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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2018 

 (PROC. Nº 0004787-21.2018.4.01.8005)  
 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP) 

 

A Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, por intermédio do Pregoeiro, designado 
pela Portaria nº 71, de 29 de outubro de 2017, torna público a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, obedecidas as 
disposições contidas na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto 5.450, de 31 de maio de 
2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, e, subsidiariamente, nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, independentemente de transcrição das normas regentes e às condições e exigências 
deste Edital e seus anexos. 
   
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública de 
Pregão Eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico COMPRASNET. 
 
DIA: 16 de agosto de 2018. 
HORÁRIO: 14hs (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto do presente Pregão Eletrônico consiste contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços continuados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, 
gerados nas dependências da Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Distrito 
Federal, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada., conforme as especificações e quantidades constantes no ANEXO I - 
Termo de Referência deste Edital. 
 
1.2 - O objeto desta contratação será realizado na forma de execução indireta, com regime de 
execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "a" da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
1.3 - É vedada a subcontratação total do objeto contratado, sendo permitida a subcontratação 
parcial, para os serviços de destinação ou disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, 
conforme especificado no ANEXO I - Termo de Referência deste Edital. 
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1.4 – Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no Comprasnet e 
as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

2. DOS ANEXOS 
 
2.1 - São partes integrantes deste Edital: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II – Modelo de Proposta; 
c) ANEXO III – Modelo de Declaração de Vistoria e de Dispensa de Vistoria; 
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração (TCU – Acórdão 1.793/2011); 
e) ANEXO V – Minuta de Contrato. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar deste Pregão, exclusivamente, microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, que atenderem a todas 
as exigências constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados 
no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
3.2 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante, 
obtidas junto à STI/MP, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
3.3 – O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que: se enquadra 
como ME/EPP (se for o caso); que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e 
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; que inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação; que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a 
partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz; que sua proposta foi elaborada de maneira 
independente e que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado e que os 
serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991. 
 
3.3.1 – O preenchimento de qualquer declaração falsa no sistema Comprasnet sujeitará o licitante 
às sanções legais cabíveis. 
 
3.4 - Não poderão participar desta licitação: 
 
3.4.1 - Empresas suspensas de participar de licitação e impedida de contratar com a JFDF, 
durante o prazo da sanção aplicada;  
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3.4.2 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação;  
 
3.4.3 -  Empresas impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 
aplicada;  
 
3.4.4 - Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 
8º, V, da Lei nº 9.605/98;  
 
3.4.5 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;  
 
3.4.6 - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
 
3.4.7 - Empresas cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 
deste Pregão;  
 
3.4.8 - Empresas que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  
 
3.4.9 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.4.10 - Empresas que não se qualifiquem como ME/EPP ou que, embora qualificadas como 
ME/EPP, incidam em qualquer das excludentes do artigo 3º, §4º, da LC nº 123/2006. 
 
3.4.11 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.4.12 - Sociedades cooperativas, considerando as disposições contidas no artigo 10º da 
Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017 nº 05, de 26 de maio de 2017. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - O credenciamento do licitante bem assim a sua manutenção dependerá de registro 
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 
disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/05. 
 
4.2 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico credenciar-se no SICAF, 
conforme disposto no inciso I do art. 13 do Decreto 5.450/05. 
 
4.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005). 
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4.4 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante. 
 
5. DO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS 
 
5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá cadastrar sua proposta com a 
descrição completa do objeto ofertado, indicando valor mensal do item, com apenas duas 
casas decimais, em moeda corrente nacional, exclusivamente por meio eletrônico através do 
site: www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do edital no Comprasnet, 
até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública. 
 
5.1.1 – O licitante deverá incluir nos preços apresentados todos os custos e despesas, tais como: 
tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 
 
5.2 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada; entretanto, após iniciada a sessão somente caberá desistência por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.2.1 – Como condição de participação do grupo, o licitante deverá, obrigatoriamente, 
cotar todos os seus itens. 
 
5.2.2 – A desclassificação de um único item do grupo implicará na desclassificação da 
proposta para todo o grupo. 
 
5.3 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.4 - A participação no certame e a apresentação da proposta implicarão plena aceitação, por 
parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não se lhe 
reconhecendo o direito à argüição de omissões, enganos ou erros posteriores, que encerrem a 
pretensão de alterar o valor total ofertado. 
 
5.5 - Não serão aceitas cotações com quantidades inferiores às constantes no ANEXO I - 
Termo de Referência deste Edital. 
 
6. DO PROCEDIMENTO E DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
6.1 - O Pregoeiro e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites 
e procedimentos estabelecidos na legislação pertinente e conforme os subitens abaixo: 
 
6.1.1 - no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro efetuará a abertura das 
propostas cadastradas no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por meio do endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/�
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6.1.2 – durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá, 
exclusivamente, mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico; 
 
6.1.3 - abertas as propostas, o Pregoeiro verificará a conformidade de cada item com os 
requisitos estabelecidos no ANEXO I  - Termo de Referência deste Edital; 
 
6.1.3.1 – caso seja verificado que a proposta não atende aos requisitos estabelecidos, esta será 
desclassificada pelo Pregoeiro, de forma fundamentada e registrada no sistema; 
 
6.1.3.2 – quando compatíveis, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, e os licitantes que não 
tiveram suas propostas desclassificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 
 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, pelo valor mensal do item, com apenas duas 
casas decimais

 

 sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de 
cada lance; 

7.2 - durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, para o item. O sistema não identificará o autor dos lances aos 
demais participantes.  
 
7.2.1 – Na fase de lances a disputa será por item, sendo que no caso do grupo o sistema 
atualizará automaticamente o valor global do grupo, classificando-se em primeiro lugar a 
empresa que ofertar o menor valor global para o grupo. 
 
7.3 – Para novos lances, obrigatoriamente o licitante deverá oferecer um valor inferior ao 
ofertado por ele anteriormente e registrado pelo sistema. 
 
7.4 - O sistema registrará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado 
primeiro. 
  
7.5 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n° 5.450/05. Entretanto, o Pregoeiro poderá 
excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexeqüível. 
  
7.6 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer operante e acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos 
sem prejuízo dos atos realizados; 
 



PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 
Contrato SJ/DF nº         /2018                                                                                     p.6 
 

7.6.1 - quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, 
no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.7 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, e o sistema 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, no qual será concedido o tempo de no 
mínimo 1 (um) minuto e de no máximo 60 (sessenta) minutos. 
 
7.7.1 – Com o encerramento do tempo de iminência, transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7.8 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances ou após negociação e decisão do Pregoeiro, conforme item 8.  
 
8. DA NEGOCIAÇÃO 
 
8.1 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro examinará a compatibilidade do preço ofertado pelo 
proponente classificado em primeiro lugar com o valor estimado para a contratação. 
 
8.2 – O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no 
edital. 
 
8.3 - Não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, por parte do primeiro 
colocado, o Pregoeiro recusará sua proposta e direcionará a contraproposta ao licitante 
imediatamente classificado, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável. 
 
8.4 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
9.1 – O Pregoeiro levará em conta, no interesse da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito 
Federal, o critério do menor preço e as condições estabelecidas neste Edital. 
 
9.2 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, em arquivo único, via 
sistema eletrônico, por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta de preços ajustada ao menor 
lance ofertado, bem como os documentos de habilitação constantes do item 10 deste edital, no 
prazo máximo de 2 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro. 
 
9.2.1 – A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, opções, 
emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverá constar: 
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9.2.1.1 – as especificações claras e detalhadas do objeto licitado, de acordo com as 
especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital; 
 
9.2.1.2 – Declaração expressa na proposta em qual aterro sanitário irá realizar a disposição final 
dos rejeitos, bem como ciência dos termos constantes do artigo 10, § 2º, da Lei Distrital nº 
5.418/2014, que determina que "os resíduos sólidos gerados no Distrito Federal somente têm 
autorização de transporte para outros estados da Federação após autorização ou declaração 
expressa de concordância emitida pela autoridade ambiental competente do estado receptor dos 
resíduos". 
 
9.2.1.3 - Na hipótese de destinação dos resíduos a aterro cuja gestão não seja realizada pelo 
SLU/DF, deverá, também, anexar em sua proposta de preços a documentação expedida pela 
Secretaria do Meio Ambiente (ou órgão equivalente do município em que o aterro esteja 
instalado), autorização para realizar o depósito desses materiais naquele ambiente. 
 
9.2.1.4 - prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
entrega da mesma, encerrando-se sempre em dia útil. 
 
9.2.1.5 – razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, correio eletrônico para 
contato e recebimento/aceite da nota de empenho, banco, agência, praça de pagamento e conta 
corrente, assinatura e nome legível do representante legal da empresa responsável pela proposta. 
 
9.3 – Nos casos em que forem detectados erros materiais nas propostas apresentadas, durante a 
análise da aceitação, o Pregoeiro poderá determinar ao licitante vencedor, ajustes formais. 
 
9.4 – Caso ocorram problemas que impossibilitem o encaminhamento da documentação exigida 
no subitem 9.2 em “arquivo único”, deverá o licitante avisar o Pregoeiro, via chat, a fim de que 
ele possa novamente convocar o anexo, liberando, assim, o sistema.  
 
9.5 - A pedido do licitante – via chat e justificadamente, o prazo fixado no subitem 9.2 poderá 
ser prorrogado pelo Pregoeiro, levando-se em conta o interesse desta JFDF, a justificativa e a 
razoabilidade do pleito.  
 
9.6 - Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do 
sistema Comprasnet, poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 
momento. Nesse caso, os documentos deverão ser postados no prazo de 2 (dois) dias, a contar da 
solicitação, à Seção de Compras e Licitações da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito 
Federal, situada no SAUS, Quadra 2, Bloco G, Lote 8, Anexo A, Brasília – DF, CEP: 70.070-
933.   
 
9.7 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no 
subitem 9.2 e no prazo estipulado no mesmo subitem, sem que tenha apresentado justificativa 
aceita pelo Pregoeiro, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 
edital. 
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9.8 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta 
Justiça Federal do Distrito Federal, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 
 
9.9 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e seus anexos, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
 
9.10 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 
 
9.11 – Também não serão admitidas propostas elaboradas em desacordo com os termos deste 
Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
 
10.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
10.1.1 - SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores; 
 
10.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 
10.1.3 -Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
10.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
10.1.5 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
 
10.1.6 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 
 
10.2 - Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte 
documentação complementar:  
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis�
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php�


PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 
Contrato SJ/DF nº         /2018                                                                                     p.9 
 

a) Documentação de Habilitação Jurídica; 
b) Documentação de Habilitação Fiscal e Trabalhista;  
c) Documentação de Habilitação Técnica; 
d) Declaração de Vistoria ou de Dispensa de Vistoria – ANEXO III - Modelo; 
e) Declaração de que não possui, em seu quadro societário, servidor pertencente a esta JFDF 
(Acórdão nº 1.793/2011 – TCU - Plenário) – Modelo Anexo IV 
 
10.3 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 
 
10.3.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no órgão 
competente ou Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
10.3.1.1. - No caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores, e no caso de sociedades civis, acompanhado 
de prova da diretoria em exercício. 
 
10.3.1.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI, na forma da Resolução 
CGSIM nº 16/2009, alterada pela Resolução nº 17, de 09 de abril de 2010 e pela Resolução nº 
26, de 8 de dezembro de 2011. 
 
10.3.2 – Em quaisquer dos atos constitutivos deverá estar contemplada, dentre os objetivos 
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da 
licitação; 
 
10.3.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País. 
 
10.3.4 - Documento de Identidade do Representante Legal da empresa, para fins de assinatura do 
Contrato – excepcionalmente, este documento poderá ser enviado digitalizado, via e-mail 
(selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com). 
 
10.3.4.1 – Caso o signatário do Contrato não seja contemplado para tal no Contrato Social ou 
Estatuto da Empresa, deverá apresentar Procuração dando-lhe poderes para assinar o 
Contrato, com autenticação em cartório. 
 
10.4. A habilitação fiscal e trabalhista será comprovada mediante consulta, do Pregoeiro, ao 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos 
documentos abaixo: 
 
10.4.1 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à 
Caixa Econômica Federal; 
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10.4.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e Secretaria 
da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou Receita Federal 
do Brasil; 
 
10.4.3 – prova de regularidade junto às Fazendas Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, ou 
seja, que incidam na atividade ou tipo de objeto que é contratado. 
 
10.4.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943; 
 
10.5 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF será 
assegurado ao licitante o direito de encaminhar a documentação atualizada constante nos 
subitens 10.4.1 a 10.4.4, através da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet. 
 
10.6 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 10.4.1 a 10.4.4 esteja vencida no 
SICAF, poderá também o Pregoeiro, consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 
 
10.7 - Para fins de habilitação técnica, os licitantes deverão apresentar a seguinte 
documentação: 
 
10.7.1 - Certidão de comprovação de credenciamento como autorizadas do Serviço de Limpeza 
Urbana do Distrito Federal - SLU/DF para prestação de serviços de coleta e transporte de 
resíduos sólidos, de acordo com o Decreto Distrital nº 37.568/2016; 
 
10.8 – Deverá ainda ser apresentada, pela empresa licitante, Declaração de Vistoria ou  
Declaração de Dispensa de Vistoria, obrigatoriamente, na fase de habilitação do certame – 
conforme modelos constantes do ANEXO III e III-A. 
 
10.8.1 - Declaração de Vistoria expedida pelo Núcleo de Administração de Serviços Gerais - 
NUASG/SESEG, comprovando que um representante da licitante compareceu à Justiça Federal e 
realizou vistoria  nos locais de execução dos serviços, tendo tomado ciência das condições e 
peculiaridades inerentes aos serviços a serem realizados e das características dos locais de 
execução, mediante o que admitirá o prévio e total conhecimento das condições de trabalho, na 
forma do ANEXO III deste Edital. 
 
10.8.2 - A vistoria deverá ser previamente agendada junto à Seção de Serviços Gerais - 
SESEG, de segunda a sexta-feira, por meio do telefone (0XX61) 3221-6780. 
 
10.8.3 – Caso o licitante opte por não realizar vistoria, deverá declarar que tem pleno 
conhecimento das condições de execução do objeto contratado, assumindo total 
responsabilidade pela a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 
verificação dos locais de instalação, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase 
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de execução do contrato, nos termos do Acórdão nº 1174/2008 – Plenário - TCU  (ANEXO III-A 
- Modelo de Declaração). 
 
10.9 - Será admitida a apresentação de registros de CNPJ’s diferentes, entre matriz e filial, nos 
comprovantes pertinentes à Certidão Negativa de Débito - CND e ao Certificado de 
Regularidade de Situação do FGTS–CRF, quando houver a comprovação de centralização do 
recolhimento dos tributos. 
 
10.10 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos exigidos neste Edital. 
 
10.11 - O licitante que deixar de enviar a documentação indicada neste item dentro do prazo 
estipulado no subitem 9.2, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, será inabilitado e sujeitar-se-á 
às sanções previstas neste edital. 
 
10.12 – Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006: 
 
10.13 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
10.13.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do 
resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública,  quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
10.13.2 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará 
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666, de 21/06/1993 e art. 7ª da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração 
Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
10.14 – Para os efeitos deste Pregão, o licitante será declarado vencedor após a fase de 
habilitação e antes da etapa recursal. 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, durante 
o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar intenção de recorrer. 
 
11.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
implicará na decadência desse direito. 
 
11.1.2 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
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rejeitando-o, em campo próprio do sistema. 
 
11.1.3 – O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá, em campo próprio do 
sistema, no prazo de 3 (três) dias, apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará 
a correr após o término do prazo do recorrente. 
 
11.1.3.1 – Após o término dos prazos fixados no subitem 11.1.3, o Pregoeiro terá 5 (cinco) dias 
úteis para exame e decisão. 
 
11.1.3.2 – Caso o Pregoeiro não reconsidere sua posição, deverá encaminhar o recurso para 
decisão da Autoridade Competente, a qual deverá ser proferida em até 5 (cinco) dias úteis. 
 

11.2 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

11.3 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 - 
 

A adjudicação e homologação do objeto será feita por menor preço global. 

12.2 - Não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro 
adjudicará o(s) objeto(s) licitado(s) e a Autoridade Competente procederá à homologação. 
 
12.3 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, a Autoridade Competente 
adjudicará e homologará o resultado da Licitação. 
 
12.4 – Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
13 – DAS CONDIÇÕES INICIAIS DE CONTRATAÇÃO  
 
13.1 - A contratação do objeto da presente licitação será efetuada mediante instrumento próprio, 
conforme preceitua o art. 62 da Lei 8.666/93, do qual farão parte integrante todas as condições 
estabelecidas neste Edital e em seus anexos, independentemente de transcrição, bem como a 
documentação e a proposta do licitante vencedor, naquilo que não contrariar os termos deste 
Edital, com previsão de adaptação às normas vigentes. 
 
13.2 - A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, será convocada para 
assinar eletronicamente o contrato, conforme minuta do Anexo V, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados de sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação - SEI, 
podendo este ser prorrogado, a pedido da adjudicatária, em conformidade com o art. 64, § 1º da 
Lei nº 8.666/93. Em não o fazendo, aplicar-se-ão as disposições contidas no art. 64, § 2º da 
mesma lei. 
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13.3 – A assinatura do contrato se dará mediante login e senha fornecidos pelo Tribunal 
Regional Federal 1ª Região, após o devido cadastro do licitante no Sistema Eletrônico de 
Informação – SEI, cujo link se encontra na página: www.trf1.jus.br.  
 
13.3.1 – A documentação descrita nos subitens 10.4.1 a 10.4.4 será comprovada mediante 
consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF. Caso a validade da 
documentação esteja vencida no SICAF, a contratante poderá consultar sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões e, havendo a impossibilidade em realizar a consulta, deverá o 
licitante vencedor, no prazo descrito no subitem 13.2, apresentar a documentação comprovando a 
regularidade fiscal da empresa. 
 
13.4 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, retardar ou 
deixar de encaminhar a documentação solicitada juntamente com o termo de contrato assinado, 
será convocado outro licitante, na ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e legais cabíveis. 
 
13.5- Ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) dias 
da data da entrega das propostas, sem a convocação para a contratação, conforme disposto no § 
3º do artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 
 
13.6 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços 
com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de 
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal 
contratante, conforme Resolução nº 07 de 18 de outubro de 2005 do CNJ. 
 
13.7 - As obrigações da Contratada, da Contratante e demais condições contratuais estão 
estabelecidas na minuta de Contrato – ANEXO V deste Edital. 
 
14. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
14.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, 
inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA deverá 
apresentar garantia de 5% (cinco) por cento do valor contratado em uma das modalidades 
estabelecidas no § 1.º do art. 56 da Lei n° 8.666/1993. 
 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento da Justiça Federal no Distrito Federal, na Ação Julgamento de 
Causas, Natureza da Despesa – 33.90.39. 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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16.1 - A aplicação de penalidades à Contratada reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II 
do capítulo IV - Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, da Lei nº 8.666/93. 
 
16.1.1 - As multas contratuais estão estabelecidas no ANEXO V - Minuta de Contrato. 
 
16.2 - Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 c/c artigo 28 do Decreto 5.450/2005, 
comete infração administrativa passível de impedimento de licitar e contratar com a União, bem 
como descredenciamento no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores que 
menciona o inciso XIV do art. 4º da Lei do Pregão, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das penalidades previstas neste edital e das demais cominações legais: 
 
16.2.1 - A licitante adjudicatária que não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo 
de validade da proposta; 
 
16.2.2 - A licitante que deixar de entregar documentação em qualquer fase do certame; 
 
16.2.3 - A licitante que entregar documentação falsa em qualquer fase do certame; 
 
16.2.4 - A licitante que ensejar o retardamento de qualquer das fases do procedimento licitatório; 
 
16.2.5 - A licitante convocada após a etapa de lances que, dentro do prazo de validade exigido no 
edital, não mantiver a proposta; 
 
16.2.6 - A empresa que fraudar na execução do objeto; 
 
16.2.7 - A empresa que se comportar de modo inidôneo; ou, 
 
16.2.8 - A empresa que cometer fraude fiscal. 
 
16.3 - Conforme disposto no Acórdão TCU 754/2015 – Plenário, subitem 9.5.1, será autuado 
processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, injustificadamente, 
ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo que tal dispositivo tem caráter 
abrangente e se refere a condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também ao 
procedimento licitatório e à execução da avença. 
 
16.3.1 – Além das sanções previstas no subitem anterior, fica o licitante sujeito as cominações 
legais previstas na Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013. 
 
16.4 - A aplicação de multas, bem como a rescisão de contrato, não impede que a Justiça Federal 
aplique à Contratada as demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
16.5 - A aplicação de qualquer das sanções relacionadas neste Edital será precedida de processo 
administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 
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17. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS 
 
17.1 – Observada a antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura 
da sessão, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, até as 19h do prazo 
legal - horário de expediente desta Seção Judiciária - mediante termo dirigido ao Pregoeiro, 
exclusivamente na forma eletrônica, para os e-mails selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com, 
devendo no assunto constar IMPUGNAÇÃO. 
  
17.1.1- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de 
Referência, decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
17.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
 
17.2 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente para o endereço eletrônico selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com. 
 
17.3 - Os esclarecimentos eventualmente prestados integram o edital e passarão a fazer parte das 
regras do instrumento convocatório. 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 – As obrigações da Contratada e da Contratante estão estabelecidas no Termo de Referência 
– ANEXO I deste Edital e na Minuta do Contrato – ANEXO V. 
 
18.2 - As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido 
homologadas pela Autoridade Competente da Justiça Federal do Distrito Federal. 
 
18.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
 

18.4 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão 
divulgadas na homepage desta Justiça Federal do Distrito Federal e do Comprasnet 
(www.jfdf.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), devendo as licitantes acessá-las para 
ciência. 
 
18.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dia de 
expediente na Justiça Federal do Distrito Federal e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando explicitamente disposto em contrário. 
 
18.6 - A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não implicará 
aceitação, novação ou precedente. 
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18.7 - No caso de problemas que dificultem ou impossibilitem a remessa de qualquer 
documentação, via sistema Comprasnet, pela opção “enviar arquivo”, poderá a empresa 
encaminhar para o e-mail da SELIC (selic.df@trf1.jus.br / selic.df@gmail.com). 
 
18.7.1 – Para o deferimento do pleito pelo Pregoeiro, a empresa deverá solicitar e justificar o 
motivo de não poder postar a documentação via sistema Comprasnet. 
 
18.8 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins 
de classificação e habilitação.  
 
18.9 - A presente licitação, no interesse do serviço público, poderá ser adiada, revogada ou 
anulada, sempre com despacho fundamentado, conforme o artigo 49 da Lei nº 8.666/93. 
 
18.10 - Aplica-se, subsidiariamente, à presente licitação, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor e a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
18.11 - Os casos omissos serão decididos, conforme o caso, pelo Pregoeiro ou autoridade 
competente, com base na legislação vigente. 
 
18.12 - Mais esclarecimentos quanto ao procedimento licitatório poderão ser obtidos pelos 
telefones (0xx61) 3221-6403 / 3221-6404 / 3221-6405, ou no endereço SAUS, Quadra 2, Bloco 
G, anexo, CEP: 70.070-933, no horário de l3h às l8h. 

 
             Brasília, 03 de agosto de 2018. 
 
   Hudson de Carvalho Basto 

      Pregoeiro – JFDF 
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ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1.         DO OBJETO 

1.1.      Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, gerados nas dependências da Justiça 
Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Distrito Federal, abrangendo as etapas de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada. 

2.         DA JUSTIFICATIVA 

2.1.      Diante da publicação da Lei Distrital nº 5.610, de 16 de fevereiro de 2016 e do Decreto 
Distrital nº 37.568, de 24 de agosto de 2016, a JFDF, classificada como grande gerador de 
resíduos sólidos, é integralmente responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos similares 
aos resíduos domiciliares, gerados em suas dependências, incluindo as atividades de segregação, 
coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento, destinação ou disposição final desses. 

2.2.      Entre os resíduos gerados pela JFDF 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. 
Esses resíduos são classificados como Resíduos Classe II, não Perigosos, segundo a NBR 10004 
da ABNT. 

2.3.      A JFDF não dispõe de meios próprios (pessoal especializado, frota e local que funcione 
como aterro sanitário) para a realização das atividades disciplinadas pelos dispositivos legais 
supracitados, o que a obriga a socorrer-se da estrutura de terceiros para viabilizar o cumprimento 
desses mandamentos legais. 

2.4.      Para que a JFDF possa realizar a gestão de forma ambientalmente adequada, é necessária 
a contratação de empresa especializada para realizar a coleta, o transporte e a destinação final 
adequada desses resíduos. 

2.5.      O Decreto Distrital nº 38.021/2017, estabeleceu o prazo de até 31 de dezembro de 2017 
para que os grandes geradores estejam cadastrados junto ao SLU/DF, exigindo-se a inclusão dos 
contratos firmados para a prestação de serviço de coleta, transporte e destinação de seus resíduos 
ou a declaração de que essas atividades são realizadas por contra própria, hipótese não possível 
ao Órgão, conforme justificativa constante do item 2.3. Considerando que a partir de 1º de 
janeiro de 2018 haveria interrupção da coleta dos resíduos que atualmente é realizada pelo SLU, 
torna-se indispensável que a presente contratação seja levada a efeito com a maior brevidade 
possível. 

2.6.      Os serviços objeto da presente contratação são imprescindíveis para a JFDF, notadamente 
por se tratarem de atividades cuja falha na execução pode dar ensejo ao recebimento de 
notificações dos órgãos de fiscalização e, consequentemente, aplicação de multas. E por se tratar 
de uma atividade cuja prestação possui preço público máximo estabelecido, a celebração do 
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contrato pelo período de 12 (doze) meses se mostra razoável, podendo ser prorrogável de acordo 
com o limite legal. 

3.         DAS DEFINIÇÕES - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

3.1.      Para fins do presente Termo de Referência, consideram-se as seguintes definições: 

a)         Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 
outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas a disposição final, observadas 
as normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

b)        Destinação Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de 
rejeitos em aterros, observadas as normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

c)         Destinação Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, englobando ainda a disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos; 

d)        Destinação Grande gerador: Justiça Federal da 1ª Região no DF; 

e)         Destinação Resíduos Sólidos: material, substância, objeto ou bem descartados, 
resultantes de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 
rede pública de esgotos ou em corpos d'água ou que exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 

f)         Destinação Resíduos sólidos indiferenciados: resíduos não separados na origem e não 
disponibilizados para triagem com fins de reutilização, reciclagem ou compostagem; 

g)         Destinação Resíduos sólidos orgânicos: resíduos compostos por alimentos in natura, 
restos de alimentos processados, resíduos de jardinagem, poda e supressão de árvores, capina e 
roçagem, sejam eles de origem urbana, industrial, agrossilvipastoril ou outra; 

h)        Destinação Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 

4.         DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 

4.1.      Os resultados pretendidos com a presente contratação são: 

4.1.1.   manutenção das condições de higiene e limpeza das instalações prediais da Justiça 
Federal da 1ª Região no DF, contribuindo para um ambiente de trabalho agradável e propício ao 
bom desempenho profissional de magistrados, servidores e prestadores de serviços; 
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4.1.2.   atendimento à demanda de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, nos 
termos da Lei Distrital nº 5.610/2016, do Decreto Distrital nº 37.568/2016 e da Resolução 
ADASA nº 14/2016; 

5.         DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1.      Não poderão participar do certame as empresas que estejam reunidas em consórcio e que 
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição, bem como cooperativas. 

5.2.      Tal vedação deve-se ao fato de o objeto não apresentar alta complexidade técnica que 
impossibilite a participação de empresas de forma individual, nem tampouco de grande vulto, 
não sendo necessária a junção de empresas para sua perfeita execução, ampliando sobremodo a 
competitividade do certame. 

5.3.      Não poderão participar do certame as cooperativas, tendo em vista que o objeto não se 
enquadra no artigo 40 do Decreto Federal nº 7404, de 23-12-2010. 

6.         DA BASE LEGAL E DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

6.1.      Recomenda-se que a licitação seja efetuada por meio de Pregão Eletrônico, conforme 
disposto na lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005, uma vez que se trata de serviço comum, cujos padrões de desempenho e qualidade 
podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado. 

6.2.      A adjudicação será por menor preço global, abrangendo as etapas de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e a destinação ou disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, 
considerando se tratar de serviços prestados de forma conjunta por empresas autorizadas pelo 
SLU, caracterizando-se, inclusive, em obrigação prevista no inciso VII do artigo 15 do Decreto 
Distrital nº 37.568/2017, que estabelece que as próprias empresas autorizadas devem, 
trimestralmente, informar ao SLU a relação dos grandes geradores e os locais de disposição final 
dos resíduos sólidos indiferenciados e coletados. Ademais, o artigo 3º da Lei Distrital nº 
5610/2016 considera que o gerenciamento de resíduos sólidos constitui-se no conjunto de 
atividades planejadas que incluem segregação, coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos, caracterizando-se no objeto desta contratação. 

7.         DAS PROPOSTAS 

7.1.      As proponentes deverão apresentar proposta discriminando quantitativo, preço unitário e 
total por item, informação técnica do serviço ofertado, obedecidas as especificações exigidas. 

7.2.      É de inteira responsabilidade do proponente o preenchimento da proposta, não sendo 
admitida a alteração de qualquer dos valores ofertados, com alegação de omissões, enganos ou 
erros posteriores à apresentação da proposta. 

7.3.      A proponente deverá apresentar, juntamente com a proposta, Declaração de Vistoria 
Técnica ou a declaração de renúncia a esta. 

7.4.      Declarar expressamente em sua proposta em qual aterro sanitário irá realizar a disposição 
final dos rejeitos, bem como ciência dos termos constantes do artigo 10, § 2º, da Lei Distrital nº 
5.418/2014, que determina que "os resíduos sólidos gerados no Distrito Federal somente têm 
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autorização de transporte para outros estados da Federação após autorização ou declaração 
expressa de concordância emitida pela autoridade ambiental competente do estado receptor dos 
resíduos". 

7.4.1.   Na hipótese de destinação dos resíduos a aterro cuja gestão não seja realizada pelo 
SLU/DF, deverá, também, anexar em sua proposta de preços a documentação expedida pela 
Secretaria do Meio Ambiente (ou órgão equivalente do município em que o aterro esteja 
instalado), comprovando estar autorizada a realizar o depósito desses materiais naquele 
ambiente. 

8.         DA HABILITAÇÃO TÉCNICA/JURÍDICA 

8.1.      As empresas participantes deverão apresentar certidão de comprovação de 
credenciamento como autorizadas do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF 
para prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, de acordo com o Decreto 
Distrital nº 37.568/2016; 

9.         DA VISTORIA 

9.1.      Às licitantes será facultada vistoria aos locais da prestação dos serviços, para 
conhecimento das condições e das características dos locais de coleta dos resíduos gerados nas 
edificações da JFDF. A vistoria, se realizada, deverá ser previamente agendada pelo telefone 
0XX (61) 3221-6780, no horário das 8h às 18h. 

9.2.      A licitante que se abstiver da vistoria deverá declarar que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e dos locais de coleta dos resíduos, 
assumindo total responsabilidade pela a ocorrência de eventuais prejuízos decorrentes de 
omissão na verificação dos locais de coleta dos resíduos nas instalações da JFDF, com vistas a 
proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão 
1174/2008 - Plenário - TCU. 

9.3.      A licitante que optar pela realização da vistoria, deverá apresentar, juntamente com a 
proposta, a declaração emitida pela SESEG/NUASG. 

9.4.      As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos 
serviços nem dos locais de coleta dos resíduos, realizando ou não a vistoria. 

10.       DOS HORÁRIOS E LOCAIS DE COLETA DOS RESÍDUOS 

10.1.    A CONTRATADA deverá efetuar a retirada dos sacos depositados nos contêineres no 
horário entre 7h e 9h, nos seguintes períodos e endereços dos Edifícios, pertencentes a Justiça 
Federal de 1º Grau no DF: 

10.1.1. Edifício-Sede I e Anexo, localizados no Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Lote 8, Bloco 
G - Periodicidade de coleta 5 (cinco) vezes por semana (segunda a sexta)

10.1.2. Edifício-Sede II, localizado na Quadra 4, Lote 7, Bloco D - 

 no horário entre 7h 
e 9h; 

Periodicidade de coleta 5 
(cinco) vezes por semana (segunda a sexta) no horário entre 7h e 9h; 
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10.1.3. Edifício-Sede III, localizado no Setor de Edifícios Públicos Norte, Quadra 510, Lote 8, 
Bloco C - Periodicidade de coleta 5 (cinco) vezes por semana (segunda a sexta)

10.1.4. Edifício localizado no Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 2, Lotes 30/60. - 

 no horário 
entre 7h e 9h; 

Periodicidade de coleta 5 (cinco) vezes por semana (segunda a sexta)

10.2.    Os dias da semana e faixa horária de coleta, previstos neste item, poderão ser alterados 
pela JFDF, desde que comunicado à empresa contratada com antecedência de 15 (quinze) dias. 

 no horário entre 7h e 
9h; 

10.2.1. Nos feriados nacionais e nos exclusivos do Poder Judiciário Federal bem como nos dias 
em que não houver expediente, não haverá coleta. 

10.2.2. Durante o período de 20 de dezembro a 31 de janeiro, mediante comunicação prévia do 
Fiscal do contrato, a coleta poderá ocorrer em dias alternados. 

11.       DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1.    Os serviços especializados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, 
gerados nas dependências da JFDF deverão ser executados em consonância com as disposições 
contidas neste Termo de Referência, os normativos federais e distritais que sobre eles disponham 
(Lei n.º 12.305/2010, Decreto Federal n.º 7.404/2010, Leis Distritais nº 5.418/14 e 5.610/2016, 
Decreto Distrital n.º 37.568/2016 e Resolução ADASA n.º 14/2016), bem como as normas 
expedidas sobre o assunto pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e outros normativos que a respeito deles venham a 
ser expedidos. 

11.2.    Os resíduos sólidos indiferenciados e os rejeitos serão acondicionados pela JFDF em 
sacos plásticos, conforme NBR 9191 da ABNT, e depositados nos equipamentos (contêineres) 
de sua propriedade. 

11.3.    Os materiais recicláveis secos separados nas dependências da JFDF (origem) não 
integrarão a presente contratação, e serão destinados às Cooperativas de Catadores de Materiais 
Recicláveis, em conformidade com o Decreto Federal nº 5.940/2006. 

11.4.    Os resíduos somente serão coletados mediante recibo/relatório de retirada, devidamente 
assinado pelas partes, com indicação de data, horário e peso recolhido. 

11.5.    A equipe coletora da empresa contratada 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. 

11.6.    O responsável pela operação de coleta deverá assegurar-se de que os contentores estejam 
íntegros, devidamente vedados e amarrados de forma segura, sem risco de acidentes ou 
derramamento dos resíduos. 

11.7.    É de responsabilidade da empresa contratada a limpeza em casos de vazamentos de 
resíduos nos locais de coleta ou no trajeto até a sua destinação ou disposição final. Os resíduos 
deverão ser descarregados em vazadouros próprios e permitidos por lei. 
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11.8.    Os empregados da empresa contratada deverão realizar os serviços devidamente 
uniformizados, e munidos de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de todos os materiais 
necessários à execução das atividades. 

11.9.    A coleta de resíduos indiferenciados e orgânicos deverá ser feita em veículo do tipo 
coletor compactador, contendo dispositivo mecânico ou hidráulico que possibilite a distribuição 
e a compressão dos resíduos no interior da carroceria e sua posterior descarga, conforme 
especificações da NBR 12980/1993 da ABNT, dotado de sistema coletor de "chorume" e 
sinalização traseira tipo giroflex, ou do tipo "rollon/roll-off". 

11.10.  A responsabilidade pelos resíduos sólidos urbanos não perigosos produzidos pela JFDF, 
incluindo a destinação ou disposição ambientalmente recomendada, será da empresa contratada, 
a qual ressarcirá a JFDF de quaisquer despesas que esse venha a ter em razão de débitos, multas 
e/ou infrações, aplicadas por descumprimento do disposto nas normas ambientais federais ou 
distritais. 

11.11.  A empresa contratada deverá indicar expressamente em sua proposta em qual aterro 
sanitário realizará a disposição final dos rejeitos. 

11.11.1.           Qualquer alteração do local de disposição final dos resíduos, ao longo da 
execução contratual, deverá ser comunicada à JFDF com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
úteis, acompanhada da respectiva documentação exigida pela legislação ambiental. 

11.11.2.           Na hipótese de destinação dos resíduos a aterro cuja gestão não seja realizada pelo 
SLU/DF, deverá a empresa contratada anexar à sua proposta de preços a documentação expedida 
pela Secretaria do Meio Ambiente (ou órgão equivalente do município no qual o aterro esteja 
instalado), comprovando estar autorizada a realizar o depósito desses materiais naquele 
ambiente. 

11.12.  A empresa contratada deverá estar ciente de que, nos termos do artigo 10, § 2º, da Lei 
Distrital nº 5.418/2014, “os resíduos sólidos gerados no Distrito Federal somente têm 
autorização de transporte para outros estados da Federação após autorização ou declaração 
expressa de concordância emitida pela autoridade ambiental competente do estado receptor dos 
resíduos”. 

11.13.  À empresa contratada são proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final 
de resíduos sólidos e/ou rejeitos: 

a) lançamento em quaisquer corpos hídricos; 

b) lançamento in natura a céu aberto; 

c) queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa 
finalidade; 

d) outras formas vedadas pelo poder público; 

e) deposição inadequada no solo; 

f) deposição em áreas sob regime de proteção especial e áreas sujeitas a inundação; 
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g) lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de eletricidade, 
de telecomunicações e assemelhados; 

h) infiltração no solo sem tratamento prévio e projeto aprovado pelo órgão de controle ambiental 
estadual competente; 

i) utilização para alimentação animal, em desacordo com a legislação vigente; 

j) utilização para alimentação humana. 

12.       DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1.    Os serviços serão executados de forma contínua e o regime de execução será o de 
empreitada por preço unitário. 

12.2.    Para a execução dos serviços, deverão ser observadas as especificações técnicas definidas 
no item 11 deste Termo de Referência, bem como as normas técnicas ambientais e demais 
normas que sobre eles disponham. 

12.3.    Os veículos utilizados nos serviços deverão estar, obrigatoriamente, cadastrados e 
identificados, além de dotados de equipamentos de pesagem, conforme previsto na Resolução 
ADASA nº 14/2016 e no Decreto Distrital nº 37.568/2016 e suas alterações. 

13.       DA QUANTIDADE ESTIMADA 

13.1.    A quantidade anual estimada de resíduos produzidos no âmbito da JFDF é de 20,40 (vinte 
inteiros e quarenta centésimos) toneladas/ano, equivalente à média de 1,70 (um inteiro e setenta 
centésimos) toneladas por mês. 

14.       DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

14.1.    A Contratada deverá cumprir a legislação incidente ou que venha a incidir sobre o objeto 
da presente contratação, em especial a Lei nº 9.605/1998, Lei nº 12.305/2010, Decreto Federal nº 
7.404/2010, NBR 10.004, Leis Distritais nº 5.418/2014 e nº 5.610/2016, Decretos Distritais nº 
37.568/2016 e nº 38.021/2017 e Resolução ADASA nº 14/2016. 

14.2.    Os resíduos sólidos recicláveis gerados no âmbito da JFDF são doados às 
cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis para fins de reciclagem, 
devidamente habilitadas por meio de Termo de Compromisso assinado com a Administração da 
JFDF, em cumprimento ao Decreto Federal nº 5.490/2006. 

14.3.    A identificação dos tipos de resíduos gerados e a indicação das formas ambientalmente 
corretas para o manejo, nas etapas de geração, acondicionamento, transporte, transbordo, 
tratamento, reciclagem, destinação e disposição final dos resíduos sólidos, observando-se o 
conteúdo mínimo exigido no artigo 21 da Lei Federal nº 12.305/2010 e as regras determinadas 
pelo Decreto Distrital nº 37.568/2016, em especial as dos artigos 56 a 59, abarcando a coleta 
seletiva dos resíduos, está sendo implementada por intermédio do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da JFDF. 

15.       DO SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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15.1.    O acompanhamento, a fiscalização e a gestão do contrato oriundo da licitação do objeto 
deste Termo de Referência serão realizados pela Seção de Serviços Gerais - SESEG da SJDF. 

16.       DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1.    Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 
identificados, aos locais em que devam executar os serviços objeto deste Termo de Referência. 

16.2.    Observar as normas pertinentes para acondicionamento e apresentação de resíduos 
sólidos para coleta; 

16.3.    Acondicionar os rejeitos ou resíduos indiferenciados em sacos plásticos resistentes e 
fechados. 

16.4.    Embalar adequadamente os materiais cortantes, pontiagudos, contundentes e perfurantes, 
antes do seu acondicionamento, a fim de evitar lesões e acidentes aos coletores. 

17.       DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1.    Quanto aos serviços: 

17.1.1. Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão dos serviços, de 
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo sempre todas as dependências da CONTRATANTE em perfeita ordem; 

17.1.2. Prestar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, com observância das 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar a conduta 
adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios; 

17.1.3. Comunicar ao responsável pela fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade, bem como atender prontamente o que lhe for solicitado e exigido; 

17.1.4. Responsabilizar-se por prejuízos causados à CONTRATANTE por descumprimento das 
obrigações constantes deste Termo de Referência; 

17.1.5. Responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e/ou outros bens de 
propriedade da CONTRATANTE, ou de terceiros, causados por seus empregados; 

17.1.6. Manter, durante todo o período de vigência do ajuste, todas as condições que ensejaram 
sua contratação; 

17.1.7. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços; 

17.1.8. Permitir que suas instalações sejam vistoriadas por equipe técnica da CONTRATANTE, 
a qualquer hora, para efeito de maior segurança quanto à qualidade dos serviços a serem 
prestados e quanto à destinação e ao reaproveitamento dos resíduos, possibilitando o exame das 
instalações e também das anotações relativas às máquinas, veículos, equipamentos, pessoal e 
material, fornecendo todos os dados e elementos referentes aos serviços, quando for solicitado; 

17.1.9. Cientificar a JFDF, de imediato, acerca de qualquer alteração legal na política de 
identificação das embalagens a serem utilizadas para acondicionamento dos resíduos sólidos; 
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17.1.10.           Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, todos os dados 
necessários ao controle e à fiscalização de suas atividades; 

17.1.11.           Responsabilizar-se pela constante atualização dos dados fornecidos ao SLU/DF; 

17.1.12.           Manter em seu poder, por pelo menos 5 anos, registros e comprovantes de 
tratamento e/ou disposição final dada aos resíduos produzidos pela JFDF coletados e 
transportados; 

17.1.13.           Fornecer à CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a retirada 
do resíduo sólido, a cópia do Controle de Transporte de Resíduos (CTR) de cada coleta, 
indicando o local de destinação final; 

17.1.14.           Fica vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

17.1.14.1.        A contratada poderá subcontratar os serviços de destinação ou disposição 
ambientalmente adequada dos rejeitos, responsabilizando-se pelo serviço. 

17.2.    Quanto aos empregados 

17.2.1. Submeter seus empregados, durante o tempo de permanência nas dependências da 
CONTRATANTE, aos regulamentos de segurança e disciplina por ela instituídos. 

17.2.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços objeto 
deste Termo de Referência; 

17.2.3. Admitir mão de obra necessária devidamente qualificada para o desempenho dos serviços 
contratados, correndo por sua conta também os encargos e demais exigências das leis 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outros, bem como a indenização de acidentes 
de trabalho de qualquer natureza, respondendo a CONTRATADA pelos danos causados por seus 
empregados, auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou a outrem; 

17.2.4. Responder pela violação, por seus empregados ou prepostos, das leis, regulamentos ou 
posturas aplicáveis aos serviços; 

17.2.5. Destinar os resíduos sólidos coletados e transportados somente aos locais licenciados ou 
previamente aprovados pelo poder público. 

17.2.6. Promover, em conjunto com a CONTRATANTE, se necessário, a segregação na origem 
dos resíduos sólidos similares aos resíduos domiciliares nos termos das normas legais, 
regulamentares e contratuais e do seu plano de gerenciamento; 

17.3.    Quanto aos veículos de transporte 

17.3.1. A CONTRATADA, na condição de autorizada, deverá, obrigatoriamente, aplicar nos 
veículos cadastrados adesivo contendo o número do registro e a data de validade da autorização; 

17.3.1.1.          Os adesivos deverão ser aplicados nas portas e no canto inferior direito do para-
brisa dos veículos e terem as especificações dos modelos dos Anexos III e IV da Instrução 
Normativa SLU nº 89, de 23-09.2016; 
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17.3.2. Os veículos que forem disponibilizados para a coleta dos resíduos produzidos pela 
CONTRATANTE deverão atender aos limites ambientais quanto à poluição do ar e sonora, em 
estrita observância à legislação pertinente. 

17.3.3. Utilizar, na execução dos serviços, apenas os veículos e equipamentos cadastrados no 
SLU. 

17.3.4. Utilizar veículo do tipo coletor compactador contendo dispositivo mecânico ou hidráulico 
que possibilite a distribuição e compressão dos resíduos no interior da carroceria e sua posterior 
descarga, conforme especificações da NBR 12980/1993 da ABNT, dotado de sistema coletor de 
"chorume" e sinalização traseira tipo giroflex, ou do tipo "roll-on/roll-off"; 

17.3.5. Manter a identificação dos veículos cadastrados, conforme norma estabelecida pelo SLU, 
no curso da execução contratual; 

17.3.6. Fornecer, sempre que solicitado, declaração indicando que o veículo é do tipo coletor 
compactador contendo dispositivo mecânico ou hidráulico que possibilite a distribuição e 
compressão dos resíduos no interior da carroceria e sua posterior descarga, conforme 
especificações da NBR 12980/1993 da ABNT, dotado de sistema coletor de "chorume" e 
sinalização traseira tipo giroflex, ou do tipo "roll-on/roll-off".- 

18.       DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

18.1.    Para os recebimentos provisório e definitivo e o pagamento dos serviços, serão adotados 
os seguintes procedimentos: 

18.1.1. A partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao dos serviços prestados, a 
CONTRATADA deverá entregar, juntamente com a nota fiscal, toda a documentação 
comprobatória a eles correspondentes; 

18.1.2. A atestação do documento de cobrança/nota fiscal deverá ocorrer em 5 (cinco) dias úteis, 
contados do seu recebimento pela SESEG. 

18.1.3. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil subsequente à atestação do 
documento de cobrança/nota fiscal pela SESEG. 

18.2.    A Contratada deverá comprovar, para fins de recebimento do valor dos serviços 
prestados, a regularidade perante a Seguridade Social-INSS (Certidão Negativa de Débito), o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do 
FGTS - CRF), a Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e a Justiça do Trabalho (Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT). 

18.2.1  Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua 
validade em consulta online ao SICAF - Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores. 

18.3.    Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante depósito em 
conta corrente bancária por ela indicada, ou, caso esta possua convênio com a União/Banco do 
Brasil,  por meio de boleto bancário com código de barras, sem prejuízo da apresentação do 
documento fiscal, previsto na legislação, pelo seu valor bruto, e uma vez satisfeitas as condições 
estabelecidas no contrato. 
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18.4.    Os pagamentos mediante boleto bancário serão realizados desde que a CONTRATADA 
efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no 
que se refere às retenções tributárias compulsórias previstas na legislação, devendo, da leitura do 
código de barras, retornar o valor líquido a pagar. 

18.5.    Caso a CONTRATADA seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia 
do “Termo de Opção” pelo recolhimento de tributos naquela modalidade. 

18.6.    A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar à CONTRATADA os valores 
correspondentes a eventuais multas, inclusive aquelas em processo de apuração, ou indenizações, 
devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato. 

19.       DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

19.1.    O Contrato terá vigência de 12 meses, a partir da sua assinatura, e poderá ser prorrogado 
por até 60 meses, nos termos da Lei 8.666, de 21-6-1993, e alterações; 

19.2.    O contrato poderá ser rescindido antes do término de sua vigência, nas seguintes 
situações, além de outras previstas na legislação que rege as contratações públicas: 

19.2.1. Por interesse da Administração, ocasião em que a CONTRATADA deverá ser notificada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

19.2.2. Ausência de manutenção, pela CONTRATADA, das condições de habilitação exigidas 
para o certame; 

19.2.3. Interrupção da condição de autorizada junto ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito 
Federal, pela CONTRATADA, o que dará ensejo à convocação de empresa remanescente do 
certame. 

20.       DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL 

20.1.    Por se tratar de serviço cuja execução em desacordo com o disposto na Lei Distrital nº 
5.610/2016 e no Decreto Distrital nº 37.568/2016 poderá ensejar a aplicação de multas por 
órgãos de fiscalização, será exigida a apresentação de garantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor anual contratado, numa das modalidades previstas no § 1.º do artigo 56 da Lei nº 
8.666/1993. 

21.       DAS PENALIDADES 

21.1.    Pelo não cumprimento das obrigações, expressas neste Termo de Referência ou pela 
execução insatisfatória do serviço, atrasos, omissão e outras falhas, serão impostas à contratada 
multas, por infração cometida, sobre o valor da nota fiscal relativa aos serviços mensais 
prestados, de acordo com os percentuais definidos a seguir, em especial nos seguintes casos: 

21.1.1. 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por ocorrência, por edificação, calculado sobre o 
valor mensal dos serviços por atraso na coleta dos resíduos. 

21.1.2. 1% (um por cento), por ocorrência, por edificação, calculado sobre o valor mensal dos 
serviços pelo não recolhimento dos resíduos até as 17 horas. 
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21.2.    Fica estipulado o percentual de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) de multa, por dia 
útil, dia corrido, hora ou ocorrência, limitada a 20 dias úteis, 30 dias corridos ou 10 horas, 
conforme o caso, calculado sobre o valor mensal dos serviços, quando a contratada incorrer em 
atraso no cumprimento das obrigações constantes deste Termo de Referência. 

21.2.1. Findos os prazos referidos no subitem anterior e não cumpridas as obrigações pela 
contratada, considerar-se-á recusa sua em cumpri-las, pelo que a SJDF poderá declarar a 
inexecução total ou parcial da obrigação e aplicar as penalidades cabíveis à situação configurada. 

21.3.    No caso de inexecução total, a Administração aplicará a multa de 10% (dez por cento) e, 
de inexecução parcial, aplicará multa de 5% (cinco por cento), ambas sobre o valor total do 
contrato. 

21.4.    Caso a contratada não possa cumprir o(s) prazos estipulado(s) neste documento, deverá 
apresentar justificativa por escrito até o vencimento destes, ficando a critério da contratante a sua 
aceitação. 

21.4.1. A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada e protocolada na Secretaria 
Administrativa - SECAD. 

22.       DO RESSARCIMENTO DECORRENTE DE AUTUAÇÕES 

22.1.    A CONTRATADA ficará obrigada a ressarcir a CONTRATANTE, se esta for autuada 
pelos órgãos de fiscalização, por ações ou omissões relativas às obrigações avençadas. 

22.1.1. O valor do ressarcimento corresponderá ao montante indicado na autuação, que poderá 
ser glosado das faturas relativas aos serviços prestados pela CONTRATADA. 

23.       DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

23.1.    O preço total da contratação será estimado com base nos preços públicos máximos 
permitidos a serem cobrados pelos prestadores de serviços de limpeza e manejo de resíduos 
sólidos do Distrito Federal na execução de atividades de gerenciamento dos resíduos de grandes 
geradores, conforme estabelece a Resolução nº 14, de 15 de setembro de 2016, da ADASA. 

23.2 Da tabela de preços 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 
DE 
MEDIDA 

QTDE. 
ESTIMA
DA/MÊS 

VALOR 
POR 

TONELADA 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
ESTIMADO/MÊS 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
ESTIMADO/ANO 

(R$) 

Serviços de Coleta, 
Transporte, Transbordo 
e Tratamento de 
Resíduos Sólidos tonelada 1,7 

129,75 220,58 2.646,90 

Serviços de Destinação 
Final ambientalmente 
adequada de resíduos 
sólidos 

91,65 155,81 1.869,66 

TOTAIS ESTIMADOS (R$)   221,40 376,38 4.516,56 
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23.1. Os empregados da CONTRATADA que estiverem executando trabalhos na SJDF, embora 
sujeitos às normas disciplinares da CONTRANTE em nenhuma hipótese terão qualquer vínculo 
empregatício com esta. 

23.2. A CONTRATANTE acompanhará a execução do contrato, orientando, fiscalizando e 
intervindo no interesse da Administração, a fim de garantir o exato cumprimento das condições 
contratuais. 

23.3.    Em atendimento aos princípios da moralidade e da impessoalidade na Administração 
Pública, as partes deverão observar a Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, do Conselho 
Nacional de Justiça. 

  

QUADRO CONSOLIDADO 

ITE
M 

CÓDIG
O 
SICAM 

CÓDIG
O 
SIASG 

DESCRIÇÃO UNID. DE 
MEDIDA 

QTDE. 
ESTIMAD

A/ MÊS 

VALOR POR 
TONELADA 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

ESTIMADO/
MÊS (R$) 

PREÇO 
TOTAL 

ESTIMADO/
ANO (R$) 

 

01 
    

Prestação de 
serviços 
continuados de 
gerenciamento 
de resíduos 
sólidos urbanos 
não perigosos, 
gerados nas 
dependências 
Justiça Federal 
da 1ª Região no 
DF (SJDF), 
abrangendo as 
etapas de coleta, 
transporte, 
transbordo, 
tratamento, 
destinação ou 
disposição final 
ambientalmente 
adequada. 

tonelada 1,7 221,40 376,38 4.516,56 
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ANEXO II DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018 
 

 
MODELO DE PROPOSTA  

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: UF: CEP: 

Fone: Fax: 

 

Item Descrição Tonelada 
Valor Por 
tonelada 

(R$): 

Preço Total 
Estimado/ 
Mês (R$): 

Preço Total 
Estimado/Ano 

(R$): 

01 
Serviços de Coleta, Transporte, 
Transbordo e Tratamento de 
Resíduos Sólidos 

1,7 toneladas 

   

02 
Serviços de Destinação Final 
ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos 

   

GRUPO 1 - Valor total em algarismos e por extenso: 

Prazo de Validade da Proposta: 
 

Prazo de Garantia: 
 

Banco (cod.): Agência (cód.): Conta-Corrente: 
 

 
Carimbo padronizado do CNPJ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições do Pregão Eletrônico nº xx/2018. 
 

 
 
 
 
Brasília,    de                    de  2018. 
 
________________________________ 

                                                                                    Assinatura do responsável pela firma 
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Observações:  
 
Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros e 
outros que se fizerem necessários (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem 
necessários.  
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ANEXO III DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018 
 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
 Declaramos, em atendimento ao disposto no  Pregão Eletrônico nº ........., que, nesta 
data compareceu nesta Seção Judiciária do Distrito Federal, o representante da empresa 
______________________________, Sr(a) _____________________________, portador(a) do 
RG nº _________________________________, para proceder a vistoria relativa ao objeto a ser 
licitado, tendo tomado conhecimento das condições e graus de dificuldades existentes para 
execução dos serviços objeto da licitação em apreço. 
 

Local e data 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(Servidor da Contratante) 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO III-A DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018 

 
 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado do Licitante) 
 

 
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 

 
  (Empresa)......................................................., inscrita no CNPJ nº 
................................, neste ato representada pelo Senhor(a) ............................................,  
DECLARA que OPTOU por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de entrega do material 
previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº ............, e que ASSUME todo e qualquer risco por 
esta decisão e que SE COMPROMETE a cumprir fielmente com as obrigações estipuladas no 
referido Edital e seus anexos, bem como na proposta de preços apresentada. 
. 

........................................, ........... de ......................... de 201.... 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO IV DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018 
 
 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

 

Em cumprimento à orientação do Tribunal de Contas da União – Acórdão 1.793/2011 – Plenário, 

declaro que não há no quadro societário desta empresa servidor vinculado à Seção Judiciária 

de Primeiro Grau no Distrito Federal. 

 

 

 

Cidade-Estado,      de     de  2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 
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ANEXO V DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018 
 

MINUTA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
CONTRATO SJ/DF N° ..../2018 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A 
UNIÃO/JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA 
............................... 
 
Na data da assinatura eletrônica deste Instrumento, de um lado a UNIÃO/JUSTIÇA FEDERAL 
DE 1º GRAU NO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF nº 05.456.457/0001-29, com 
sede no SAS, Qd. 02, lote 5/B, Bl. G, neste ato representada pelo Diretor da Secretaria 
Administrativa, Sr. Erico de Souza Santos, mediante delegação de competência outorgada pela 
Portaria DIREF nº 722, de 11/09/2009, denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a 
empresa ................................, inscrita no CNPJ/MF nº ..............., com sede......................., neste  
ato representada legalmente por .........................., RG n°................, expedido em ................, pela 
SSP/DF, e CPF nº. ..................., denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato 
decorrente do Processo Administrativo eletrônico nº 0004787-21.2018.4.01.8005  e do Pregão nº 
................., ficando as partes sujeitas às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações, e às seguintes cláusulas: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços continuados de 
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, gerados nas dependências da Justiça 
Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, abrangendo as etapas de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada, de acordo com as 
especificações constantes do Anexo I deste Contrato. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Compete à CONTRATANTE: 
 
1) designar a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato; 
 
2) assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 

identificados, aos locais em que devam executar os serviços objeto deste Contrato; 
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3) observar as normas pertinentes para acondicionamento e apresentação de resíduos 
sólidos para coleta; 

 
4) acondicionar os rejeitos ou resíduos indiferenciados em sacos plásticos resistentes e 

fechados; 
 

5) embalar adequadamente os materiais cortantes, pontiagudos, contundentes e 
perfurantes, antes do seu acondicionamento, a fim de evitar lesões e acidentes aos coletores. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Compete à CONTRATADA: 
 

1. Quanto aos serviços: 

 

1.1. implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão dos serviços, 
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo sempre todas as dependências da CONTRATANTE em perfeita ordem; 

 

1.2. prestar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, com observância das 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como observar a conduta 
adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios; 

 

1.3. comunicar à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato, por 
escrito, qualquer anormalidade, bem como atender prontamente o que lhe for solicitado e 
exigido; 

 

1.4. responsabilizar-se por prejuízos causados à CONTRATANTE por descumprimento 
das obrigações constantes deste Contrato; 

 

1.5. responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e/ou outros bens de 
propriedade da CONTRATANTE, ou de terceiros, causados por seus empregados; 

 
1.6. manter, durante a execução do contrato, e em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da assinatura do 
Contrato; 
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1.7. responsabilizar-se pela qualidade dos serviços; 
 
1.8. permitir que suas instalações sejam vistoriadas pela CONTRATANTE, a qualquer 

hora, para efeito de maior segurança quanto à qualidade dos serviços a serem prestados e quanto 
à destinação e ao reaproveitamento dos resíduos, possibilitando o exame das instalações e 
também das anotações relativas às máquinas, veículos, equipamentos, pessoal e material, 
fornecendo todos os dados e elementos referentes aos serviços, quando for solicitado; 

 
1.9. cientificar a CONTRATANTE, de imediato, acerca de qualquer alteração legal na 

política de identificação das embalagens a serem utilizadas para acondicionamento dos resíduos 
sólidos; 

 
1.10. fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, todos os dados 

necessários ao controle e à fiscalização de suas atividades; 
 
1.11. responsabilizar-se pela constante atualização dos dados fornecidos ao SLU/DF; 
 
1.12. manter em seu poder, por pelo menos 5 (cinco) anos, registros e comprovantes de 

tratamento e/ou disposição final dada aos resíduos produzidos pela CONTRATANTE coletados 
e transportados; 

 
1.13. fornecer à CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a retirada 

do resíduo sólido, a cópia do Controle de Transporte de Resíduos (CTR) de cada coleta, 
indicando o local de destinação final; 

 
2. Quanto aos empregados: 
 
2.1. submeter seus empregados, durante o tempo de permanência nas dependências da 

CONTRATANTE, aos regulamentos de segurança e disciplina por ela instituídos; 
 
2.2. selecionar a preparar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços 

objeto deste Contrato; 
 
2.3. admitir mão de obra necessária devidamente qualificada para o desempenho dos 

serviços contratados, correndo por sua conta também os encargos e demais exigências das leis 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outros, bem como a indenização de acidentes 
de trabalho de qualquer natureza, respondendo a CONTRATADA pelos danos causados por seus 
empregados, auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou a outrem; 

 
2.4. responder pela violação, por seus empregados ou prepostos, das leis, regulamentos 

ou posturas aplicáveis aos serviços; 
 



PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 
Contrato SJ/DF nº         /2018                                                                                     p.38 
 

2.5. destinar os resíduos sólidos coletados e transportados somente aos locais 
licenciados ou previamente aprovados pelo poder público; 

 
2.6. promover, em conjunto com a CONTRATANTE, se necessário, a segregação na 

origem dos resíduos sólidos similares aos resíduos domiciliares nos termos das normas legais, 
regulamentares e contratuais e do seu plano de gerenciamento; 

 
3. Quanto aos veículos de transporte: 
 
3.1. a CONTRATADA, na condição de autorizada, deverá, obrigatoriamente, aplicar 

nos veículos cadastrados adesivo contendo o número do registro e a data de validade da 
autorização; 

 
3.1.1. os adesivos deverão ser aplicados nas portas e no canto inferior direito do para-

brisa dos veículos e terem as especificações dos modelos dos Anexos III e IV da Instrução 
Normativa SLU nº 89, de 23-09-2016; 

 
3.2. os veículos que forem disponibilizados para a coleta dos resíduos produzidos pela 

CONTRATANTE deverão atender aos limites ambientais quanto à poluição do ar e sonora, em 
estrita observância à legislação pertinente; 

 
3.3. utilizar, na execução dos serviços, apenas os veículos e equipamentos cadastrados 

no SLU; 
 
3.4. utilizar veículo do tipo coletor compactador contendo dispositivo mecânico ou 

hidráulico que possibilite a distribuição e compressão dos resíduos no interior da carroceria e sua 
posterior descarga, conforme especificações da NBR 12980/1993 da ABNT, dotado de sistema 
coletor de “chorume” e sinalização traseira tipo giroflex, ou do tipo “roll-on/roll-off”; 

 
3.5. manter a identificação dos veículos cadastrados, conforme norma estabelecida pelo 

SLU, no curso da execução contratual; 
 
3.6. fornecer, sempre que solicitado, declaração indicando que o veículo é do tipo 

coletor compactador contendo dispositivo mecânico ou hidráulico que possibilite a distribuição e 
compressão dos resíduos no interior da carroceria e sua posterior descarga, conforme 
especificações da NBR 12980/1993 da ABNT, dotado de sistema coletor de “chorume” e 
sinalização traseira tipo giroflex, ou do tipo “roll-on/roll-off”; 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá apresentar, quando 
solicitado pela CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
notificação, original ou cópia autenticada da documentação abaixo relacionada:  

 a) ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades civis, 
acompanhado da documentação de eleição de seus administradores e da prova de constituição da 
diretoria em exercício, e, no caso de sociedades comerciais, estatuto ou contrato social e suas 
alterações devidamente registrado(s) na Junta Comercial; 

 b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 c) Certidão Conjunta Negativa relativa a Tributos Federais, e à Dívida Ativa 
da União, expedida pela Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional; 

 d) Certidão Negativa de Tributos para com o Governo do Distrito Federal, 
expedida pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal, caso seja a 
CONTRATADA domiciliada nesta capital, ou equivalente, para o Estado e Município, no caso 
da CONTRATADA ser domiciliada em outra localidade, na forma da lei; 

 

 e) Certidão de Regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica 
Federal – CEF; 

 f) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, ou documento equivalente, tratando-se de CONTRATADA 
domiciliada em outra localidade; 

 g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça 
do Trabalho. 

 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica vedada a subcontratação total dos serviços objeto 
deste Contrato, podendo, a CONTRATADA, subcontratar os serviços de destinação ou 
disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, responsabilizando-se pelo serviço. 

 
 
 PARÁGRAFO TERCEIRO – A fiscalização da CONTRATANTE não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de realizar os procedimentos necessários à 
perfeita execução do Contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA ficará obrigada a ressarcir a 

CONTRATANTE, se esta for autuada pelos órgãos de fiscalização, por ações ou omissões 
relativas às obrigações avençadas. 
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PARÁGRAFO QUINTO – O valor do ressarcimento corresponderá ao montante 
indicado na autuação, que poderá ser glosado das faturas relativas aos serviços prestados pela 
CONTRATADA. 

 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E 

FISCAIS 
 

Caberá, ainda, à CONTRATADA: 
 

a) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 
objeto deste contrato, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, 
indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e 
exigidas pelo Governo; 

 
b) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria; 

 
c) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecida 
em dependência da CONTRATANTE; 
 

d) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas ao objeto desta contratação; 
 

e) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste 
Contrato; 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência 
aos encargos estabelecidos nesta Cláusula não transfere à Administração da CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual 
a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com a CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não haverá vínculo empregatício dos empregados da 
CONTRATADA com a CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
A CONTRATADA deverá cumprir a legislação incidente ou que venha a incidir sobre 

o objeto da presente contratação, em especial a Lei nº 9.605/1998, Lei nº 12.305/2010, Decreto 
Federal nº 7.404/2010, NBR 10.004, Leis Distritais nº 5.418/2014 e nº 5.610/2016, Decretos 
Distritais nº 37.568/2016 e 38.021/2017 e Resolução ADASA nº 14/2016. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os resíduos sólidos recicláveis gerados no âmbito da 

CONTRATANTE são doados às cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis 
para fins de reciclagem, devidamente habilitadas por meio de Termo de Compromisso assinado 
com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, em cumprimento ao Decreto Federal 
nº 5.490/2006. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A identificação dos tipos de resíduos gerados e a 

indicação das formas ambientalmente corretas para o manejo, nas etapas de geração, 
acondicionamento, transporte, transbordo, tratamento, reciclagem, destinação e disposição final 
dos resíduos sólidos, observando-se o conteúdo mínimo exigido no artigo 21 da Lei Federal nº 
12.305/2010 e as regras determinadas pelo Decreto Distrital nº 37.568/2016, em especial as dos 
artigos 56 a 59, abarcando a coleta seletiva dos resíduos, está sendo implementada por 
intermédio do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Justiça Federa de Primeiro Grau 
no Distrito Federal. 

 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze meses), contada a partir de    /   /2018, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a duração a 60 (sessenta) 

meses, conforme disposto no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e demais alterações. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O Contrato poderá ser rescindido, antes do término de sua 

vigência, nas seguintes situações, além de outras previstas na legislação que rege as contratações 

públicas: 

 

1. por interesse da Administração, ocasião em que a CONTRATADA deverá ser 

notificada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

2. ausência de manutenção, pela CONTRATADA, das condições de habilitação 

exigidas para o certame; 
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3. interrupção da condição de autorizada junto ao Serviços de Limpeza Urbana do 

Distrito Federal, pela CONTRATADA, o que dará ensejo à convocação de empresa 

remanescente do certame 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no orçamento da Justiça Federal de Primeiro Grau, no 

programa..............., elemento de despesa ..........., e nos exercícios seguintes à dotação que 

atender à despesa.  

 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em ................... foi emitida a nota de empenho .............., do 

tipo ..........., no valor de R$ ....................... (..................................). 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

 
O preço global do Contrato é de R$ ...................... (..........................), sendo o preço 

mensal de R$ .................... (............................), conforme Anexo II deste Contrato. 

 
 
CLÁUSULA NONA -DO REAJUSTE 
 
O reajuste anual de preços, em caso de prorrogação, pleiteado pela CONTRATADA, 

será negociado entre as partes, tendo por teto máximo a variação do Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, 
apurado no período de 12 meses contados do mês que antecede a data em que a Contratada 
fará jus ao reajustamento, observado o decurso de 12 (doze) meses da apresentação da 
proposta ou do último reajustamento concedido. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado aquele que o substituir 
ou que vier a ser determinado pela legislação em vigor. Na falta de previsão legal quanto ao 
índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para o reajustamento contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 

 
 Para fiel cumprimento deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da via assinada deste 

Contrato

 

, garantia no valor de R$ .................. (.......................), correspondente a 5 % 

(................) do valor global do contrato, válida até ...../....../......... (3 mês após o término da 

vigência do contrato), podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei 

8.666/93. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade 

escolhida, o pagamento de: 

 

 a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas; 

 b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

 c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; e 

 d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas 

pelo CONTRATADO. 

 

 PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia oferecida na modalidade fiança bancária, 

deverá: 

 

 a) ser concedida nos termos e condições autorizados pelo Banco Central do Brasil; 

 b) ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança; 

 c) conter renúncia expressa ao benefício de ordem (art. 827 do Código Civil Brasileiro); 

 d) estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento; 

 e) ser irretratável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de fiança, nos 

termos do art. 56 da Lei 8.666/93, previamente aprovada pela CONTRATANTE; 

 f) conter cláusula de atualização monetária e de irrevogabilidade. 

 

 



PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 
Contrato SJ/DF nº         /2018                                                                                     p.44 
 

  PARÁGRAFO TERCEIRO - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de 
qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA, desde já, se obriga a 
efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento 
da notificação expedida pela CONTRATANTE. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Havendo restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, acréscimos ou supressões no objeto contratado que importem alteração do 
valor do Contrato, a garantia deverá ser complementada ou restituída em igual proporção, 
conforme o caso, no prazo previsto no parágrafo anterior. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A infringência de qualquer cláusula contratual implicará a 

perda total ou parcial da garantia, conforme o caso, em favor da CONTRATANTE, revertendo 
seu valor aos cofres públicos, respondendo ainda a CONTRATADA pelas multas eventualmente 
aplicadas. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou 

restituída após a execução deste Contrato e total adimplemento das  
Cláusulas avençadas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Para a prestação da garantia contratual, fica vedado à 

CONTRATADA, pactuar com terceiros (seguradoras, instituições financeiras, etc), cláusulas de 

não ressarcimento ou não liberação do valor dado à garantia para o pagamento de multas por 

descumprimento contratual, bem como cláusulas impeditivas ao levantamento do valor integral 

de garantia apresentada, qualquer que seja a sua modalidade, ou que estabeleçam critérios de 

proporcionalidade ao seu prazo de vigência. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - Caso a Contratada não cumpra o disposto nos parágrafos 
anteriores dentro do prazo estipulado, ficará sujeita às penalidades contratuais cabíveis. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO 
 

A execução do Contrato reger-se-á pelo Capítulo III - seção IV - da Execução dos 
Contratos, da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Administração nomeará uma Comissão, constituída 

de no mínimo 3 (três) servidores, da Seção de Serviços Gerais – SESEG, para acompanhar e 
fiscalizar a execução deste Contrato e para receber o objeto decorrente da presente contratação. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma contínua. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Para a execução dos serviços, deverão ser observadas 

as especificações técnicas definidas no item 4 do Anexo I deste Contrato, bem como as normas 
técnicas ambientais e demais normas que sobre eles disponham. 

 
PARÁGRAFO QUARTO – Os veículos utilizados nos serviços deverão estar, 

obrigatoriamente, cadastrados e identificados, além de dotados de equipamentos de pesagem, 
conforme previsto na Resolução ADASA nº 14/2016 e no Decreto Distrital nº 37.568/2016 e 
suas alterações. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

 
O objeto deverá ser entregue a partir do primeiro dia útil do mês subseqüente ao da 

prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhado dos documentos 
relacionados no caput na Cláusula Décima Terceira, dando-se o recebimento da seguinte forma: 

 

1) provisoriamente, até 5 (cinco) dias úteis, a contar da entrega do documento fiscal, 
para verificação da conformidade do objeto e aferição do direito ao pagamento; 

 

 2) definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento 
provisório relativo ao fornecimento da última parcela. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O embargo do recebimento provisório do objeto não 

implicará dilação do prazo de entrega e nem servirá como justificativa para qualquer atraso, não 
acarretando ônus para a CONTRATANTE. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso seja embargado o recebimento 
provisório/definitivo do objeto e não providenciada a correção da(s) disfunção(ões) verificada(s) 
no prazo estabelecido na notificação de embargo, a contagem do prazo para aplicação de multa 
de mora iniciar-se-á ao final daquele prazo. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
 

Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante depósito em 

conta corrente bancária por ela indicada, ou, caso esta possua convênio com a União/Banco do 

Brasil, por meio de boleto bancário com código de barras, sem prejuízo da apresentação do 

documento fiscal, previsto na legislação, pelo seu valor bruto e, uma vez satisfeitas as condições 

estabelecidas neste Contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, a 

contar da aferição do direito ao pagamento, devendo a nota fiscal de serviços vir acompanhada 

dos seguintes documentos: 

 

1) Certidão Conjunta Negativa relativa a Tributos Federais, e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

2) Certidão Negativa de Tributos para com o Governo do Distrito Federal, expedida pela 
Secretaria de Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal, caso seja a 
CONTRATADA domiciliada nesta capital, ou equivalente, para o Estado e Município, 
no caso da CONTRATADA ser domiciliada em outra localidade, na forma da lei; 

 

3) Certidão de Regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

 

4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As certidões relacionadas nos itens “1” a “4” do 

Parágrafo anterior, poderão ser substituídas pelo relatório SIASG/SICAF extraído pela 
CONTRATANTE ou por documentos expedidos eletronicamente nos sítios oficiais dos Órgãos 
competentes, e anexados aos autos do processo de pagamento, por ocasião da verificação da nota 
fiscal. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os pagamentos mediante boleto bancário serão 

realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento 
das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias compulsórias 
previstas na legislação, devendo, da leitura do código de barras, retornar o valor líquido a pagar. 

 
PARAGRAFO QUARTO - Além da documentação citada no caput desta Cláusula, 

deverá ser apresentada, se for o caso, juntamente com o primeiro documento fiscal encaminhado 
à CONTRATANTE para pagamento, documento comprobatório de opção pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte - Simples Nacional, na forma prevista e regulamentada; 
 

PARÁGRAFO QUINTO - A aferição do direito ao pagamento dar-se-á na data do 
recebimento provisório, observado o disposto no Parágrafo Primeiro da Cláusula anterior; 
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PARÁGRAFO SEXTO - A emissão antecipada do documento fiscal, em data anterior 
à prevista para a entrega do objeto contratado, não implicará adiantamento para o pagamento da 
obrigação, e qualquer ônus porventura decorrente dessa antecipação constituirá encargo da 
CONTRATADA; 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Havendo erro na nota fiscal, inconsistência nos demais 
documentos apresentados, a ocorrência de problemas de responsabilidade da CONTRATADA 
que impeçam a liquidação da despesa ou o descumprimento de qualquer outra cláusula 
contratual, será comunicada a irregularidade, ficando pendente o pagamento até que sejam 
providenciadas as medidas saneadoras. Nessa hipótese, novo prazo para pagamento será contado 
após a regularização da situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 

 
PARÁGRAFO OITAVO – A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar 

à CONTRATADA os valores correspondentes a eventuais multas, inclusive aquelas em processo 
de apuração, ou indenizações, devidas pela CONTRATADA, nos termos do Contrato. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES DE MULTAS 

CONTRATUAIS 
 

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na 
Seção II do Capítulo IV - Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, da Lei n 8.6 66, de 
21 de junho de 1993. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pelo não cumprimento das obrigações, expressas neste 
Contrato ou pela execução insatisfatória do serviço, atrasos, omissão e outras falhas, serão 
impostas à CONTRATADA multas, por infração cometida, sobre o valor da Nota Fiscal relativa 
aos serviços mensais prestados, de acordo com os percentuais definidos a seguir, em especial nos 
seguintes casos: 

1. 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por ocorrência, por edificação, calculado sobre o 
valor mensal dos serviços, por atraso na coleta dos resíduos; 

2.  1% (um por cento), por ocorrência, por edificação, calculado sobre o valor mensal 
dos serviços, pelo não recolhimento dos resíduos até as 17 horas 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica estipulado o percentual de 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento) de multa, por dia útil, dia corrido, hora ou ocorrência, limitada a 20 (vinte) dia 
úteis, 30 (trinta) dias corridos ou 10 horas, conforme o caso, calculado sobre o valor mensal dos 
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serviços, quando a CONTRATADA  incorrer em atraso no cumprimento das obrigações 
constantes deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos 
estipulados neste Contrato, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento desses 
prazos, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação; 

 
 
PARÁGRAFO QUARTO – A solicitação de dilação de prazos constantes neste 

Contrato deverá ser encaminhada e protocolada na Secretaria Administrativa da 
CONTRATANTE, para análise e deliberação; 

 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Vencido(s) o(s) prazo(s) para execução dos serviços, a 

CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA, comunicando-lhe a data-limite para sanar a 
pendência. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicadas as sanções de que 
tratam os parágrafos seguintes;  

 
 

PARÁGRAFO SEXTO - Pela inexecução parcial da obrigação, a Administração 
aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global contratado, sendo-lhe facultado, 
ainda, rescindir o Contrato e aplicar as sanções previstas nos incisos I e III do art.87 da Lei n° 
8.666/93; 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Pela inexecução total da obrigação, a Administração 

rescindirá o Contrato, e aplicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global contratado, 
sendo-lhe facultado, ainda, aplicar as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art.87 da Lei n° 
8.666/93; 

 

PARÁGRAFO OITAVO - As penalidades somente serão relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, a critério da autoridade competente, e as justificativas deverão ser 
feitas por escrito e em formulário timbrado da CONTRATADA, fundamentada por fatos reais e 
comprováveis, e desde que formuladas conforme previsto no artigo 109 da Lei n° 8.666/93;  
 

PARÁGRAFO NONO - As multas devidas e/ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE pela CONTRATADA deverão ser recolhidas à conta específica da 
CONTRATANTE, podendo ser deduzidos das parcelas mensais a serem pagas, da garantia 
prestada, ou ainda cobrados judicialmente, obedecida esta ordem; 
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a CONTRATADA não tenha valores a receber da 
CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para o 
recolhimento da multa na forma estabelecida no parágrafo anterior; 

 
 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de multas, bem como a rescisão 
do Contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais 
sanções previstas no art. 87 da Lei n 8.666/93; 

 
 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A CONTRATANTE promoverá o registro no 
SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à CONTRATADA; 

 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A aplicação de quaisquer das sanções 

relacionadas neste Contrato será precedida de processo administrativo, mediante o qual se 
garantirão a ampla defesa e o contraditório. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

 
 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão com as conseqüências 
contratuais previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77, 78, 79 e 80, da Lei nº 8.666/93, 
reconhecendo a CONTRATADA os direitos da Administração. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei n 

8.666/93. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos intempestivos não serão levados em 
consideração. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O presente Contrato deverá ser publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial da 

União, conforme disposições contidas no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
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Para dirimir questões oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro do Distrito 
Federal. 

 
ERICO DE SOUZA SANTOS 

Representante 
CONTRATANTE 

 
Representante 

CONTRATADA 
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ANEXO I DO CONTRATO SJ/DF Nº ......../2018 
 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 
 
1. DAS DEFINIÇÕES – CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 
 
1.1. Para fins do presente Contrato, consideram-se as seguintes definições: 
 
1.1.1. Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 
outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas a disposição final, observadas 
as normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 
 
1.1.2. Destinação Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos 
em aterros, observadas as normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 
saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 
 
1.1.3. Destinação Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, englobando ainda a disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos; 
 
1.1.4. Destinação Grande gerador: Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal; 
 
1.1.5. Destinação Resíduos Sólidos: material, substância, objeto ou bem descartados, resultantes 
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou 
se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d’água ou que exijam para isso soluções técnica ou economicamente 
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 
 
1.1.6. Destinação Resíduos sólidos indiferenciados: resíduos não separados na origem e não 
disponibilizados para triagem com fins de reutilização, reciclagem ou compostagem; 
 
1.1.7. Destinação Resíduos sólidos orgânicos: resíduos compostos por alimentos in natura, restos 
de alimentos processados, resíduos de jardinagem, poda e supressão de árvores, capina e 
roçagem, sejam eles de origem urbana, industrial, agrossilvipastoril ou outra; 
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1.1.8. Destinação Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 
 
 
 
 
2.   DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 
 
2.1. Os resultados pretendidos com a presente contratação são: 
 
2.1.1. Manutenção das condições de higiene e limpeza das instalações prediais da 

CONTRATANTE, contribuindo para um ambiente de trabalho agradável e propício ao bom 
desempenho profissional de magistrados, servidores e prestadores de serviços; 

 
2.1.2. Atendimento à demanda de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, nos 

termos da Lei Distrital nº 5.610/2016, do Decreto Distrital nº 37.568/2016 e da Resolução 
ADASA nº 14/2016. 

 
 
3. DOS HORÁRIOS E LOCAIS DE COLETA DOS RESÍDUOS 
 
3.1. A CONTRATADA deverá efetuar a retirada dos sacos depositados nos contêineres no 

horário entre 7h e 9h, com periodicidade de coleta de 5 (cinco) vezes por semana (segunda a 
sexta), nos seguintes endereços dos Edifícios pertencentes a CONTRATANTE: 

  
3.1.1. Edifício-Sede I e Anexo, localizados no Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Lote 8, Bloco 

G; 
 
3.1.2. Edifício-Sede II, localizado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 4, Lote 7, Bloco D; 
 
3.1.3. Edifício-Sede III, localizado no Setor de Edifícios Públicos Norte, Quadra 510, Lote 8, 

Bloco C; 
 
3.1.4. Edifício localizado no Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 2, Lotes 30/60; 
 
3.2. Os dias da semana e faixa horária de coleta, previstos no item anterior, poderão ser alterados 

pela CONTRATANTE, desde que comunicado à CONTRATADA com antecedência de 15 
(quinze) dias. 

 
3.2.1. Nos feriados nacionais e nos exclusivos do Poder Judiciário Federal, bem como nos dias 

em que não houver expediente, não haverá coleta; 
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3.2.2. Durante o período de 20 de dezembro a 31 de janeiro, mediante comunicação prévia da 
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato, a coleta poderá ocorrer em dias 
alternados. 

 
 
4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
4.1. Os serviços especializados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, 
gerados nas dependências da CONTRATANTE deverão ser executados em consonância com as 
disposições contidas neste Contrato, os normativos federais e distritais que sobre eles disponham 
(Lei nº 12.305/2010, Decreto Federal nº 7.404/2010, Leis Distritais nº 5.418/14 e 5.610/2016, 
Decreto Distrital nº 37.568/2016 e Resolução ADASA nº 14/2016), bem como as normas 
expedidas sobre o assunto pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e outros normativos que a respeito deles venham a 
ser expedidos. 
 
4.2. Os resíduos sólidos indiferenciados e os rejeitos serão acondicionados pela 
CONTRATANTE em sacos plásticos, conforme NBR 9191 da ABNT, e depositados nos 
equipamentos (contêineres) de sua propriedade. 
 
4.3. Os materiais recicláveis secos separados nas dependências da CONTRATANTE (origem) 
não integrarão a presente contratação, e serão destinados às Cooperativas de Catadores de 
Materiais Recicláveis, em conformidade com o Decreto Federal nº 5.940/2006. 
 
4.4. Os resíduos somente serão coletados mediante recibo/relatório de retirada, devidamente 
assinado pelas partes, com indicação de data, horário e peso recolhido. 
 
4.5.  A equipe coletora da CONTRATADA deverá recolher, manusear e transportar os sacos 
plásticos com cuidado para não os danificar.  
 
4.5.1. Caso haja rompimento dos sacos plásticos, os resíduos espalhados deverão ser 
imediatamente varridos, recolhidos e colocados em recipientes adequados, pela própria equipa da 
CONTRATADA. 
 
4.6. O responsável pela operação de coleta deverá assegurar-se de que os contentores estejam 
íntegros, devidamente vedados e amarrados de forma segura, sem risco de acidentes ou 
derramamento dos resíduos. 
 
4.7. É responsabilidade da CONTRATADA a limpeza em casos de vazamentos de resíduos nos 
locais de coleta ou no trajeto até a sua destinação ou disposição final. 
 
4.7.1. Os resíduos deverão ser descarregados em vazadouros próprios e permitidos por lei. 
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4.8. Os empregados da CONTRATADA deverão realizar os serviços devidamente 
uniformizados e munidos de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de todos os materiais 
necessários à execução das atividades. 
 
4.9. A coleta de resíduos indiferenciados e orgânicos deverá ser feita em veículo do tipo coletor 
compactador, contendo dispositivo mecânico ou hidráulico que possibilite a distribuição e a 
compressão dos resíduos no interior da carroceria e sua posterior descarga, conforme 
especificações da NBR 12980/1993 da ABNT, dotado de sistema coletor de “chorume” e 
sinalização traseira tipo giroflex, ou do tipo “rollon/roll-off”. 
 
4.10. A responsabilidade pelos resíduos sólidos urbanos não perigosos produzidos pela 
CONTRATANTE, incluindo a destinação ou disposição ambientalmente recomendada, será da 
CONTRATADA, a qual ressarcirá a CONTRATANTE de quaisquer despesas que esse venha a 
ter em razão de débitos, multas e/ou infrações, aplicadas por descumprimento do disposto nas 
normas ambientais federais ou distritais. 
 
4.11. Qualquer alteração, ao longo da execução contratual, do local de disposição final dos 
resíduos, indicado pela CONTRATADA, em sua proposta, durante a licitação, deverá ser 
comunicada à CONTRATANTE com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, acompanhada 
da respectiva documentação exigida pela legislação ambiental. 
 
4.11.1. A CONTRATADA declara estar ciente de que, nos termos do artigo 10, §2º, da Lei 
Distrital nº 5.418/2014, “os resíduos sólidos gerados no Distrito Federal somente têm autorização 
de transporte para outros estados da Federação após autorização ou declaração expressa de 
concordância emitida pela autoridade ambiental competente do estado receptor dos resíduos”. 
 
4.12. À CONTRATADA são proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de 
resíduos sólidos e/ou rejeitos: 
 
4.12.1. lançamento em quaisquer corpos hídricos; 
 
4.12.2. lançamento in natura a céu aberto; 
 
4.12.3. queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para 
essa finalidade; 
 
4.12.4. outras formas vedadas pelo poder público; 
 
4.12.5. deposição inadequada no solo; 
 
4.12.6. deposição em áreas sob regime de proteção especial e áreas sujeitas a inundação; 
 



PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 
Contrato SJ/DF nº         /2018                                                                                     p.55 
 

4.12.7. lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de 
eletricidade, de telecomunicações e assemelhados; 
 
4.12.8. infiltração no solo sem tratamento prévio e projeto aprovado pelo órgão de controle 
ambiental estadual competente; 
 
4.12.9. utilização para alimentação animal, em desacordo com a legislação vigente; 
 
4.12.10. utilização para alimentação humana. 
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ANEXO II DO CONTRATO SJ/DF Nº ..../2018 
 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS  

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
TONELAD

A 

VALOR 
POR 

TONELAD
A 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
ESTIMADO/MÊ

S (R$) 

PREÇO TOTAL 
ESTIMADO/AN

O (R$) 

1 

Serviços de 
Coleta, 
Transporte, 
Transbordo e 
Tratamento de 
Resíduos 
Sólidos 

1,7 ton 

  

 

2 

Serviços de 
Destinação 
Final 
ambientalment
e adequada de 
resíduos 
sólidos 

  

 

VALOR MENSAL ESTIMADO (R$)  
VALOR ANUAL ESTIMADO (R$)  
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