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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 34/2022 

 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE CAMPINA DAS MISSÕES E A EMPRESA CRVR – 
RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO 
S.A., PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
DAS MISSÕES. 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, com sede administrativa na Avenida Santa Teresa, n.º 821, centro, 
inscrito no CNPJ sob n.º 87.612.859/0001-30, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
Carlos Justen, inscrito no CPF sob o nº 760.805.600-20, doravante denominado de 
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa CRVR – RIOGRANDENSE VALORIZACAO 
DE RESIDUO S.A., estabelecida na Rod. VRS 867, S/N, Campo dos Carvalhos, na cidade de 
Giruá - RS, inscrita no CNPJ sob n.º 03.505.185/0005-08, neste ato representada pelo Diretor 
Executivo   Sr. LEOMYR DE CASTRO GIRONDI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
cédula de identidade RG nº 5011580528 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 479.570.930-00, 
residente e domiciliado na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, à Rua Tiradentes, 
23 – Centro – CEP: 97050-730, e, pelo Gerente Administrativo financeiro,  Sr. Alexandre de Sousa 
Machado,  brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4052468602 
SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 74292730091 com endereço profissional no Largo Visconde do 
Cairú, nº 12, sala 1304, Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90030-110, doravante denominada de 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as cláusulas 
seguintes e em observância às disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 O presente contrato visa a contratação de empresa para efetuar o recebimento e a disposição 
final de resíduos sólidos urbanos (RSU), secos e orgânicos, produzidos no perímetro urbano do 
Município de Campina das Missões, em conformidade com o Termo de Referência anexo ao 
Processo Administrativo n° 80/2022, Inexigibilidade n° 10/2022. 
1.1. Todos os resíduos orgânicos e rejeitos dos resíduos secos coletados deverão ser transportados 
para sua Disposição Final em localizado em Giruá - RS, na Rodovia VRS 867, KM 02, s/n, com 
licença de operação LO 00102/2022 emitida pela FEPAM. 
1.2. Todos os resíduos secos coletados deverão ser transportados até local devidamente licenciado 
de acordo com a indicação da CONTRATADA. 
CLÁUSULA SEGUNDA: EXECUÇÃO E RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO 
2.1 Os serviços deverão ser executados em conforme com a legislação ambiental e licença 
ambiental concedida a CONTRATADA para o aterro sanitário localizado na Rodovia VRS 867, 
S/N – Km 02, Campo dos Carvalhos, Giruá – RS. 
2.2. A CONTRATADA deve receber os caminhões de resíduos de origem no município de Santa 
Rosa, sendo eles de empresa contratada para a coleta ou do próprio município. 
2.3. A CONTRATADA deve permitir o acesso ao aterro, suas balanças e todas suas dependências 
dos fiscais de contrato, servidores do município de Santa Rosa – RS, no intuito de se fazer prestar e 
otimizar o serviço de destinação correta dos resíduos. 
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2.4. A CONTRATADA deve manter a sua Central de recebimento de resíduos aberta e apta a 
receber os caminhões do município entre as 08:00h e as 20:00h de segunda a sábado, sendo esse o 
horário estabelecido para os descarregamentos. 
2.5. Para cada entrega deverá ser emitido um recibo de descarga, em duas vias de igual teor, 
contendo data, quantidade de lixo depositada (em toneladas) e assinatura do responsável 
(CONTRATADA) pelo recebimento e do responsável pela descarga (DO CONTRATANTE), 
podendo ser empresa terceirizada de recolhimento de resíduos urbanos. 
2.6. O CONTRATANTE e a CONTRATADA definirão em conjunto a metodologia de trabalho 
mais apropriada para a execução dos serviços, quando ocorrerem situações não contempladas neste 
contrato. 
2.7. A contar da data de assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos 
serviços nas datas previamente definidas. 
2.8. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o CONTRATANTE antes da 
execução dos serviços correspondentes. 
2.9. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao fiscal de contrato toda e qualquer 
irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto deste contrato. 
2.10. Sem prejuízo de outras obrigações previstas neste contrato, a CONTRATADA deverá: 

a) designar preposto para representá-la durante a execução do objeto; 
b) executar o serviço de forma satisfatória, conforme previsto neste contrato, atendendo as 

normas técnicas e legais referentes à execução do objeto deste contrato, bem como as condições e 
garantias técnicas atinentes à matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o 
interesse do CONTRATANTE; 

c) fornecer todos os materiais, equipamentos, máquinas, produtos e mão de obra que se 
fizerem necessários para a execução do objeto, sem custos adicionais para o CONTRATANTE; 

d) reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo a ser 
estipulado pelo fiscal de contrato, os serviços que não tiverem sido executados de forma satisfatória 
ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução em desacordo com 
as normas legais vigentes ou com as especificações exigidas; 

e) responder pela idoneidade técnica e moral de seus empregados ou prepostos, 
responsabilizando-se pela boa qualidade dos serviços prestados e pelos danos causados diretamente 
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria 
interessada; 

f) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras sobre medicina e segurança no 
trabalho, treinando os seus colaboradores bem como fornecendo todos os equipamentos de proteção 
individual (EPI) que se fizerem necessários, fiscalizando o uso dos mesmos, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento contratual; 

g) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de 14 anos, nem permitir a utilização do menor de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 

h) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para atendimento do objeto do contrato, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1.° do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993; 

i) não interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
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2.11. É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto pela CONTRATADA, 
assim como a associação da mesma com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, sob pena de rescisão deste contrato. 
2.12. A CONTRATADA é responsável pela qualidade dos serviços executados, inclusive pela 
promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto contratado. 
2.13. As impropriedades apontadas pelos fiscais designados pelo CONTRATANTE, e pelos órgãos 
de fiscalização e controle, deverão ser corrigidas pela CONTRATADA sem qualquer custo 
adicional para o CONTRATANTE. 
2.14. O recebimento do objeto será realizado provisoriamente pelo CONTRATANTE, através dos 
fiscais de contrato designados pela Secretaria competente, os quais farão a conferência para 
verificar se os serviços estão de acordo com as especificações solicitadas. 
2.15. O recebimento definitivo ocorrerá somente depois da verificação da conformidade dos 
serviços executados e da emissão de termo de liberação de pagamento pela Secretaria competente. 
2.16. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
2.17. Conforme previsto neste contrato, o pagamento é vinculado ao exercício desta fiscalização 
pelo CONTRATANTE, mediante a emissão de termo de liberação de pagamento e do controle dos 
prazos estabelecidos. 
2.18. Assume ainda a CONTRATADA inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais 
e de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
tributários e por todas as demais despesas resultantes da execução do presente contrato. 
2.19. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do objeto 
deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devida 
por erro ou má interpretação por parte da CONTRATADA. 
2.20. A utilização temporária de pessoal que se tornar necessária para a execução do objeto deste 
instrumento contratual não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará 
qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para o CONTRATANTE. 
2.21. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução deste contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e de qualificação 
exigidas. 
2.22. A presença da fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos 
praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade 
com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços. 
2.23. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação dos 
setores responsáveis pela fiscalização, permitindo o livre acesso aos serviços em execução, bem 
como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 
2.24. Qualquer auxílio prestado pela fiscalização na interpretação deste contrato, bem como na 
condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da 
responsabilidade pela execução dos serviços. 
2.25. As disposições constantes neste contrato não excluem outras obrigações de natureza contratual 
previstas no processo, eventualmente não constantes neste contrato, e nem o dever de cumprimento 
da legislação em vigor. 
2.26. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA ensejará a aplicação das sanções administrativas previstas neste contrato, podendo 
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culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei Federal n.° 
8.666/1993. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo serviço, objeto do presente 
Instrumento, o valor de R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais) por tonelada, sendo até 40 
toneladas por mês, o que equivale a R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) mensais. 
3.2 O pagamento será efetuado em até dez (10) dias, mediante a apresentação da respectiva nota 
fiscal, bem como dos comprovantes de recebimento dos resíduos sólidos, especificando as datas e a 
pesagem dos materiais, documentos estes, atestados pela Secretaria Municipal da Agricultura e 
Meio Ambiente. 
3.3 O pagamento será efetuado contra empenho, após a prestação dos serviços por intermédio 
do Setor de Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a 
despesa na respectiva Secretaria da Prefeitura Municipal. 
3.4 Não serão aceitas solicitações de pagamento fora dos prazos previstos pelo 
CONTRATANTE. 
3.5 A nota fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do processo, número da Inexigibilidade e da ordem de 
fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 
3.6 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
INPC/IBGE do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e o CONTRATANTE compensará a 
CONTRATADA com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
3.7 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que 
regula a matéria. 
3.8 Não será pago qualquer valor sobre eventual excesso na tonelagem, salvo nos casos de 
comprovado desequilíbrio econômico financeiro do contrato. 
 

CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrente do presente instrumento contratual correrão à conta da(s) seguinte(s) 
unidade(s) orçamentária(s): 

Órgão/ 
Unid. 

Função 
Sub-

Função 
Programa 

Projeto/ 
Atividade 

Categoria Econômica Nº Despesa Desdobramento 

09.03 18 512 5005 2.533 339039 243 978 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1 O presente Contrato entrará em vigor em 01 de julho de 2022 e terá vigência de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
desde que haja concordância entre as partes. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO E VINCULAÇÃO 
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6.1 A responsabilidade pela fiscalização da execução do presente contrato será do Servidor 
Público Municipal, Nilson Rauber Zimmermann – CPF  469.526.320-34, ou outro servidor 
especificamente designado por este, e apresentado à contratada para conhecimento. 
6.2 O objeto deste contrato, reger-se-á pelas condições constantes no Processo de Licitação nº 
80/2022, Inexigibilidade de Licitação n° 10/2022 e, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações posteriores, o qual deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo 
com as cláusulas avençadas, respondendo as mesmas pelas conseqüências de sua inexecução total 
ou parcial. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO 
REAJUSTE 

7.1 Ocorrendo a hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que 
suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 
7.2.  Sempre que a execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será permitido o 
reajuste do valor consignado no contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano a 
contar da data limite para apresentação da proposta, ou do último reajuste, e desde que deduzida 
eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, sendo que o reajuste 
deverá ser solicitado pela CONTRATADA e que poderá haver negociação entre as partes. 
7.3.  O índice de reajuste terá como indexador a variação do INPC/IBGE do período, ou do índice 
que vier a substituí-lo. 
7.4.  No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA RECISÃO CONTRATUAL 

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido: 
a) nas hipóteses previstas no artigo 77, 78 e 79 da Lei n.° 8.666/1993, com as consequências 

indicadas no artigo 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 
contrato; 

b) amigavelmente, nos termos do artigo 79, inciso II, da Lei n.° 8.666/1993. 
8.2.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
8.3.  A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.° 8.666/1993. 
8.4. O descumprimento das obrigações assumidas neste Contrato deverão ser objeto de 
comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que 
entender de direito. 
 
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

9.1 Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme a infração estará sujeita 
às seguintes penalidades: 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Setor de Compras/Licitações 

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 e (55)3567-1102 – Fax: (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 8% sobre o valor estimado 
da contratação; 

b) executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

c) executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
Contrato; 

d) inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do Contrato; 

e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 
9.2 As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso. 
9.3 Nenhum pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 

10.1 O presente contrato poderá ser rescindido: 
a) nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n.° 8.666/1993, com as consequencias 

indicadas no artigo 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 
contrato; 

b) amigavelmente, nos termos do artigo 79, inciso II, da Lei n.° 8.666/1993. 
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.° 8.666/1993. 
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao 
cronograma físico-financeiro, atualizado; 

b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
c) indenizações e multas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

11.1 Fica estabelecido o Foro da Comarca de Campina das Missões – RS, para dirimir quaisquer 
dúvidas e/ou litígios oriundos do presente Contrato. 
 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor 
e forma, que vai assinado pelas partes. 
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Campina das Missões - RS, 01 de junho de 2022. 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Carlos Justen/CONTRATANTE 

CRVR – RIOGRANDENSE VALORIZACAO 
DE RESIDUO S.A. 

Alexandre De Sousa Machado 
/CONTRATADA 

 

 

CRVR – RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE 
RESIDUO S.A. 

Leomyr de Castro Girondi 

/CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

A/C Janaina Forte Nuñez Savedra 
Departamento: Comercial 
CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S.A. 

Largo Visconde do Cairu, nº 12  
Sala 1304 – Centro  
Porto Alegre – RS 
CEP: 90030-110  
 
 
A/C Janaina Forte Nuñez Savedra 
Departamento: Comercial 
CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S.A. 

Largo Visconde do Cairu, nº 12  
Sala 1304 – Centro  
Porto Alegre – RS 
CEP: 90030-110  

 

Este contrato se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        


