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2020 Material de 
consumo Kit de manutenção Logística Reversa com o Fornecedor 42.450,00 

2020 Material 
permanente

Equipamentos de refrigeração 
(aparelhos de ar-condicionado)

Atendimento à Portaria INMETRO nº 215, de 23 de julho de 
2009, e a Portaria Interministerial nº 364, de 24 de dezembro 
de 2007

43.009,99 

2021 Material de 
consumo

Garrafões de água mineral de 
20 litros

Laudo de Instituição Oficial certificando a propriedade ou 
concessão da fonte da água a ser fornecida para consumo e 
Análise físico-química e/ou bacteriológica da água atestando 
que a mesmo é apropriada para o consumo humano

29.323,20

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
ANO CLASSIFICAÇÃO ITEM CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE  VALOR (R$)

2018 Material 
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.

4.230,00 

2018 Material 
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.

5.994,00 

2018 Material 
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.

3.000,00 
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2018 Material 
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

240,00 

2018 Material 
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

192,00 

2018 Material 
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

1.056,00 
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2018 Material 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.

12.783,68 

2018 Material 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.

1.759,78 

2018 Material 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.

387,50 

2018 Material 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.

1.481,25 

2018 Material 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.

2.003,80 

2018 Material 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.

560,00 

2018 Material 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.

1.881,00 

2018 Material 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.

12.783,68 

2018 Material 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.

1.759,78 
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2018 Material 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.

387,50 

2018 Material 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.

1.481,25 

2018 Material 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.

2.003,80 

2018 Material 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.

560,00 

2018 Material 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.

1.881,00 

2018 Material de 
consumo

CANECAS DE FIBRA DE COCO 
COM ALÇA PERSONALIZADA  

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

1.339,95 
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2018 Material 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, dentre outras coisas: 
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

1.600,00 

2018 Material de 
consumo

BOLINHAS ANTI STRESS 
PERSONALIZADA 

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

3.141,60 
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2019 Material 
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.

4.304,00 

2019 Material 
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 destinação 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.

3.409,20 

2019 Material 
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

3.951,30 
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2019 Material 
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.

1.549,98 

2019 Material 
permanente CÂMERA BULLET HD

O fabricante deverá, dentre outras coisas, 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. Também, observar os requisitos ambientais para a 
obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO  e 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. 

3.600,00 
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2019 Material 
permanente FONTE CHAVEADA

O fabricante deverá, dentre outras coisas, 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. Também, observar os requisitos ambientais para a 
obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO  e 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. 

255,00 

2019 Material 
permanente LEITOR BIOMÉTRICO

O fabricante deverá, dentre outras coisas, 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. Também, observar os requisitos ambientais para a 
obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO  e 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. 

2.500,00 
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2019 Material 
permanente

MINI-GBIC ETHERNET E 
WITCHES DE ACESSO

O fabricante deverá, dentre outras coisas, 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. Também, observar os requisitos ambientais para a 
obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO  e 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.

30.310,00 
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2019 Material 
permanente MINI-GBIC SFP

O fabricante deverá, dentre outras coisas, 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. Também, observar 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. O fabricante dos equipamentos 
deverá possuir sistema de gestão ambiental conforme a 
norma ISO 14001. 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.

12.792,00 
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2019 Material 
permanente WITCHES DE ACESSO

O fabricante deverá, dentre outras coisas, 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. Também, observar os requisitos ambientais para a 
obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO  e 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.

264.552,00 

2019 Material 
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.

4.200,00 

2019 Material 
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.

18.486,00 
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2019 Material 
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.

1.230,00 

2019 Material 
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.

1.500,00 

2019 Material 
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.

2.320,00 

2019 Material 
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.

4.750,00 
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2019 Material 
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.

880,00 

2019 Material 
permanente VENTILADOR DE COLUNA Eficiência energética: classe A; 329,96 

2019 Material 
permanente

MONITOR PROF. LED P/ VÍDEO 
WALL

O fabricante deverá, dentre outras coisas, 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. Também, observar os requisitos ambientais para a 
obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO  e 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.

36.150,00 

2019 Material 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.

4.921,19 

2019 Material 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.

479,94 
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2019 Material 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.

506,00 

2019 Material 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.

70,00 

2019 Material 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.

1.182,50 

2019 Material 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.

931,25 

2019 Material 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.

155,00 

2019 Material 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.

9.586,50 

2019 Material 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.

1.360,00 

2019 Material 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.

2.024,10 

2019 Material 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.

1.239,70 
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2019 Material 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.

160,00 

2019 Material 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.

2.426,50 

2019 Material 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.

880,00 

2019 Material 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.

950,00 

2019 Material 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.

1.400,00 
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2019 Material 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, dentre outra coisas, 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 – 
INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares; c) Que os bens 
sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, , 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 

1.430,00 

2019 Material 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.

225,00 

2019 Material 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.

2.814,00 
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2019 Material 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.

2.816,00 

2019 Material 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.

2.015,00 

2019 Material 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.

1.340,00 

2019 Material 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.

2.574,00 



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL  JF5 
2021-2023

2019 Material 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.

2.928,00 

2019 Material 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.

7.393,00 

2019 Material 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).

28.500,00 
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2020 Material 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.

560,00 

2020 Material 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.

385,25 

2020 Material 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.

80,00 

2020 Material 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.

323,40 

2020 Material 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.

2.328,00 

2020 Material 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.

1.257,75 

2020 Material 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.

206,50 

2020 Material 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.

795,60 
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2020 Material 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.

2.136,00 

2020 Material 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.

1.200,00 

2020 Material 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.

160,00 

2020 Material 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.

4.770,00 
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2020 Material 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.

6,60 

2020 Material 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.

32,00 

2020 Material 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.

500,00 

2020 Material 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.

500,00 



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL  JF5 
2021-2023

2020 Material 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.

40,00 

2020 Material 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.

440,00 

2020 Material 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.

42,00 

2020 Material 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.

111,60 
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2020 Material 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.

66,60 

2020 Material 
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.

672,00 

2020 Material 
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.

998,00 

2020 Material 
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.

2.840,00 
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2020 Material 
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.

1.044,00 

2020 Material 
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

2.200,00 
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2020 Material 
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.

2.238,64 

2021 Material de 
consumo

Papel toalha com 1000 folhas 
(pacote)

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.

231,80 

2021 Material de 
consumo

Touca descartável (pacote c/ 
100)

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.

53,55 
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2021 Material 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.

1.800,00 

2021 Material de 
consumo Máscara N95

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.

640,00 

2021 Material 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.

160,00 

2021 Material 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.

932,00 

2021 Material de 
consumo

Lenços Descartáveis (caixa com 
50 unidades)

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.

2.016,00 

2021 Material 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.

237,51 



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL  JF5 
2021-2023

2021 Material 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.

405,60 

2021 Material 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.

1.240,00 

2021 Material 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.

160,00 

2021 Material 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.

413,00 

2021 Material de 
consumo

Avental descartável manga 
longa TNT

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.

825,50 

2021 Material de 
consumo

Máscara descartável tripla 
com elástico - caixa com 50 

unidades

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.

4.134,00 



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL  JF5 
2021-2023

2021 Material de 
consumo

Álcool em gel 70% com válvula 
pump - 500ml

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.

270,00 

2021 Material de 
consumo Tapete sanitizante

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.

4.590,00 

2021 Material de 
consumo

Totem dispenser para álcool em 
gel

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.

660,00 

2021 Material de 
consumo Água sanitária

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.

514,80 



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL  JF5 
2021-2023

2021 Material de 
consumo

Álcool em gel 70% galão com 
5 litros

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.

650,00 

2021 Material de 
consumo

Pulverizador plástico 
capacidade 500ml

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.

59,50

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
ANO CLASSIFICAÇÃO ITEM CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE VALOR (R$)

2018 Material 
permanente

Servidor Blade Dell EMC 
PowerEdge M640 Certificação EPEAT 284.000,00 

2018 Instalação
Gerador de emergência com 

capacidade de 400 KVA, motor 
a Diesel Scania com 5 cilindros

De elevada qualidade, o gerador, quando solictado 
por falta de energia do sistema elétrico público, parte 
de maniera suave, evitando partidas bruscas e queima 
de equipamentos elétricos. Trata-se de um produto 
certificado pelo INMETRO e está em consonância com 
as normas que disciplinam o assunto. É econômico, 
com consumo de combustível mais reduzido, 
sobretudo se comparado ao anterior. Baixo ruído no 
escape e é reciclável ao fim da vida útil.

389.000,00 
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