

materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou em parte, por 

material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT NBR – 15448- 1 e 

15448-2.

9.2 Deverão ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 

produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

9.3 Os equipamentos devem, sempre que possível, ser acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 

forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

9.4 O fabricante dos equipamentos deverá possuir sistema de gestão ambiental 

conforme a norma ISO 14001.

9.5 Em atendimento às diretrizes da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

a Contratada deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 33 da Lei nº 12.305 de 02 

de agosto de 2010 e nos Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro 

de 2010, principalmente, no que diz respeito à Logística Reversa.

9.6 De acordo com os Artigos nºs 31 e 33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que fornecem produtos que 

produzem resíduos sólidos, têm a obrigação legal de, após a sua utilização, estabelecer e 

gerenciar a política de logística reversa destes materiais, além de divulgar a forma e os 

procedimentos adequados para que os mesmos tenham seu destino ecologicamente 

correto, com o fito na redução dos impactos ambientais.

255,00R$           

2019 MAT. PERMANENTE LEITOR BIOMÉTRICO Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto ao uso de 2.500,00R$        



INVENTÁRIO

2019 MAT. PERMANENTE MINI-GBIC ETHERNET E WITCHES DE ACESSO

12.1 O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de que 

trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto ao uso de 

materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou em parte, por 

material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT NBR – 15448- 1 e 

15448-2.

12.2 Deverão ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 

produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

12.3 Os equipamentos devem, sempre que possível, ser acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 

forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

12.4 O fabricante dos equipamentos deverá possuir sistema de gestão ambiental 

conforme a norma ISO 14001.

12.5 Em atendimento às diretrizes da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

a Contratada deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 33 da Lei nº 12.305 de 02 

de agosto de 2010 e nos Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro 

de 2010, principalmente, no que diz respeito à Logística Reversa.

12.6 De acordo com os Artigos nºs 31 e 33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que fornecem produtos que 

produzem resíduos sólidos, têm a obrigação legal de, após a sua utilização, estabelecer e 

gerenciar a política de logística reversa destes materiais, além de divulgar a forma e os 

procedimentos adequados para que os mesmos tenham seu destino ecologicamente 

correto, com o fito na redução dos impactos ambientais.

30.310,00R$      



INVENTÁRIO

2019 MAT. PERMANENTE MINI-GBIC SFP

12.1 O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de que 

trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto ao uso de 

materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou em parte, por 

material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT NBR – 15448- 1 e 

15448-2.

12.2 Deverão ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 

produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

12.3 Os equipamentos devem, sempre que possível, ser acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 

forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

12.4 O fabricante dos equipamentos deverá possuir sistema de gestão ambiental 

conforme a norma ISO 14001.

12.5 Em atendimento às diretrizes da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

a Contratada deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 33 da Lei nº 12.305 de 02 

de agosto de 2010 e nos Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro 

de 2010, principalmente, no que diz respeito à Logística Reversa.

12.6 De acordo com os Artigos nºs 31 e 33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que fornecem produtos que 

produzem resíduos sólidos, têm a obrigação legal de, após a sua utilização, estabelecer e 

gerenciar a política de logística reversa destes materiais, além de divulgar a forma e os 

procedimentos adequados para que os mesmos tenham seu destino ecologicamente 

correto, com o fito na redução dos impactos ambientais.

12.792,00R$      



INVENTÁRIO

2019 MAT. PERMANENTE WITCHES DE ACESSO

12.1 O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de que 

trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto ao uso de 

materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou em parte, por 

material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT NBR – 15448- 1 e 

15448-2.

12.2 Deverão ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 

produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

12.3 Os equipamentos devem, sempre que possível, ser acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 

forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

12.4 O fabricante dos equipamentos deverá possuir sistema de gestão ambiental 

conforme a norma ISO 14001.

12.5 Em atendimento às diretrizes da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

a Contratada deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 33 da Lei nº 12.305 de 02 

de agosto de 2010 e nos Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro 

de 2010, principalmente, no que diz respeito à Logística Reversa.

12.6 De acordo com os Artigos nºs 31 e 33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que fornecem produtos que 

produzem resíduos sólidos, têm a obrigação legal de, após a sua utilização, estabelecer e 

gerenciar a política de logística reversa destes materiais, além de divulgar a forma e os 

procedimentos adequados para que os mesmos tenham seu destino ecologicamente 

correto, com o fito na redução dos impactos ambientais.

264.552,00R$    

2019 MAT. PERMANENTE GAVETEIROS VOLANTES

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto 

cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído 

pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 4.200,00R$        

2019 MAT. PERMANENTE CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR BAIXO

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto 

cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído 

pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 18.486,00R$      

2019 MAT. PERMANENTE CADEIRA PRESIDENTE

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto 

cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído 

pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 1.230,00R$        

2019 MAT. PERMANENTE CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto 

cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído 

pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 1.500,00R$        

2019 MAT. PERMANENTE ARMÁRIO ALTO SEM PORTA

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto 

cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído 

pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 2.320,00R$        

2019 MAT. PERMANENTE ARMÁRIO MÉDIO COM PORTAS

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto 

cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído 

pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 4.750,00R$        



INVENTÁRIO

2019 MAT. PERMANENTE MESA RETA

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto 

cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído 

pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 880,00R$           

2019 MAT. PERMANENTE VENTILADOR DE COLUNA Eficiência energética: classe A; 329,96R$           

2019 MAT. PERMANENTE MONITOR PROF. LED P/ VÍDEO WALL

10.1. O fabricante deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de que 

trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, no que couber, quanto ao uso de 

materiais, observando que os mesmos sejam constituídos, no todo ou em parte, por 

material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme Normas ABNT NBR – 15448- 1 e 

15448-2.

10.2. Deverão ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação 

do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 

como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 

similares.

10.3. Os equipamentos devem, sempre que possível, ser acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 

forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

10.4. O fabricante dos equipamentos deverá possuir sistema de gestão ambiental 

conforme a norma ISO 14001.

10.5. Em atendimento às diretrizes da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

a Contratada deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 33 da Lei nº 12.305 de 02 

de agosto de 2010 e nos Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro 

de 2010, principalmente, no que diz respeito à Logística Reversa.

10.6. De acordo com os Artigos nºs 31 e 33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que fornecem produtos que 

produzem resíduos sólidos, têm a obrigação legal de, após a sua utilização, estabelecer e 

gerenciar a política de logística reversa destes materiais, além de divulgar a forma e os 

procedimentos adequados para que os mesmos tenham seu destino ecologicamente 

correto, com o fito na redução dos impactos ambientais.

36.150,00R$      

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL - entrega em Maceió

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 4.921,19R$        

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Maceió

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 479,94R$           

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL - entrega em União dos Palmares

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 506,00R$           

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em União dos Palmares

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 70,00R$             

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Arapiraca

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 1.182,50R$        

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Santana do Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 931,25R$           

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Santana do Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 155,00R$           

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL - entrega em Maceió

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 9.586,50R$        

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Maceió

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 1.360,00R$        



INVENTÁRIO

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Arapiraca

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 2.024,10R$        

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Santana do Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 1.239,70R$        

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Santana do Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 160,00R$           

2019 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20L - entrega em União dos Palmares

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 2.426,50R$        

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em União dos Palmares

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 880,00R$           

2019 MAT. DE CONSUMO BANDEIRA OFICIAL Brasil Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.950,00R$           

2019 MAT. DE CONSUMO BANDEIRA OFICIAL de Alagoas Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.1.400,00R$        

2019 MAT. DE CONSUMO GARRAFÃO EM PLÁSTICO EM POLIPROPILENO

Na entrega dos produtos, em conformidade com a IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010-

MPOG, os licitantes deverão obedecer as seguintes orientações: a) Que os bens sejam 

constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 

conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; b) Que sejam observados os requisitos 

ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de 

menor impacto ambiental em relação aos seus similares; c) Que os bens devam ser, 

preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor 

volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 

durante o transporte e o armazenamento; e d) Que os bens não contenham substâncias 

perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 

Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-

polibromados (PBDEs).A comprovação das exigências acima poderá ser feita mediante 

apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 

credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido 

cumpre com as exigências deste Termo. 1.430,00R$        

2019 MAT. DE CONSUMO LENÇOL HOSPITALAR Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.225,00R$           

2019 MAT. DE CONSUMO ENVELOPE EXTRA GRANDE COM TIMBRE Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.2.814,00R$        

2019 MAT. DE CONSUMO ENVELOPE OFÍCIO COM TIMBRE Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.2.816,00R$        

2019 MAT. DE CONSUMO ENVELOPE MEIO OFÍCIO COM TIMBRE Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.2.015,00R$        

2019 MAT. DE CONSUMO ENVELOPE JANELA COM TIMBRE Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.1.340,00R$        

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS REFRIGERANTE R22

PA. 1933-96.2019 (ARP nº 002/2019, embora não conste explicitamente no TR a 

exigência de Material Sustentável, o Gás R410A, por si já atende os critérios de 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente, atendendo a manutenção de aprelhos 

novos já com a tecnologia do gás sustentável, em substituição ao Gás R22. 2.574,00R$        

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS REFRIGERANTE R410A 

PA. 1933-96.2019 (ARP nº 002/2019, embora não conste explicitamente no TR a 

exigência de Material Sustentável, o Gás R410A, por si já atende os critérios de 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente, atendendo a manutenção de aprelhos 

novos já com a tecnologia do gás sustentável, em substituição ao Gás R22. 2.928,00R$        

2019 MAT. DE CONSUMO GÁS REFRIGERANTE R410A DUPOM

PA. 1933-96.2019 (ARP nº 002/2019, embora não conste explicitamente no TR a 

exigência de Material Sustentável, o Gás R410A, por si já atende os critérios de 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente, atendendo a manutenção de aprelhos 

novos já com a tecnologia do gás sustentável, em substituição ao Gás R22. 7.393,00R$        

2019 MAT. DE CONSUMO LÂMPADAS LED PA. 3056-66.2018 (adotado critério de sustentabilidade para aquisição - Conforme TR- Doc. 0747322 - A aquisição do produto visa atender os critérios de sustentabilidade, contribuindo para a  preservação  do  meio  ambiente,  pois  as  lâmpadas  de  LED  cumprem  essa  função,  visto  que  consomem  menos  energia,  se  comparadas  com  outros  tipos  de  lâmpadas,  e  ainda não emitem muito calor, sendo sua vida útil outra característica a ser destacada, já  que  dura  em  torno  de  15  mil  horas.  A  substituição das lâmpadas atuais existentes, no   Prédio   Sede   da   Seção   Judiciária   em   Alagoas   e   nas   Subseções   Judiciárias   (Arapiraca, União dos Palmares e Santana do Ipanema), proporcionará aos ambientes melhores iluminação e conforto para os usuários).28.500,00R$      
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2020 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em Maceió

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 560,00R$           

2020 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL DE 20L - entrega em União dos Palmares

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 385,25R$           

2020 MAT. DE CONSUMO GÁS DE COZINHA - entrega em União dos Palmares

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 80,00R$             

2020 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Santana do Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 323,40R$           

2020 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL - entrega em Maceió

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 2.328,00R$        

2020 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Arapiraca

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 1.257,75R$        

2020 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20l - entrega em Santana do Ipanema

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 206,50R$           

2020 MAT. DE CONSUMO ÁGUA MINERAL 20L - entrega em União dos Palmares

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, ao critério de sustentabilidade 

ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010. 795,60R$           

2020 MAT. DE CONSUMO ÁLCOOL EM GEL (galão com 5litros) Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.2.136,00R$        

2020 MAT. DE CONSUMO ÁLCOOL EM GEL 500g com válvula pump Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.1.200,00R$        

2020 MAT. DE CONSUMO PASTA SUSPENSA Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.160,00R$           

2020 MAT. DE CONSUMO PAPEL A4 (resma) Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.4.770,00R$        

2020 MAT. DE CONSUMO CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.6,60R$                

2020 MAT. DE CONSUMO MARCADOR PERMANENTE AZUL Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.32,00R$             

2020 MAT. DE CONSUMO BANDEIRA OFICIAL Brasil Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.500,00R$           

2020 MAT. DE CONSUMO BANDEIRA OFICIAL Alagoas Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.500,00R$           

2020 MAT. DE CONSUMO BANDEIRA OFICIAL Maceió Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.440,00R$           

2020 MAT. DE CONSUMO BANDEIRA OFICIAL União dos Palmares Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.440,00R$           

2020 MAT. DE CONSUMO BATERIA 9V Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.42,00R$             

2020 MAT. DE CONSUMO FITA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.111,60R$           

2020 MAT. DE CONSUMO PILHA AAA Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima do permitido.66,60R$             

2020 MAT. PERMANENTE BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA 

Foi considero a aquisição de equipamentos com consumo de energia mínimo possível 

para operação e durabilidade. (PA. 1101-29.2020.4.05.7200) - Para aquisição do material 

para instalação das Bombas (PA. 1895-50.2020.4.05.7200) - Foram considerados os 

critérios de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 672,00R$           

2020 MAT. PERMANENTE BOMBA CENTÍFUGA TRIFÁSICA

Foi considero a aquisição de equipamentos com consumo de energia mínimo possível 

para operação e durabilidade. (PA. 1101-29.2020.4.05.7200) - Para aquisição do material 

para instalação das Bombas (PA. 1895-50.2020.4.05.7200) - Foram considerados os 

critérios de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 998,00R$           

2020 MAT. PERMANENTE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA

Lei nº 12.305/10, adotando sistemas de logística reversa. Portanto, a contratada deverá 

realizar a coleta dos pneus considerados inservíveis, sem ônus para a JFAL, garantindo 

assim sua destinação ambientalmente adequada, na forma da Resolução Conama nº 

416/09. 2.840,00R$        

2020 MAT. PERMANENTE FORNO MICROONDAS Os eletrodomésticos acima especificados deverão atender ao Programa Brasileiro de Etiquetagem possuindo o respectivo selo de eficiência: Selo PROCEL com classificação “A” no índice de eficiência energética, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO n° 20 de 01/02/2006, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC – do produto e trata da etiquetagem compulsória devendo cumprir o índice mínimo de eficiência energética ou o nível máximo de consumo fixado pela Portaria. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000.1.044,00R$        

2020 MAT. PERMANENTE CADEIRAS DE RODAS

 3.3. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 

14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de 

qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo 

Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à exceção dos 

usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo 

único, do Decreto n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolução CONAMA n° 267, de 

14/11/2000 2.200,00R$        



INVENTÁRIO
2020 MAT. PERMANENTE MESA PARA EXAME CLÍNICO Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente  Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. Nos termos do Decreto n.° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n.° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, parágrafo único, do Decreto n.° 2.783, de 1998, e artigo 4.° da Resolução CONAMA n.° 267, de 14/11/2000.2.238,64R$        



ITEM TEMAS  E AÇÕES OBJETIVO DETALHAMENTO ÁREAS RELACIONADAS INICIO SITUAÇÃO ATUAL STATUS

1 PAPEL

1.1 Campanha de conscientização para redução do consumo de papel 

Estimular o uso consciente a fim de reduzir o 

consumo de papel e dos demais insumos 

envolvidos no processo

Veiculação por meio de canais como e-mail, ofício circular, sítio da JFAL, WhatsApp e 

jornalzinho interno.
Comissão Socioambiental/SCS 2020

Campanha não realizada em função da pandemia. 

Será avaliada possibilidade de inclusão em 

cronograma futuro.

Cancelada

1.2 Avaliação de documentos cuja impressão pode ser dispensada

Estimular o uso consciente a fim de reduzir o 

consumo de papel e dos demais insumos 

envolvidos no processo

Realização de avaliação de documentos que possam ser emitidos eletronicamente

SECAD/NTI/SMP/Comissão Socioambiental 2020

Atividade não realizada em função da pandemia. Será 

avaliada possibilidade de inclusão em cronograma 

futuro.

Cancelada

1.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

2 COPOS DESCARTÁVEIS

2.1 Avaliar viabilidade de nova gestão de aquisição e entrega de copos descartáveis
Estimular o uso consciente a fim de reduzir o 

consumo 
Implementar nova sistemática de controle dos copos distribuídos pela Copa (Sede) SECAD/SMP/Comissão Socioambiental 2020 Projeto aguardando aprovação da Direção do Foro Em andamento

2.2 Campanha para uso racional do copo descartável de 200 ml e estímulo ao uso do copo retornável e/ou caneca
Estimular o uso consciente a fim de reduzir o 

consumo 

Estimular o uso de copos retornáveis e/ou de canecas; Distribuição de novas canecas 

térmicas e de canecas em fibra de coco; Veicular campanha de consumo consciente em 

canais como o Jornal Mural, e-mails, WhatsApp etc.
SECAD/SMP/SCS/Comissão Socioambiental 2020 Projeto aguardando aprovação da Direção do Foro Não realizada

2.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

3 ÁGUA ENVASADA

3.1 Realizar estudos para verificar a viabilidade de aquisição de purificadores ou filtros de água Reduzir o consumo 
Instalação de purificadores ou filtros de água nas copas em substituição aos bebedouros 

de garrafões plásticos de forma progressiva. Analisar viabilidade.
SECAD/SAPE/Comissão Socioambiental 2020

Ação não realizada em função da pandemia. Será 

avaliada possibilidade de inclusão em cronograma 

futuro.

Cancelada

3.2 Pesquisar PH das marcas de água mineral em uso e outras disponíveis no mercado  Verificar a qualidade da água consumida
Pesquisar acerca de quais marcas teriam o PH em níveis ideais, a fim de avaliar a 

possibilidade de inclusão dessa exigência nos editais, sem restringir a competitividade.
SAPE/SMP 2020

Ação não realizada em função da pandemia. Será 

avaliada possibilidade de inclusão em cronograma 

futuro.

Cancelada

3.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

4 IMPRESSÕES

4.1 Adoção de medidas para redução das impressões
Reduzir o volume de impressão e o gasto 

com essa contratação

Divulgar campanha de conscientização com orientações para redução do volume de 

impressão; Estabelecer cotas de impressão por unidade.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Ação não realizada em função da pandemia. Será 

avaliada possibilidade de inclusão em cronograma 

futuro.

Cancelada

4.2 Digitalização dos processos administrativos e judiciais e de pastas funcionais Virtualização para evitar impressões

Designação de Comissões de Autos Findos e de Digitalização (Administrativos e Judiciais); 

Execução das atividades pelas equipes de trabalho. DF/SECAD 2020
Retomada das atividades de digitalização de autos 

administrativos (de pessoal)
Em andamento

4.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

5 ENERGIA ELÉTRICA

5.1 Elaborar diagnóstico do sistema de iluminação existente Reduzir o consumo /gasto de energia elétrica

Substituição de lâmpadas por LED; Retirar lâmpadas temporariamente de alguns 

ambientes como medida de economia. SAPE/SMP 2020 Ação contínua Realizada

5.2 Projeto de Instalação de Usinas Fotovoltaicas - Sede, Subseções de Arapiraca e União dos Palmares.
Reduzir o consumo de energia elétrica e 

gerar energia limpa
Execução dos contratos; providências junto à Equatorial. SAPE 2020

Instalação de usinas fotovoltaicas realizadas em 

março/2020.
Realizada

5.3 Redução no horário de funcionamento da SECAD Reduzir o consumo/gasto de energia elétrica
Redução do horário de funcionamento em janeiro/2020, das 9 às 16h, com plantões das 16 

às 18h.
SECAD 2020

Ação interrompida a partir da segunda quinzena de 

março/2020 em razão da pandemia.
Cancelada

5.4 Realização de estudo de eficiência energética do prédio-sede
Facilitar a tomada de decisões acerca do 

tema

Iniciado estudo para mapear os gastos com energia elétrica (por prédio e área) e estudar 

as possibilidades de redução
SAPE 2020 Ação iniciada em novembro/2020 Em andamento

5.5 Campanha de conscientização sobre uso racional de energia Reduzir o consumo/gasto com água
Veicular campanha de consumo consciente em canais como o Jornal Mural, e-mails, 

WhatsApp etc.
Comissão Socioambiental/SCS 2020

Ação contínua não realizada em 2020 em função da 

pandemia. Será avaliada possibilidade de inclusão em 

cronograma futuro.

Cancelada

5.6 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

6 ÁGUA E ESGOTO

6.1 Monitorar situação das instalações hidráulicas Reduzir o consumo/gasto com água Verificar e corrigir vasamentos SAPE 2020 Ação contínua Em andamento

6.2 Campanha de conscientização sobre uso racional de água Reduzir o consumo/gasto com água
Veicular campanha de consumo consciente em canais como o Jornal Mural, e-mails, 

WhatsApp etc.
Comissão Socioambiental/SCS 2020

Ação contínua não realizada em 2020 em função da 

pandemia. Será avaliada possibilidade de inclusão em 

cronograma futuro.

Cancelada

6.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

7 VIGILÂNCIA

7.1 Manter a revisão dos contratos de vigilância armada
Evitar aumento do gasto com contrato de 

vigilância

Manter a quantidade de 23 postos; Revisão do conteúdo contratual a cada 

licitação/prorrogação, buscando otimização para a JFAL e suas Subseções;    
SST/SLC 2020 Ação contínua Realizada

7.2 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

8 LIMPEZA

8.1 Revisão dos contratos de terceirização
Evitar aumento do gasto com contrato de 

limpeza
Manter o gasto relativo com contrato de limpeza SAPE/SLC 2020 Ação contínua Realizada

8.2 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

9 TELEFONIA

9.1 Revisão dos contratos de telefonia
Evitar aumento dos gastos com contratos de 

telefonia

Revisão do dimensionamento de linhas necessárias às atividades; Verificar eventual 

alteração de editais de licitação ou repactuação dos instrumentos contratuais vigentes 

para garantir melhores condições; 

NTI 2020 Ação contínua Realizada

9.2 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

10 OBRAS E LAYOUT

PLANO DE AÇÃO



PLANO DE AÇÃO

10.1 Inclusão de critérios de sustentabilidade nas obras

Realizar planejamento de obras com a inserção das diretrizes de edificações sustentáveis, 

observando as legislações correlacionadas (Guia de Obras e Manual de Sustentabilidade e 

Eficiência Energética do CJF, etc.); Buscar racionalização dos espaços e otimização dos 

recursos; Estabelecer critérios sustentáveis na contratação de serviços de obras e 

reformas; Monitorar os valores gastos com reformas nas unidades e do desperdício de 

materiais; Previsão de responsabilidade pelo descarte correto dos resíduos decorrentes 

das obras/reformas; Previsão de adequação de espaço para armazenamento dos resíduos 

sólidos; Previsão de reaproveitamento de materiais.

SAPE 2020

No PA SEI 000450-94.2020.4.05.7200 as unidades 

integrantes do Núcleo de administração, incluindo a 

SAPE, foram cientificadas da necessidade de inclusão 

de critérios socioambientais nas contratações, tendo 

sido disponibilizados manuais e normas orientadoras 

para a realização de licitações e compras 

sustentáveis. 

Realizada

10.2 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

11 GESTÃO DE RESÍDUOS

11.1 Campanha de sensibilização Campanha para adesão à coleta seletiva
Realizar campanha de informação e sensibilização dos colaboradores e usuários da JFAL 

acerca dos tipos de resíduos e formas corretas de descarte, coleta e destinação final
Comissão Socioambiental/SCS 2020

Ação contínua, não realizada em 2020 em função da 

pandemia. Será avaliada possibilidade de inclusão em 

cronograma futuro.

Cancelada

11.2 Seleção de cooperativas de catadores de materiais recicláveis para encaminhamento dos materiais Renovação dos termos de parceria Renovação anual dos termos de parceria com as cooperativas. Comissão Socioambiental 2020 Ação contínua Concluída

11.3 Descarte de autos findos, pilhas/baterias, lâmpadas, medicamentos vencidos, lixo eletrônico, resíduos de obras etc. Destinação correta dos materiais
Realização de campanhas de arrecadação, de levantamento de bens e materiais para 

desfazimento.
SECAD/SAPE/SMP/NTI/Comissão Socioambiental 2020

Dos 5 PAs em tramitação, evoluíram 2 referentes ao 

desfazimento de equipamentos de TI. Os demais 

procedimentos foram prejudicados em função da 

pandemia.

Parcialmente 

realizada

11.4 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

12 COMBUSTÍVEL

12.1 Revisão do sistema de solicitação de veículos
Evitar aumento de consumo/gastos com 

combustível 

                                                                    

Efetuar estudos visando à redução do consumo de combustível.
SECAD/SST 2020 Ação contínua Em andamento

12.2 Manutenção periódica dos veículos
Evitar aumento de consumo/gastos com 

combustível 
Realizar revisões periódicas nos veículos e pneus, a fim de garantir o melhor desempenho 

dos veículos 
SST 2020 Ação contínua Em andamento

12.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

13 VEÍCULOS

13.1 Manutenção periódica dos veículos
Evitar aumento de gastos com manutenção 

corretiva
Realizar revisões periódicas preventivas nos veículos e pneus, a fim de garantir o melhor 

desempenho dos veículos 

SST 2020

Ação não realizada em função da pandemia. Será 

avaliada possibilidade de inclusão em cronograma 

futuro.

Cancelada

13.2 Realizar aquisição de veículos novos e desfazimento de veículos antieconômicos Manter a frota otimizada
Acompanhar a relação custo-benefício dos veículos e realizar desfazimento daqueles cuja 

manutenção se torne onerosa para a Administração
SST 2020

Desfazimento de 02 veículos antieconômicos ao 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO À CULTRA, ESPORTE E 

HABITAÇÃO DE PLANALTINA-DF (CICEP) em 

06/05/2020.

Realizada

13.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

14 QUALIDADE DE VIDA

14.1 Campanhas de prevenção e conscientização da saúde Prevenir doenças Realização de campanhas de conscientização e vacinação; SS 2020

Iluminação do prédio (campanhas outubro rosa, 

novembro azul), produção de cartilhas e orientações 

acerca da pandemia.  Vacinação Influenza 

(H1N1/H3N2/Influenza B) e Tríplice Viral (Sarampo, 

Caxumba e Rubéola), para as  pessoas na faixa etária 

de 20 a 49 anos, em 10/09/2020. Será avliada a 

inclusão das demais ações em cronograma futuro.

Parcialmente 

realizada

14.2 Ginástica Laboral Prevenir LER/DORT
Realizar atividades de ginástica laboral para prevenção de LER/DORT e favorecer 

socialização
SQV 2020

Ação não realizada em função da pandemia. Será 

avaliada possibilidade de inclusão em cronograma 

futuro.

Cancelada

14.3 Incentivo aos hábitos de vida saudável e combate ao estresse
Prevenir doenças, melhorar o clima 

organizacional

Palestras com médicos, nutricionistas, terapeutas etc.; Prática de atividades físicas

(modalidades esportivas, jogos internos e corrida) e competições para perda de peso e

massa magra, em parceria com a ASSEJUF;

SS/SQV/Comissão Socioambiental/ASSEJUF 2020

Ação não realizada em função da pandemia. Será 

avaliada possibilidade de inclusão em cronograma 

futuro.

Cancelada

14.4 Pesquisa de Clima Avaliar o clima organizacional Realização da pesquisa de clima SQV 2020

Ação não realizada em função da pandemia. Será 

avaliada possibilidade de inclusão em cronograma 

futuro.

Cancelada

14.5 Programa de saúde preventiva Prevenir doenças
Realização de exames periódicos de saúde buscando acompanhar o estado de saúde dos 

servidores e magistrados e detectar precocemente o surgimento de doenças relacionadas 

ao trabalho ou não.

SS 2020

Ação não realizada em função da pandemia. Será 

avaliada possibilidade de inclusão em cronograma 

futuro.

Cancelada

14.6 Programa de saúde ocupacional Atendimento médico e perícias SS 2020
Os atendimentos continuaram a ser prestados, em 

que pese a realidade da pandemia.
Realizada

14.7 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada

15 SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM SOCIOAMBIENTAL

15.1 Realizar capacitação em Gestão Socioambiental Capacitação Capacitar os membros da Comissão Socioambiental e servidores envolvidos STD 2020

Realização do curso de gestão socioambiental no 

período de 04/08 a 04/10/2020, tendo participado 09 

servidores 

Realizada

15.2 Realização de ações de divulgação interna Sensibilização

Realização de palestras, oficinas, eventos, distribuição de mudas de plantas e outras 

atividades afins, visando a educação ambiental e a divulgação das iniciativas sustentáveis 

da JFAL. Divulgação nos meios internos de comunicação de notícias, datas específicas, 

resultados.

Comissão Socioambiental/SCS 2020

Realizada apenas a divulgação interna no sítio 

eletrônico da JFAL, em razão da pandemia as demais 

atividades ficaram prejudicadas. Divulgação da 

Semana do Meio Ambiente realizada no sítio 

eletrônico da JFAL em 29/05/2020 e da aprovação do 

PLS-SJAL em 14/09/2020. Será avaliada possibilidade 

de inclusão em cronograma futuro.

Parcialmente 

realizada
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15.3 Informar dados de consumo ao corpo funcional
Gerar transparência nos dados e levar à 

reflexão sobre o consumo

Apresentar periodicamente os dados de consumo para os gestores das unidades. Criação 

de painel de BI.
Comissão Socioambiental/NTI 2020

Painel para acompanhamento da execução do PLS-

SJAL concluído e disponibilizado
Realizada


