
Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 201810000132224

 1. DO OBJETO

 1.1. Aquisição  de  lixeiras  externas,  conforme  condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e em

seus anexos:

Item Tipo Descrição
Unid.

medida
Qtde.

Valor
unitário

Valor
total

01 A1

Contentor de lixo para acondicionamento e  transporte  para
coleta  seletiva  e  resíduos 1.000 litros –  em material  plástico
(Polietileno de Alta Densidade – PEAD), com tampa basculante
articulada ao próprio corpo com dobradiças em aço galvanizado,
capacidade de 1.000 litros, com rodas de borracha maciça de 200
mm com carga de aço galvanizado, sendo duas fixas e duas com
freio de estacionamento e ângulo de giro de 360°, pedal em aço
carbono SAE 1020 para levantamento da tampa, munhões laterais
para  coleta  mecanizada.  Possui  vincos  em  seu  corpo  para
aumentar a resistência, cantos internos arredondados. Resistente
a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries e repetidas
lavagens. Dreno inferior incorporado ao corpo para escoamento de
líquidos; Reforço inferior metálico; Identificado conforme resolução
275 CONAMA.
Dimensões  aproximadas:  Altura  136  cm,  Largura  111  cm;
Comprimento; 1355 cm
Cor A ESCOLHER, com adesivo “RECICLÁVEL”

Unid. 16

02 A2

Contentor de lixo para acondicionamento e  transporte  para
coleta  seletiva  e  resíduos 1.000 litros –  em material  plástico
(Polietileno de Alta Densidade – PEAD), com tampa basculante
articulada ao próprio corpo com dobradiças em aço galvanizado,
capacidade de 1.000 litros, com rodas de borracha maciça de 200
mm com carga de aço galvanizado, sendo duas fixas e duas com
freio de estacionamento e ângulo de giro de 360°, pedal em aço
carbono SAE 1020 para levantamento da tampa, munhões laterais
para  coleta  mecanizada.  Possui  vincos  em  seu  corpo  para
aumentar a resistência, cantos internos arredondados. Resistente
a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries e repetidas
lavagens. Dreno inferior incorporado ao corpo para escoamento de
líquidos; Reforço inferior metálico; Identificado conforme resolução
275 CONAMA.
Dimensões  aproximadas:  Altura  136  cm,  Largura  111  cm;
Comprimento; 1355 cm
Cor CINZA, com adesivo “NÃO RECICLÁVEL”

Unid. 16

03 A3 Contentor de lixo para acondicionamento e  transporte  para
coleta  seletiva  e  resíduos 1.000 litros –  em material  plástico
(Polietileno de Alta Densidade – PEAD), com tampa basculante
articulada ao próprio corpo com dobradiças em aço galvanizado,

Unid. 1
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capacidade de 1.000 litros, com rodas de borracha maciça de 200
mm com carga de aço galvanizado, sendo duas fixas e duas com
freio de estacionamento e ângulo de giro de 360°, pedal em aço
carbono SAE 1020 para levantamento da tampa, munhões laterais
para  coleta  mecanizada.  Possui  vincos  em  seu  corpo  para
aumentar a resistência, cantos internos arredondados. Resistente
a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries e repetidas
lavagens. Dreno inferior incorporado ao corpo para escoamento de
líquidos; Reforço inferior metálico; Identificado conforme resolução
275 CONAMA.
Dimensões  aproximadas:  Altura  136  cm,  Largura  111  cm;
Comprimento; 1355 cm
Cor BRANCA, com adesivo “INFECTANTE”

04 B1

Contentor de lixo para acondicionamento e  transporte  para
coleta  seletiva  e  resíduos  500  litros –  em  material  plástico
(Polietileno de Alta Densidade – PEAD), com tampa basculante
articulada ao próprio corpo com dobradiças em aço galvanizado,
capacidade de 500 litros, com rodas de borracha maciça de 200
mm com carga de aço galvanizado, sendo duas fixas e duas com
freio de estacionamento e ângulo de giro de 360°, pedal em aço
carbono SAE 1020 para levantamento da tampa, munhões laterais
para  coleta  mecanizada.  Possui  vincos  em  seu  corpo  para
aumentar a resistência, cantos internos arredondados. Resistente
a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries e repetidas
lavagens. Dreno inferior incorporado ao corpo para escoamento de
líquidos; Reforço inferior metálico; Identificado conforme resolução
275 CONAMA.
Dimensões  aproximadas:  Altura  120  cm,  Largura  75  cm;
Comprimento 150 cm
Cor A ESCOLHER com adesivo “RECICLÁVEL”

Unid. 7

05 B2

Contentor de lixo para acondicionamento e  transporte  para
coleta  seletiva  e  resíduos  500  litros –  em  material  plástico
(Polietileno de Alta Densidade – PEAD), com tampa basculante
articulada ao próprio corpo com dobradiças em aço galvanizado,
capacidade de 500 litros, com rodas de borracha maciça de 200
mm com carga de aço galvanizado, sendo duas fixas e duas com
freio de estacionamento e ângulo de giro de 360°, pedal em aço
carbono SAE 1020 para levantamento da tampa, munhões laterais
para  coleta  mecanizada.  Possui  vincos  em  seu  corpo  para
aumentar a resistência, cantos internos arredondados. Resistente
a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries e repetidas
lavagens. Dreno inferior incorporado ao corpo para escoamento de
líquidos; Reforço inferior metálico; Identificado conforme resolução
275 CONAMA.
Dimensões  aproximadas:  Altura  120  cm,  Largura  75  cm;
Comprimento 150 cm
Cor CINZA com adesivo “NÃO RECICLÁVEL”

Unid. 6

06 B3 Contentor de lixo para acondicionamento e  transporte  para
coleta  seletiva  e  resíduos  500  litros –  em  material  plástico
(Polietileno de Alta Densidade – PEAD), com tampa basculante
articulada ao próprio corpo com dobradiças em aço galvanizado,
capacidade de 500 litros, com rodas de borracha maciça de 200
mm com carga de aço galvanizado, sendo duas fixas e duas com
freio de estacionamento e ângulo de giro de 360°, pedal em aço
carbono SAE 1020 para levantamento da tampa, munhões laterais
para  coleta  mecanizada.  Possui  vincos  em  seu  corpo  para
aumentar a resistência, cantos internos arredondados. Resistente
a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries e repetidas
lavagens. Dreno inferior incorporado ao corpo para escoamento de
líquidos; Reforço inferior metálico; Identificado conforme resolução
275 CONAMA.

Unid. 4
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Dimensões  aproximadas:  Altura  120  cm,  Largura  75  cm;
Comprimento 150 cm
Cor BRANCA com adesivo “INFECTANTE”

07 C1

Lixeira para acondicionamento e transporte, capacidade 240
litros  – Contêiner  injetado  em  plástico  polietileno  de  alta
densidade  (PEAD)  com  tampa  e  rodas  de  200  mm,
confeccionadas em borracha maciça. Sistema pedal para abertura
da  tampa.  Eixo  das  rodas  em  aço  carbono  1020  galvanizado.
Superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados,
resistente a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries
e  repetidas  lavagens.  Identificação  conforme  resolução  275
CONAMA.
Dimensões  aproximadas:  Altura  106  cm,  Largura  72  cm;
Comprimento 57cm
Cor A ESCOLHER com adesivo “RECICLÁVEL”

Unid. 1

08 C2

Lixeira para acondicionamento e transporte, capacidade 240
litros  – Contêiner  injetado  em  plástico  polietileno  de  alta
densidade  (PEAD)  com  tampa  e  rodas  de  200  mm,
confeccionadas em borracha maciça. Sistema pedal para abertura
da  tampa.  Eixo  das  rodas  em  aço  carbono  1020  galvanizado.
Superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados,
resistente a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries
e  repetidas  lavagens.  Identificação  conforme  resolução  275
CONAMA.
Dimensões  aproximadas:  Altura  106  cm,  Largura  72  cm;
Comprimento 57cm
Cor CINZA com adesivo “NÃO RECICLÁVEL”

Unid. 1

09 C3

Lixeira para acondicionamento e transporte, capacidade 240
litros  – Contêiner  injetado  em  plástico  polietileno  de  alta
densidade  (PEAD)  com  tampa  e  rodas  de  200  mm,
confeccionadas em borracha maciça. Sistema pedal para abertura
da  tampa.  Eixo  das  rodas  em  aço  carbono  1020  galvanizado.
Superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados,
resistente a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries
e  repetidas  lavagens.  Identificação  conforme  resolução  275
CONAMA.
Dimensões  aproximadas:  Altura  106  cm,  Largura  72  cm;
Comprimento 57cm
Cor BRANCA com adesivo “INFECTANTE”

Unid. 2

10 D1

Lixeira para acondicionamento e transporte, capacidade 120
litros  – Contêiner  injetado  em  plástico  polietileno  de  alta
densidade  (PEAD)  com  tampa  e  rodas  de  200  mm,
confeccionadas em borracha maciça. Sistema pedal para abertura
da  tampa.  Eixo  das  rodas  em  aço  carbono  1020  galvanizado.
Superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados,
resistente a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries
e  repetidas  lavagens.  Identificação  conforme  resolução  275
CONAMA.
Dimensões  aproximadas:  Altura  93  cm,  Largura  51  cm;
Comprimento 54 cm;
Cor A ESCOLHER com adesivo “RECICLÁVEL”

Unid. 63

11 D2 Lixeira para acondicionamento e transporte, capacidade 120
litros  – Contêiner  injetado  em  plástico  polietileno  de  alta
densidade  (PEAD)  com  tampa  e  rodas  de  200  mm,
confeccionadas em borracha maciça. Sistema pedal para abertura
da  tampa.  Eixo  das  rodas  em  aço  carbono  1020  galvanizado.
Superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados,
resistente a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries
e  repetidas  lavagens.  Identificação  conforme  resolução  275
CONAMA.

Unid. 63
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Dimensões  aproximadas:  Altura  93  cm,  Largura  51  cm;
Comprimento 54 cm;
Cor CINZA com adesivo “NÃO RECICLÁVEL”

12 D3

Lixeira para acondicionamento e transporte, capacidade 120
litros  – Contêiner  injetado  em  plástico  polietileno  de  alta
densidade  (PEAD)  com  tampa  e  rodas  de  200  mm,
confeccionadas em borracha maciça. Sistema pedal para abertura
da  tampa.  Eixo  das  rodas  em  aço  carbono  1020  galvanizado.
Superfície lavável e impermeável, cantos internos arredondados,
resistente a alto impacto, aos raios ultravioletas (UV), intempéries
e  repetidas  lavagens.  Identificação  conforme  resolução  275
CONAMA.
Dimensões  aproximadas:  Altura  93  cm,  Largura  51  cm;
Comprimento 54 cm;
Cor BRANCA com adesivo “INFECTANTE”

Unid. 4

13 E

Kit com 2 lixeiras públicas para separação do lixo
- Suporte: em tubo de aço carbono com pintura Epóxi preta e com
espaço para colocação de duas lixeiras;
- Lixeiras:  em plástico PP de alta densidade com proteção UV,
capacidade de cada lixeira, aproximadamente 60 litros, com tampa
basculante,  capacidade  aproximada  de  60  litros  cada,  com
adesivos nos dois lados das lixeiras
Dimensões  aproximadas:  Altura  107  cm,  Largura  45  cm;
Comprimento 92 cm
Lixeira 1: cor A ESCOLHER com adesivo nos 2 lados “MATERIAL
RECICLÁVEL”
Lixeira 2: cor CINZA com adesivo nos 2 lados “MATERIAL NÃO
RECICLÁVEL”

Unid. 27

14 F

Lixeira em plástico PP de alta densidade, formato quadrado,
capacidade  30  litros –  Lixeira  com  sistema  de  pedal  para
abertura  da  tampa,  superfície  lavável  e  impermeável,  cantos
internos  arredondados,  resistente  a  alto  impacto  e  repetidas
lavagens. Identificação conforme resolução 275 CONAMA.
Dimensões aproximadas: 32 x 42 x 48 cm
Cor BRANCA com adesivo “INFECTANTE”

Unid. 33

Obs.: as imagens que ilustram os modelos de lixeiras estão no Anexo II deste documento.

 2. DA JUSTIFICATIVA

 2.1. De  acordo  com  a  Meta  nº  08  do  Plano  de  Logística

Sustentável  do  TJGO,  biênio  2019/2021,  foram estabelecidas

ações para o descarte de resíduos sólidos de forma a proteger o

meio ambiente;

 2.2. Para  o  alcance  da  citada  meta,  o  Núcleo  de

Responsabilidade  Social  e  Ambiental  deste  Poder,  recebeu a

responsabilidade  de  apontar  tipos  de  lixeiras  externas  que

atendessem aos critérios de sustentabilidade;
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 2.3. O NURSA sugeriu a aquisição de lixeiras para coleta seletiva,

destinadas  aos  descarte  de  “materiais  recicláveis”,  “materiais

não recicláveis” e “lixo infectante”;

 2.4. Assim, tornou-se necessária a presente contratação para a

aquisição  de  lixeiras  externas  que  possibilitem  a  adequada

separação  dos  resíduos  sólidos  para  diversas  unidades  do

Poder Judiciário Goiano.

 3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

 3.1. Trata-se  de  bem  comum,  tendo  em  vista  que  as  suas

características  podem  ser  facilmente  aferidas  por  parâmetros

disponíveis no mercado.

 4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

 4.1. O  prazo  de  entrega  dos  bens  é  de  30  (trinta)  dias  úteis,

contados  do  recebimento  da  nota  de  empenho,  em remessa

única,  na  Avenida  PL-03  Quadra  G,  Lote  4,  Park  Lozandes,

Goiânia-GO, CEP: 74.884-115, no período compreendido entre

08hs 00min e 17h 00min, nos dias úteis;

 4.1.1. A data e horário de entrega deverá ser combinada com

antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas)  com o

Diretor  da Divisão  de Patrimônio,  pelo  telefone  (62)  3542-

9140, em horário comercial;

 4.2. O objeto será recebido provisoriamente no prazo de 3 (três)

dias  úteis,  pela  Divisão  de  Patrimônio,  que  procederá  à

conferência dos quantitativos entregues, para efeito de posterior
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verificação  de  sua  conformidade  com  as  especificações

constantes neste Termo de Referência e na proposta;

 4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando

em desacordo com as especificações constantes neste Termo

de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, no prazo

de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA,

às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

 4.4. O objeto será recebido definitivamente, em até 10 (dez) dias

úteis contados do recebimento provisório, após a verificação da

qualidade  e  quantidade  do  material  e  consequente  aceitação

mediante “ateste” na nota fiscal;

 4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem

anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-

á como realizada,  consumando-se o  recebimento  definitivo

no dia do esgotamento do prazo;

 4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a

responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes

da incorreta execução do contrato.

 5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 5.1. São obrigações do CONTRATANTE:

 5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas

no Edital e seus anexos;

 5.1.2. Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a

conformidade  dos  bens  recebidos  provisoriamente  com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins

de aceitação e recebimento definitivo;
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 5.1.3. Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre

imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

 5.1.4. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das

obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor

especialmente designado;

 5.1.5. Efetuar  o  pagamento  à  CONTRATADA  no  valor

correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos no Edital e seus anexos;

 5.2. A  Administração  não  responderá  por  quaisquer

compromissos  assumidos  pela  CONTRATADA com  terceiros,

ainda  que  vinculados  à  execução  do  presente  Termo  de

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorrência  de  ato  da  CONTRATADA,  de  seus  empregados,

prepostos ou subordinados.

 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 6.1. A  CONTRATADA  deve  cumprir  todas  as  obrigações

constantes no Edital,  seus anexos e sua proposta, assumindo

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes

da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

 6.1.1. Efetuar  a  entrega do objeto  em perfeitas  condições,

conforme especificações, prazo e local constantes no Termo

de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva

nota  fiscal,  na  qual  constarão  as  indicações  referentes  a

marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia

ou validade;
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 6.1.2. Responsabilizar-se pelos  vícios  e  danos decorrentes

do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

 6.1.3. Substituir,  reparar  ou  corrigir,  às  suas  expensas,  no

prazo  fixado  neste  Termo  de  Referência,  o  objeto  com

avarias ou defeitos;

 6.1.4. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de

24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,

com a devida comprovação;

 6.1.5. Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,

compatível  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 6.1.6. Indicar  preposto  para  representá-la  durante  a

execução do contrato.

 7. DA SUBCONTRATAÇÃO

 7.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.

 8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 8.1. É  admissível  a  fusão,  cisão  ou  incorporação  da

CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam

observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de

habilitação  exigidos  na  licitação  original;  sejam  mantidas  as

demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à

execução do objeto pactuado e haja  a anuência expressa da

Administração à continuidade do contrato.
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 9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com  a  execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à

regularização de falhas ou defeitos observados;

 9.1.1. GESTOR  DO  CONTRATO:  Diretor(a)  da  Divisão  de

Patrimônio

 9.1.2. FISCAL TÉCNICO: Diretor(a) da Divisão de Arquitetura

 9.1.3. FISCAL ADMINISTRATIVO:  Diretor(a)  da  Divisão  de

Patrimônio

 9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,

por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de

imperfeições  técnicas  ou  vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência

desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da

Lei nº 8.666, de 1993;

 9.3. O gestor  do contrato  anotará  em registro  próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando

dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  funcionários

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à

regularização  das  falhas  ou  defeitos  observados  e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para

as providências cabíveis.
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 10. DO PAGAMENTO

 10.1. O  pagamento  será  realizado  no  prazo  máximo  de  até  30

(trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da

Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco,

agência e conta-corrente indicados pelo contratado;

 10.1.1. Para  execução  do  pagamento,  a  CONTRATADA

deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida,

sem rasura,  em letra  bem legível  em nome do  Fundo  de

Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, CNPJ

nº 02.050.330/0001-17, o nome do banco, o número de sua

conta bancária e a respectiva agência;

 10.1.2. A  Nota  Fiscal  deverá  ser  emitida  pela  própria

CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição

no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das

propostas,  não  se  admitindo  Notas  Fiscais  emitidas  com

outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

 10.2. Considera-se  ocorrido  o  recebimento  da  nota  fiscal  no

momento em que o Tribunal de Justiça atestar a execução do

objeto do contrato;

 10.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovação da regularidade fiscal,  constatada por  meio  das

certidões previstas no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993;

 10.3.1. Os  documentos  referentes  à  regularidade  fiscal

deverão  apresentar  igualdade  de  CNPJ,  ressalvando-se

aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente

no  referido  documento  que  ele  é  válido  para  todos  os

estabelecimentos sede e filiais da CONTRATADA;
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 10.4. Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  dos

documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância

que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por  exemplo,

obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade

imposta  ou inadimplência,  o  pagamento ficará  sobrestado até

que  a  CONTRATADA  providencie  as  medidas  saneadoras.

Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a

comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando

qualquer ônus para a CONTRATANTE;

 10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar

como emitida a ordem bancária para pagamento;

 10.6. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada

consulta  às  certidões  de  regularidade  fiscal  para  verificar  a

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

 10.6.1. Constatando-se  a  situação  de  irregularidade  da

CONTRATADA,  será  providenciada  sua  notificação,  por

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a

critério da CONTRATANTE;

 10.6.2. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada

pagamento,  a  Administração  deverá  realizar  consulta  para

identificar possível suspensão temporária de participação em

licitação,  no  âmbito  do  órgão  ou  entidade,  proibição  de

contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como  ocorrências

impeditivas indiretas;
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 10.6.3. Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa

considerada improcedente, o Tribunal de Justiça comunicará

aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade

fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como

quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que

sejam acionados  os  meios  pertinentes  e  necessários  para

garantir o recebimento de seus créditos;

 10.6.4. Persistindo  a  irregularidade,  serão  adotadas  as

medidas  necessárias  à  rescisão  contratual  nos  autos  do

processo  administrativo  correspondente,  assegurada  à

CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório;

 10.6.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos

serão  realizados  normalmente,  até  que  se  decida  pela

rescisão do contrato,  caso a CONTRATADA não regularize

sua situação junto ao órgão correspondente;

 a. Será  rescindido  o  contrato  em  execução  com  a

CONTRATADA  inadimplente,  salvo  por  motivo  de

economicidade  ou  outro  de  interesse  público  de  alta

relevância,  devidamente  justificado,  em  qualquer  caso,

pela máxima autoridade do Tribunal de Justiça;

 10.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária

prevista na legislação aplicável;

 10.7.1. A CONTRATADA regularmente  optante  pelo  Simples

Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,

não  sofrerá  a  retenção  tributária  quanto  aos  impostos  e

contribuições abrangidos por aquele regime.  No entanto,  o

pagamento  ficará  condicionado  à  apresentação  de
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comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus

ao  tratamento  tributário  favorecido  previsto  na  referida  Lei

Complementar;

 10.8.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a

CONTRATADA não  tenha  concorrido,  de  alguma  forma,  para

tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira

devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o

efetivo  adimplemento  da  parcela,  é  calculada  mediante  a

aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a

do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I  =  Índice  de  compensação  financeira  =  0,00016438,  assim

apurado:

I = (TX)
I = (6/100)

365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

 11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 11.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração

poderá,  garantida  a  defesa  prévia,  aplicar  à  CONTRATADA,

segundo  a  extensão  da  falta  cometida,  as  seguintes

penalidades:

 11.1.1. Advertência;

 11.1.2. Multa;

 11.1.3. Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União,

Estados, Distrito Federal e Municípios;
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 11.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de

fornecedores;

 11.2. O Tribunal  de Justiça,  na quantificação da pena de multa,

observará o seguinte:

 11.2.1. Multa  de até  10% (dez por  cento)  sobre o  valor  do

contrato,  em caso  de  descumprimento  total  da  obrigação,

inclusive  no  caso  de  recusa  do  adjudicatário  em firmar  o

contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua

convocação;

 11.2.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia,

até  o  trigésimo  dia  de  atraso,  sobre  o  valor  da  parte  do

fornecimento não cumprido;

 11.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o

valor  da  parte  do  fornecimento  não  realizado, por  dia

subsequente ao trigésimo;

 11.2.4. Multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor

inadimplente do contrato/saldo remanescente do contrato, em

caso de descumprimento parcial da obrigação;

 11.3. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração,

ao seu interesse, rescindir o contrato em caso de atraso superior

ao sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial ou integral do

objeto não cumprido, se for o caso;

 11.4. As  multas  serão  descontadas  de  qualquer  crédito  da

empresa  CONTRATADA.  Na  inexistência  de  créditos  que

respondam pelas  multas,  a  CONTRATADA deverá recolhê-las

nos prazos que o Tribunal de Justiça determinar ou, quando for

o caso, cobrada judicialmente;
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 11.5. A  penalidade  de  multa,  que  poderá  ser  aplicada

cumulativamente com as demais  sanções,  e  a sua cobrança,

não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos;

 11.6. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito

Federal e Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

 11.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

 a. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12

(doze) meses, sem que a CONTRATADA tenha adotado

as  medidas  corretivas  no  prazo  determinado  pela

Administração;

 b. Alteração  da  quantidade  ou  qualidade  da

mercadoria/materiais fornecidos;

 11.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado

do fornecimento de bens;

 11.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

 a. Entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,

adulterada, deteriorada ou danificada;

 b. Paralisação  do  fornecimento  de  bens  sem  justa

fundamentação e prévia comunicação à Administração;

 c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação

no âmbito da administração estadual;

 d. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,

fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

 e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do

contrato no prazo estabelecido, sem justa causa;

 11.6.4. Ao  fornecedor  que,  convocado  dentro  do  prazo  de

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de

Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Setor Oeste, Anexo I Tribunal de Justiça, 2º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2417 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201810000132214

Assinado digitalmente por: LILLIAN FERREIRA LEAL DE MORAES COUTO, ASSESSOR(A) TECNICO(A); e outros, em 27/10/2020 às 16:12.
Para validar este documento informe o código 352649126368 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 201810000132214

Assinado digitalmente por: ROGERIO CASTRO DE PINA, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 09/11/2020 às 13:59.
Para validar este documento informe o código 355836931671 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

entregar ou apresentar  documentação falsa exigida para o

certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,

comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,

será  aplicada  penalidade  de  impedimento  de  licitar  e

contratar  com a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  ou

Municípios, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo

descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo

das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza

e a gravidade da falta cometida;

 11.7. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações

legais previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato

formal  da  Administração,  nos  casos  enumerados  no  art.  78,

incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

Lillian Ferreira Leal de Moraes Couto

Assessora de Padronização de Termos de Referência

Tatiana Rodrigues Ferreira

Diretora Administrativa

Gleibson de Souza Vaz

Diretor da Divisão de Patrimônio

Cybelle Saad Sabino de Freitas Faria

Diretora da Divisão de Arquitetura
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ANEXO I

RESOLUÇÃO CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001

Publicada no DOU Nº 117-E, de 19 de junho de 2001, Seção 1, página 80

Estabelece  o  código  de  cores  para  os  diferentes  tipos  de  resíduos,  a  ser  adotado  na

identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a

coleta seletiva.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA, no

uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de

1981, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de

1998, e no Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, e

Considerando que a reciclagem de resíduos deve ser incentivada,

facilitada  e  expandida  no  país,  para  reduzir  o  consumo  de  matérias-

primas, recursos naturais não-renováveis, energia e água;

Considerando  a  necessidade  de  reduzir  o  crescente  impacto

ambiental  associado  à  extração,  geração,  beneficiamento,  transporte,

tratamento e destinação final de matérias-primas, provocando o aumento

de lixões e aterros sanitários;

Considerando que as campanhas de educação ambiental, providas

de um sistema de identificação de fácil visualização, de validade nacional

e  inspirado  em formas  de  codificação  já  adotadas  internacionalmente,

sejam  essenciais  para  efetivarem  a  coleta  seletiva  de  resíduos,

viabilizando a reciclagem de materiais, resolve:

Art.1º  Estabelecer o código de cores para os diferentes tipos de

resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores,

bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.
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Art.  2º  Os programas de coleta  seletiva,  criados  e  mantidos  no

âmbito de órgãos da administração pública federal, estadual e municipal,

direta  e  indireta,  e  entidades  paraestatais,  devem seguir  o  padrão  de

cores estabelecido em anexo.

§ 1º Fica recomendada a adoção de referido código de cores para

programas  de  coleta  seletiva  estabelecidos  pela  iniciativa  privada,

cooperativas,  escolas,  igrejas,  organizações  não-governamentais  e

demais entidades interessadas.

§ 2º As entidades constantes no caput deste artigo terão o prazo de

até doze meses para se adaptarem aos termos desta Resolução.

Art.  3º  As  inscrições  com os  nomes  dos  resíduos  e  instruções

adicionais, quanto à segregação ou quanto ao tipo de material, não serão

objeto de padronização, porém recomenda-se a adoção das cores preta

ou branca, de acordo com a necessidade de contraste com a cor base.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO - Presidente do Conselho

ANEXO

Padrão de cores

AZUL: papel/papelão;

VERMELHO: plástico;

VERDE: vidro;

AMARELO: metal;

PRETO: madeira;

LARANJA: resíduos perigosos;

BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde;
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ROXO: resíduos radioativos;

MARROM: resíduos orgânicos;

CINZA: resíduo geral  não reciclável  ou misturado, ou contaminado não

passível de separação.

Este texto não substitui o publicado no DOU, de 19 de junho de 2001.
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ANEXO II

Modelos de Lixeiras

(Imagens Ilustrativas)

Tipo A

Cores:
A1 –  COLETOR  DE  LIXO  1.000  litros  cor  a  escolher  com  adesivo
“Reciclável”
A2 –  COLETOR  DE  LIXO  1.000  litros  cor  cinza  com  adesivo  “Não
Reciclável”
A3 – COLETOR DE LIXO 1.000 litros cor branca com adesivo “Infectante”
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Tipo B

Cores:
B1  – COLETOR  DE  LIXO  500  litros  cor  a  escolher  com  adesivo
“Reciclável”
B2  –  COLETOR  DE  LIXO  500  litros  cor  cinza  com  adesivo  “Não
Reciclável”
B3 – COLETOR DE LIXO 500 litros cor branca com adesivo “Infectante”
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Tipo C

Cores:
C1  –  COLETOR  DE  LIXO  240  litros  cor  a  escolher  com  adesivo
“Reciclável”
C2  –  COLETOR  DE  LIXO  240  litros  cor  cinza  com  adesivo  “Não
Reciclável”
C3 – COLETOR DE LIXO 240 litros cor branca com adesivo “Infectante”
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Tipo D

Cores:
D1  –  COLETOR  DE  LIXO  120  litros  cor  a  escolher  com  adesivo
“Reciclável”
D2  – COLETOR  DE  LIXO  120  litros  cor  cinza  com  adesivo  “Não
Reciclável”
D3 – COLETOR DE LIXO 120 litros cor branca com adesivo “Infectante”
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Tipo E (kit com 2 lixeiras)

(Medidas aproximadas)

Cores:

Lixeira de cor a escolher com adesivo dos dois lados “Material Reciclável”

Lixeira na cor cinza com adesivo dos dois lados “Material não Reciclável”
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Tipo F

Cor:

F – Lixeira 30 litros cor branca com adesivo “Infectante”
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