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CONTRATO Nº 028/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 16/2022 

PROCESSO: N° 474/2022 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEVIDAMENTE LICENCIADO 
PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

 
De um lado o Município de Cristal - RS, CNPJ nº 90.152.240/0001-02, com sede na Rua Sete 
de Setembro, nº 177, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Marcelo Luis Krolow, 

CPF nº 959.631.890-04, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Canguçu, 418, Bairro 
Centro, em Cristal/RS de ora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro, a empresa  
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

11.201.681/0002-53, estabelecida na Rua Acácio das Neves, nº 125, sala 01, Bairro Dario 
Lassance, Candiota/RS, neste ato representada por seu diretor, Sr. Rubem Moritz Da Costa 
Neto, brasileiro, administrador de empresas, RG 1078143813, CPF nº 990.282.470-68, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente instrumento com base 
na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, bem como nas seguintes clausulas e condições: 
 

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços especializados de destinação final dos 

resíduos sólidos urbanos, gerados pelo Município de Cristal/RS, no Aterro Sanitário Metade Sul, de 
propriedade da Contratada localizado no município de Candiota/RS. 
1.2. A quantidade média de resíduos a serem dispostos é de aproximadamente 60 (sessenta) 

toneladas mês, podendo variar para mais ou para menos. 
1.3. Os resíduos a serem dispostos são os classificados pela NBR 10.004/04 da ABNT como de 
Classe II. 

 
CLAÚSULA SEGUNDA – DO PREÇO E PAGAMENTO 
2.1. A Contratante pagará à Contratada pela disposição dos resíduos o valor de R$ 119,35 (cento e 

dezenove reais e trinta e cinco centavos) por tonelada. 
2.3. O pagamento será feito até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, 

mediante depósito em conta bancária a ser informada por escrito pela Contratada, valendo a 
comprovação do depósito como recibo de quitação da fatura. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS 
 
3.1. É responsabilidade da Contratada dispor os resíduos em aterro sanitário devidamente 

licenciado e manter atualizadas toda a documentação referente à licença de operação emitida pelo 
órgão ambiental competente e a documentação exigida pela legislação federal, estadual e 
municipal. 

3.2. É responsabilidade da Contratante transportar os resíduos em veículos licenciados e em 
conformidade com a legislação ambiental aplicável. 
3.3. A Contratada informará a Contratante os quantitativos de resíduos recebidos no mês, de forma 

discriminada dia a dia, até o último dia do mês da prestação do serviço. 
3.4.  A medição do volume de resíduos será feita mediante pesagem dos veículos transportadores e 
a emissão de tickets contendo, no mínimo, as informações sobre o peso, data, hora e placa do 

veículo.  
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3.5.  A duração do presente contrato é de 90 (noventa) dias sendo possível uma única prorrogação 
por igual período em comum acordo entre as partes. 

3.6.  É obrigação da Contratada disponibilizar espaço suficiente e adequado para disposição da 
totalidade dos resíduos sólidos urbanos, bem como acessos em condições de descargas dos veículos 
transportadores da contratante enquanto viger o presente contrato.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

As despesas decorrentes deste contrato serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias: 

07 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. 
2063 – Recolhimento de Lixo 

339039 – Demais serviços terceiros P.J. 
0001 – Livre 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO 
 

As partes elegem o foro da Comarca de Camaquã/RS para dirimir dúvidas ou divergências 

advindas do presente contrato. 
 
  E, assim por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, para que surta os jurídicos e legais efeitos, juntamente com duas 
testemunhas. 

  
Cristal/RS, 22 de março de 2022. 

 

 

 

 __________________________                 ____________________________ 

   MARCELO LUIS KROLOW        MEIOESTE AMBIENTAL LTDA 
Prefeito Municipal         Contratada 
 

 
       

 

  ________________________ 
Rafael Krolow Corrêa 
Assessor Jurídico 

OAB-RS 68.579 
 
Testemunhas: 

 
_________________________                                          ___________________________ 

Nome:                                                                                 Nome: 

CPF:                                                                                    CPF:     
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