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CONTRATAÇÃO  DE PRODUTOS E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Senhora Diretora Administrativa,

Considerando a  manifestação da contratada Aroeira  Resíduos e Serviços
Ltda.(evento 22), a qual comunicou que não poderão dar continuidade aos serviços
de coleta, remoção e transporte de resíduos não perigosos, Classe II, a partir do
vencimento  do  contrato  nº  201907000180994,  com  vencimento  em  16/07/2021
apresentamos estudos preliminares para nova contratação.

1. Descrição da Demanda a ser Contratada

Contratação de empresa especializada para  prestação de serviço  continuado de
coleta, transporte externo para o local de tratamento e destinação final de resíduos
de Classe II,  para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, conforme quadro abaixo:

Ordem Local Endereço Estimativa de
produção diária
de container de

1.200L

Estimativa de
produção anual
de container de

1.200L

1 Tribunal de Justiça 
Bloco A e B

Palácio Des. Clenon
de Barros Loyola, Av.
Assis Chateaubriand,

195, Setor Oeste

8 2.112

2 Centro Educacional Infantil
Des. Mauro Campos –

CRECHE

Rua 101, Qd. 17, Lt.
40, Setor Sul

1 264

3 Centro de Distribuição Av. PL-3, Qd. G, Lt.
04, Park Lozandes

1 264

4 Fórum Cível Av. Olinda, Qd. G, Lt.
04, Park Lozandes

 
8

2.112

5 Fórum Des. Fenelon
Teodoro Reis

(Fórum Criminal)

Rua 72, 312,Qd. C-
15, Lt. 15/19 Jardim

Goiás

4 1.056

6 Juizado da Infância e
Juventude

Rua T-47 com T-30,
669 Setor Bueno

1 264
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* Estimativa anual de produção de resíduos foram considerados 264 dias úteis
* Todas as unidades estão localizadas no município de Goiânia, Goiás.

2. Justificativa da Contratação

De acordo com a Lei Municipal nº 9.498/2014 e suas regulamentações (Decretos
N.º 728, de 14/03/2016,  N.º  2639, de 13/09/2017 e  N.º 3.156 de 14/11/2017), as
unidades  administrativas  e  judiciárias  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás,
descritas  neste  estudo  são  classificadas  como  grandes  geradores  de  resíduos
sólidos e integralmente responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos sólidos de
Classe  II,  gerados  em  suas  dependências,  incluindo  a  coleta,  segregação,
acondicionamento, transporte e destinação final.  Entre os resíduos gerados pelas
unidades do Poder Judiciário Goiano estão os resíduos comuns não recicláveis, os
quais  são  equiparáveis  aos  resíduos  domiciliares,  tais  como:  papéis  sanitários,
papéis de cozinha e copa, papéis metalizados, plastificados, adesivos, papéis que
tiveram contato com alimentos, resíduos orgânicos, resíduos de varrição, resíduos
de podas de grama e galhos, entre outros. Estes resíduos estão classificados como
Resíduos Classe II –Não perigosos, segundo a ABNT NBR 10.004.

Desta forma, para que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás possa realizar a
gestão de forma ambientalmente adequada, é necessário a contratação de empresa
especializada  para  realizar  a  coleta,  o  transporte  e  o  destino  adequado  desses
resíduos. 

A presente  contratação também visa a manutenção das condições de higiene e
limpeza  das  instalações  prediais  do  TJGO,  contribuindo  para  um  ambiente  de
trabalho agradável e propício a um bom desempenho profissional.

O Poder Judiciário Goiano não dispõe de meios próprios (pessoal especializado,
caminhões  e  local  que  funcione  como  aterro  sanitário)  para  realização  das
atividades disciplinadas pelos dispositivos legais supracitados, tendo que contratar
empresa especializada para realizar a coleta, o transporte e destinação final.

Atualmente  este  serviço  vem sendo realizado pela  Empresa Aroeira  Resíduos e
Serviços Ltda., qual foi desfavorável à renovação contratual, conforme documento
acostado aos autos de evento nº 22, por não poderem dar continuidade aos serviços
a  partir  do  vencimento  do  contrato,  tendo  em  vista  os  efeitos  econômicos  e
financeiros  gerados  em  consequência  as  medidas  de  combate  a  Pandemia  do
Covid-19, fato que ensejou abertura de uma nova contratação.

A contratada encontra-se com irregularidades nas Certidões de Tributos Federais,
desde o mês de novembro do ano de 2020 e o Certificado de Regularidade do
FGTS,  desde  o  mês  de  março/2021  (eventos  11  e  12),  conforme  justificativa
apresentada no evento nº 6.
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3. Atos normativos pertinentes à pretendida aquisição são os seguintes:

1. Lei Municipal de Goiânia nº 9.498, de 19/11/2014;
2.  Decreto  Municipal  de  Goiânia,  n.º 728,  de  14/03/2016  e  suas  atualizações
(Decreto nº 2639, de 13/09/2017 e n.º 3.156 de 14/11/2017)
3. Lei Federal nº 10.520/2002
4. Lei Estadual nº 7.928, de 27/12/2012
5. Lei nº 8.666/1993

3. Alinhamento Estratégico

A Contratação está alinhada ao Plano Anual de Contratações 2021 do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás (DA19).
 

4. Requisitos da contratação

O serviço é considerado de natureza continuada, sem fornecimento de mão de obra,
visando o gerenciamento dos resíduos sólidos de forma adequada com critérios e
práticas de sustentabilidade, nos termos do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduo Sólidos do Município de Goiânia, bem como das Leis Estadual nº 14.248,
de 29 de julho de 2002 e Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, garantindo a
manutenção das condições de higiene e limpeza das instalações prediais do Poder
Judiciário Goiano. 

As  empresas  proponentes  devem dispor  de  requisitos  para  a  contratação  deste
objeto:

1. Requisitos técnicos:

1.a) Apresentar Cadastro Técnico Ambiental – Resíduos Sólidos, na categoria de
empresa prestadora de serviço aos grandes geradores, junto ao órgão ambiental
municipal, disponível no site www.goiania.go.gov.br

1.b) Apresentar atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por empresa
pública ou privada, devidamente registrado(s) no Conselho Regional  competente,
comprovando  a  experiência  da  empresa  na prestação de  serviços  pertinentes  e
compatíveis com o objeto da licitação em características, quantidade e prazos.
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1.c) Atender os critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos
(ABNT NBR 10.004 e ABNT NBR 13.221); 

2. Requisitos funcionais:

2.a)  As  coletas  deverão  ser  realizadas  diariamente,  em  todas  as  unidades
descritas  no  quadro  de  item  1  deste  estudo  preliminar,  de  segunda  a  sexta,
preferencialmente  no período noturno,  desde que autorizado  pelo  Poder  Público
Municipal, não havendo necessidade de coleta aos sábados e domingos, podendo
serem realizadas em dias alternados, caso haja prejuízo ao contratante e devendo
ser autorizado pelo gestor do contrato.

2.b) A contratada deverá apresentar ao gestor de cada unidade para aprovação,
em até 3 (três) dias corridos da assinatura do contrato, cronograma de execução
semanal, indicando os dias e horários que estabelecerá como padrão de coleta de
cada unidade 

2.c)  O  cronograma  após  aprovado,  não  poderá  ser  alterado  desde  que  a
contratada apresente justificativa formal com aceite do gestor.

2.d)  Os  serviços  de  coleta  ocorrerão  nos  locais  em que  se  encontrarem os
repositórios armazenadores de lixo(contêineres de 1.200 l) do Poder Judiciário e de
acordo com o cronograma de execução a ser apresentado pela empresa contratada
e aceito pelo contratante. 

2.e)  Semanalmente  e  sempre  que  solicitado,  a  empresa  deverá  apresentar
recibo/relatório de retirada, incluindo fotos de antes e de depois do recolhimento,
assinado  pelo  responsável  da  empresa,  contendo  todas  as  informações  dos
resíduos coletados (unidade, data, horário e quantidade de contêineres recolhidos),
bem como documento que comprove a destinação final.

2.f)  Somente  serão  recolhidos  os  resíduos  que  estiverem  nos  contêineres,
evitando assim, cobranças não previstas. 

2.g) A equipe coletora da empresa deverá recolher, manusear e transportar os
sacos plásticos com cuidado para não os danificar. Caso haja rompimento desses,
os resíduos espalhados deverão ser imediatamente varridos, recolhidos e colocados
em recipientes adequados, pela própria equipe da empresa. 

2.h)  O  responsável  pela  operação  de  coleta  deverá  assegurar-se  que  os
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contentores e/ou caminhões estejam íntegros devidamente vedados, sem riscos de
acidentes ou derramamento de resíduos. 

3. Requisitos não funcionais:

3.a)  Levantamento  de  todos  os  elementos  necessários  e  suficientes  para  a
prestação de serviços continuados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos
não  recicláveis,  orgânicos  e  indiferenciados,  não  perigosos,  gerados  nas
dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, abrangendo as etapas de
coleta, transporte e destinação ou disposição final ambientalmente adequada.

3.b)  A  empresa  contratada  deverá  adotar  as  seguintes  práticas  de
sustentabilidade na execução dos serviços, no que couber:

3.b.1) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem
necessários, para a execução dos serviços;

3.b.2) que seus veículos e/ou suas caçambas estacionárias sejam dotadas de
sistema coletor de chorume;

3.b.3) demonstre a participação em programas de educação ambiental;
3.b.4) promova a capacitação dos seus funcionários, objetivando a educação

ambiental  em  prol  da  não  geração,  a  redução,  a  reutilização  e  reciclagem  de
resíduos sólidos.

3.c)  A  empresa  deverá  utilizar-se  de  técnicas  e  produtos  que  não  sejam
prejudiciais à saúde das pessoas e ao meio ambiente, ficando exclusivamente a seu
critério e responsabilidade

3.d)  A  empresa  deverá  fornecer,  até  o  5º  dia  útil  de  cada  mês  todas  as
informações referentes  à  natureza,  à  quantidade,  ao  tipo,  às  características  dos
resíduos  sólidos  coletados  e  transportados,  bem  como  os  comprovantes  de
destinação dos resíduos sólidos e a disposição final dos rejeitos em aterro sanitário
regularmente licenciado, devidamente assinados por técnico habilitado

3.e) A empresa deverá indicar expressamente em sua proposta em qual o Aterro
Sanitário realizará a disposição final dos rejeitos 

3.f)  A  prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os
empregados  da Contratada  e  a  Administração  Contratante,  vedando-se qualquer
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

5. Quantidade e Estimativa de Custos

O quantitativo estimado foi realizado com base no contrato anterior (Processo nº

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74130-011 – Telefone (62)3236-5499   www.tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 202101000253591

Assinado digitalmente por: ELIANE DE OLIVEIRA FALCAO, DIRETOR(A) DE DIVISÃO, em 18/04/2021 às 18:45.
Para validar este documento informe o código 401826783698 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

http://www.tjgo.jus.br/


Diretoria Administrativa – Divisão de Serviços Gerais e Postagem

201907000180994).

No contrato anterior, registrou-se um consumo abaixo do provisionado, considerando
os efeitos causados pela pandemia:

2020 – coleta de 347 contêineres (1200 litros)

2021 (até março) – coleta de 403 contêineres (1200 litros)

Para  levantamento  da  estimativa  de  custos  para  a  nova  contratação,  foram
realizadas  pesquisa  de  preços  no  mercado  goiano,  conforme  quadro  resumo
descrito abaixo:

Orçamento
Evento

Fornecedor Qtde. Valor
Unitário

Valor Total

17 34.353.401/0001-47 –  Araguaia  Ambiental
Coletas Ltda.

6.072 R$ 63,00 R$ 382.536,00

18 21.876.089/0001-24  –  Ecosense,
Construções,  Logística  e Gestão Ambiental
Eireli

6.072 R$ 75,00 R$ 455.400,00

19 34.749.981/0001-96  –  RTN  Coleta  de
Resíduos Eireli (Legado Ambiental)

6.072 R$ 89,00 R$ 540.408,00

20 73.797.383/0001-44  –  Recol  Ambiental
Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda

6.072 R$ 60,00 R$ 364.320,00

21 24.054.400/0001-48  –  Regenera
Gerenciamento de Resíduos

6.072 R$ 85,00 R$ 516.120,00

Dessa forma, o custo estimado para essa contratação, considerando o menor preço
encontrado na pesquisa de preços foi  de R$ 364.320,00 (trezentos e sessenta e
quatro mil, trezentos e vinte reais).

O custo  estimado real  para  a  contratação  deverá  ser  realizado pela  Divisão de
Compras do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

6. Contratações similares feitas por outros órgãos

As informações pertinentes a este item, deverão ser informadas pela Divisão de
Compras do Tribunal  de Justiça, unidade com acesso à consulta ao Sistema de
Banco de Preços.

7. Descrição da solução como um todo

Conclui-se que a solução para a necessidade apresentada nesse estudo será a
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contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviço  continuado  de
coleta, transporte externo para o local de tratamento e destinação final de resíduos
de Classe II.

As exigências objetivam garantir  a  higiene e limpeza das instalações prediais do
Poder Judiciário Goiano, contribuindo para o meio ambiente em respeito as leis e
normas que tratam referido tema. 

Os serviços serão prestados nas edificações do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás  com base no histórico  de prestações de serviço deste  tipo  em exercícios
anteriores e cadastrados no SISCON – Sistema de Contratos.

8.  Justificativa  para  o  parcelamento  ou não da solução quando necessária  para
individualização do objeto

O  objeto  deste  instrumento  quanto  ao  seu  tipo,  é  comum,  por  ser  possível
estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, especificações utilizadas no
mercado,  padrões  de  qualidade  e  desempenho  peculiares  ao  objeto,  conforme
Parágrafo Único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002. 

Entende-se  que  um  contrato  global  poderá  ser  mais  atrativo,  gerando  maior
concorrência entre os licitantes e maior vantajosidade no agrupamento dos itens,
optando-se de aquisição pelo menor preço.

Outro aspecto que se deve levar em consideração é a economicidade na fase de
gestão contratual, no que refere-se a fiscalização, facilitando-se o acompanhamento
visto que contará apenas com 01 (um) fiscal técnico, 01 (um) gestor e 02 (dois)
fiscais setoriais.

9.  Resultados  Pretendidos  em  Termos  de  Economicidade  e  de  melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:

Espera-se  que  o  objeto  contratado  mantenha  a  manutenção  das  condições  de
higiene e limpeza das instalações prediais do Poder Judiciário Goiano e atender à
demanda de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, bem como
o cumprimento  do  Plano  Municipal  de  Gestão  Integrada  de  Resíduo  Sólidos do
Município de Goiânia e da legislação já citada no item 2 deste estudo.

Ressalta-se que o Poder Judiciário Goiano não dispõe de meios próprios (pessoal
especializado, caminhões e local que funcione como aterro sanitário) para realização
das atividades disciplinadas pelos dispositivos legais supracitados, o que o obriga a
contratação de empresa terceirizada para execução e cumprimento da legislação
afeta ao objeto da contratação, no qual enquadra o Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás como grande geradores de resíduos sólidos.
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10. Providências para Adequação do Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás

Natureza Adequações necessárias

Infraestrutura tecnológica Não é necessária

Infraestrutura elétrica Não é necessária

Logística Apresentar cronograma de execução
Os serviços  deverão  ser  previamente
agendados,  devendo  ser  executados
de  segunda  a  sexta-feira,  período
noturno.

Espaço físico Não é necessária

Mobiliário Não é necessária

Impacto ambiental Destinação dos resíduos sólidos e a 
disposição final dos rejeitos em aterro 
sanitário regularmente licenciado, 
devidamente assinados por técnico 
habilitado 

11. Declaração da Viabilidade ou Não da Contratação

Com base nas informações apresentadas neste estudo preliminar e considerando
que a prestação dos serviços, objeto deste estudo, são essenciais para destinação
correta e ecológica dos resíduos gerados, contribuindo para preservação do meio
ambiente,  mantendo a  higiene e limpeza dos prédios do órgão fica declarada a
viabilidade da contratação.

12.. Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

RISCO 01 -  Termo de Referência ou Projeto básico incompleto ou inconsistente

Probabilidade ( x ) Baixa      (   ) Média      (   ) Alta

Impacto (   ) Baixa      (   ) Média      ( x) Alta

Id. Dano

1 Licitação fracassada ou deserta

Id. Ação Preventiva Responsável

1 Revisão cuidadosa do Termo de Referência ou Assessoria de
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Projeto básico de modo a verificar adequações Padronização de Termo de
Referência da Diretoria

Administrativa

Id. Ação  de  Contingência Responsável

1 Revogação  ou  anulação  do  processo  de
aquisição

Diretoria-Geral

RISCO 02 -  Estimativa de Preço em  Descompasso com os  Valores de Mercado

Probabilidade ( x ) Baixa      (   ) Média      (   ) Alta

Impacto (   ) Baixa      ( x  ) Média     (   ) Alta

Id. Dano

1 Licitação deserta ou contratação por preço elevado

Id. Ação Preventiva Responsável

1 Realizar adequada pesquisa mercadológica Divisão de Compras da
Diretoria Administrativa

Id. Ação  de  Contingência Responsável

1 No caso de preço elevado,  deve o pregoeiro
negociar  a  redução  dos  valores  propostos,
tendo como parâmetro os valores do contrato
atual.

Pregoeiro

2 No  caso  de  licitação  deserta,  avaliar  a
possibilidade de proceder à contratação direta
por dispensa de licitação.

Diretoria-Geral

Seleção do Fornecedor

RISCO 01 -  Licitação Fracassada

Probabilidade ( x ) Baixa      (   ) Média      (   ) Alta

Impacto (   ) Baixa      (   ) Média      ( x) Alta

Id. Dano

1 Falta ou atraso dos serviços

Id. Ação Preventiva Responsável

1 Planejar  adequadamente  a  contratação,  em
especial  quanto  aos  quantitativos,

Diretoria Administrativa
( Divisão de Serviços  Gerais e
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especificação,  estimativa  de  preços  dos
serviços,  Edital  e  Termo  de  Referência,  de
modo a verificar suas adequações.

Postagem,  Assessoria  de
Padronização de Termo de

Referência e Divisão de
Compras)

Id. Ação  de  Contingência Responsável

1 Realizar  contratação  emergencial  a  fim  de
garantir a prestação dos serviços.

Setor de Licitações
Diretoria-Geral

13. Indicação dos(as) servidores(as) que exercerão as funções de:
1. Gestor do Contrato: Diretora Administrativa do TJGO
2. Fiscal Técnico: Diretora da Divisão de Serviços Gerais e Postagem do TJGO
3. Fiscal  Setorial:  Diretor da Divisão de Serviços Gerais da Diretoria do Foro da
Comarca de Goiânia e 01 (um) servidor(a) designado(a) pela Divisão de Serviços
Gerais e Postagem do TJGO.
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