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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022  
PROCESSO N° 1662/2022 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE 
CRISTAL-RS. 
 
O Município de Cristal, com sede à Rua Sete de Setembro nº 189, através deste ato torna 
público a quem interessar possa que, no dia 28 de dezembro de 2022, às 09:30hs, na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal de Cristal, serão recebidos e abertos os envelopes 
de “Documentos” e “Propostas” da Concorrência Pública nº 004/2022, para a contratação do 
objeto abaixo descrito, que será processado de acordo com as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, e as demais disposições 
contidas neste Edital: 
 
1 - DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
1.1. Constitui objeto do presente certame, a contratação de empresa detentora de aterro 
sanitário, devidamente licenciado, para prestação de serviços de destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos gerados pelo Município de Cristal/RS, com uma quantidade média 
aproximada de 70 (setenta) toneladas mês, podendo variar para mais ou para menos. Os 
resíduos a serem destinados são os classificados pela NBR 10.004/04 da ABNT como de 
Classe II. A localização do destino final não poderá ser superior a 300 (trezentos) 
quilômetros da sede do Município por via terrestre. Demais descrições e características estão 
descritas no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital. 
 
1.2. As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
 
07 – Sec. Municipal de Obras e Trânsito 
07.04 – Serviços de Utilidade Pública 
206300 – Recolhimento de Lixo 
3.3.90.30 – Material de Consumo 
1 – Recurso Livre 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS: 
 
2.1. Poderão participar do certame as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 
que atendam as exigências deste Edital e que não estejam legalmente impedidas de 
participar de processo licitatório. 
 
2.2. Uma vez iniciada a seção com a abertura dos envelopes contendo a documentação, não 
serão admitidos à Licitação, participantes retardatários nem serão recebidos envelopes seja 
por qualquer meio. 
 
2.3. A participação nesta licitação implicará em plena aceitação aos termos e condições 
deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 
 
2.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de 
concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação ou 
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que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com o Município de Cristal, ou que 
por este tenham sido declaradas inidôneas. 

 
3 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 
 
3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital se constatar 
irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no 
endereço discriminado no preâmbulo deste edital, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.  
 
3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital perante a administração, o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação, indicando as falhas ou irregularidades que viciariam esse Edital, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
3.3. A Impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
3.4. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas após o vencimento dos respectivos 
prazos legais. 
 
4 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS: 
 
4.1. Os documentos de habilitação e a proposta serão recebidos pela Comissão de Licitação 
no dia, local e hora mencionados no preâmbulo, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em 
02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados respectivamente como nº 01 e nº 02, 
conforme sugerido abaixo: 
             
AO MUNICÍPIO DE CRISTAL - RS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2022 
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
 
AO MUNICÍPIO DE CRISTAL - RS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2022 
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)  
 
4.2. O envelope n° 01 deverá conter os seguintes documentos: 
 
a) Cópia do Documento oficial de identidade do representante legal da empresa; 
b) Comprovante de inscrição e situação Cadastral no CNPJ, emitido pela Receita 
Federal; 
c) Contrato Social ou última alteração vigente, Requerimento de Empresário 
Individual; 
d) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 
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e) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante; 
f) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União 
e à Seguridade Social; 
g) Certificado de Regularidade de Situação (CRF) relativo ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) junto a Caixa Econômica Federal (CEF); 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
i) Certidão Negativa de Falência e recuperação judicial ou extrajudicial da empresa, 
expedida pelo distribuidor do Foro da sede da Pessoa Jurídica em um período não 
superior a 60 (sessenta) dias da data aprazada para a entrega dos envelopes; 
j) Certidão Simplificada valida da Junta Comercial que comprove o enquadramento 
como ME/EPP, caso queira obter os benefícios da condição;  
k) Licença de Operação da Unidade de Tratamento dos Resíduos Sólidos (Aterro 
Sanitário), emitido pela FEPAM/RS para destinação final dos resíduos; 
l) Cadastro no sistema da FEPAM/RS de MTR; 
m) Cadastro técnico federal CTF no Ibama. 
 
4.3. Todos os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, cópia 
autenticada por tabelião ou cópia simples acompanhada dos originais, os quais serão 
autenticados pela Comissão de Licitação. 
   
4.4. Os documentos emitidos de forma “on-line”, sujeitos à verificação de autenticidade 
através de consulta ao site que o expediu, não precisarão estar autenticados. 
 
4.5. O envelope n° 02 deverá conter: 
 
a) Proposta comercial devidamente assinada por representante legal da empresa, não 
podendo ter emendas e/ou rasuras, contendo o valor para cada tonelada de resíduo 
depositada no aterro, onde deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, 
encargos sociais e trabalhistas, contribuições sociais, impostos, taxas, todos e quaisquer 
outros ônus que incidam na execução do objeto desta licitação; 
 
OBSERVAÇÃO: O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
a contar de sua apresentação. 
 
4.6. A apresentação das propostas implica na aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, carecendo de validade qualquer nova proposição 
em desacordo com as referidas condições. 
 
5 - DO JULGAMENTO: 
 
5.1. Esta licitação será processada e julgada por uma Comissão de Licitações, designada 
pelo Prefeito Municipal, que poderá ser assessorada por técnicos e/ou especialistas. 
 
5.2. No local, data e hora previstos no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitações, de 
posse dos envelopes intitulados “DOCUMENTOS”, passará imediatamente a apreciação do 
conteúdo desses nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, sendo as folhas neles 
contidas rubricadas uma a uma pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ao 
ato. 
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5.3. Finda a fase de habilitação, sem que haja intenção de recurso por parte dos licitantes, a 
Comissão de Licitações, de posse dos envelopes intitulados “PROPOSTAS”, passará a 
apreciação do conteúdo desses, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, sendo 
as folhas nele contidas rubricadas uma a uma pelos membros da Comissão e pelos licitantes 
presentes ao ato. 
 
5.4. O tipo desta licitação é MENOR PREÇO GLOBAL, devendo seu objeto ser adjudicado ao 
licitante que apresentar a “proposta mais vantajosa” para o Município, assim julgado pela 
Comissão de Licitações, considerando o valor da tonelada depositada mais os custos de 
transporte dos resíduos, do Município de Cristal até o aterro sanitário, utilizando-se para 
esse julgamento uma fórmula, descriminada no Anexo I, Termo de Referência deste 
Edital. 
 
5.5. As propostas serão analisadas para verificar erros a serem corrigidos pela Comissão de 
Licitações conforme segue: 
 
a) Havendo diferença entre o valor numérico e o valor por extenso, prevalecerá o valor por 
extenso. 
 
5.6. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 
44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

5.7. Como critério de desempate será assegurado preferência de contratação para as 
microempresas, e empresas de pequeno porte que atenderem ao subitem 4.2.5. alínea “b” 
deste Edital. 

5.8. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa ou pela empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% 
(dez por cento) à proposta de menor valor. 

5.9. A situação de empate somente será decidida depois de ultrapassada a fase recursal da 
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 
definitivo do recurso interposto. 

5.10. Ocorrendo o empate, na forma do subitem 5.8., proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, 
poderá apresentar, no prazo de 03 (três) dias úteis, nova proposta, por escrito, inferior 
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 
do certame. 

b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar nova proposta, será facultada, pela ordem de classificação, às 
demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem 
na hipótese do sub-item 5.8 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na 
forma prevista na alínea anterior. 

c) Se houver duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte com propostas 
iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a 
apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

5.11. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do 
subitem 5.10 deste Edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 
proposta originariamente de menor valor. 
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5.12. O disposto nos itens 5.7 a 5.10, deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

5.13. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 
público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 

5.14. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Não atendam as exigências deste ato convocatório; 
b) Contiverem preços exorbitantes ou manifestamente inexeqüíveis; 
c) Contiverem condições de pagamento diferentes das estipuladas neste Edital; 
 
5.15. O valor cotado deverá ser apresentado com até duas casas após a vírgula, 
observando-se que o descumprimento dessa determinação implicará no aproveitamento da 
proposta tão somente nesses termos, não sendo permitidos arredondamentos. 
 

5.16. Ao final da sessão, realizada em ato público, será lavrada ata, devidamente assinada 
por todos os presentes, com a verificação da conformidade de cada proposta ao Edital, 
julgamento e classificação dos mesmos.  
 
5.17. É facultada a Prefeitura Municipal de Cristal, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
 
6 - DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA RECURSOS: 
 
6.1. Dos atos da administração decorrentes desta licitação, bem como dos termos e normas 
deste Edital, caberão as impugnações e recursos previstos no artigo 41 e § 1º, 2º e 3º e no 
artigo 109 da Lei Federal 8666/93. 
 

6.2. Os recursos administrativos interpostos pelos licitantes serão analisados em primeira 
instância, pela Comissão de Licitações.      
 

7 - DA HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO: 
 

7.1. A homologação e adjudicação desta licitação são de responsabilidade da Autoridade 
Competente e será realizada depois de esgotados os prazos recursais, ou, quando houver 
recurso, após o julgamento definitivo dos mesmos. 

 
8 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 
8.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração após a homologação da licitação 
convocará o vencedor para, no prazo de até 05 (cinco) dias, assinar o contrato, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 
8.666/93, sendo que a multa corresponderá a 10 % do valor do contrato.   
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8.2. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez, pelo 
mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do 
prazo constante do subitem 8.1. 
 
8.3. Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços atualizados pelo critério previsto neste Edital ou, então, revogará a Licitação. 
 
09 – DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO: 
 
09.1. O contrato terá vigência, a partir da data de sua assinatura, pelo período 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o prazo máximo de 60 (sessenta) 
meses, mediante termo aditivo em comum acordo entre as partes. 
 
09.2. Quando houver prorrogação do referido contrato, observar-se-á, como índice de 
reajuste, a variação do IPCA dos últimos 12 meses, ou outro valor acordado entre as partes, 
desde que inferior ao obtido pela correção deste índice. 
 
09.3. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contratado, a Administração poderá 
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, letra d, da Lei Federal 
n°8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado. 
 
09.4. Em caso de descumprimento das cláusulas contratuais ou má prestação dos serviços, 
por parte da empresa contratada, a Administração Municipal poderá rescindir o contrato. 
  
09.5. A gestão do presente contrato ficará a cargo do secretário da pasta, Sr. Antenor 
Eduardo de Souza Richter, portador do CPF 444.878.780-04. 
 
 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA PARTES: 
 
10.1. São obrigações do Contratante:  
 
10.1.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato;  
10.1.2. Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA; 
10.1.3. Aplicar as sanções administrativas contratuais em caso de descumprimento. 
 
10.2. São Obrigações da Contratada:  
 
10.2.1. É de responsabilidade do Vencedor o recebimento dos resíduos sólidos conforme 
especificações deste edital. 
10.2.2. Emitir nota fiscal correspondente a quantidade total dos resíduos sólidos recebidos 
do município de Cristal; 
 
 
11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
11.1. O Contratante pagará à Contratada o valor correspondente à quantidade de toneladas 
depositada por mês. 
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11.2. O pagamento será realizado até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da prestação 
dos serviços comprovados através do Certificado de Destinação Final - CDF, mediante 
depósito em conta bancária a ser informada por escrito pela Contratada, valendo a 
comprovação do depósito como recibo de quitação da fatura. 
 

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
12.1. A empresa vencedora que não cumprir com os compromissos assumidos estará 
sujeita, garantida a prévia defesa, à aplicação das seguintes penalidades: 
 
I – Advertência; 
 
II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo 
Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM/FGV; 
 
III – Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Cristal - RS pelo 
prazo de até 02 (dois) anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na 
forma prevista no Inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao 
Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da 
referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito 
pelo Município. 
 
12.2. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação 
de outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 
 
12.3. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
12.4. Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado ao licitante vencedor o 
contraditório e a ampla defesa.   
 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
13.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de inicio e 
incluir-se-á o de vencimento. 
 
13.2. Se o inicio ou término do prazo ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura Municipal, 
considerar-se-á o primeiro dia útil subsequente. 
 
13.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou quaisquer outros documentos. 
 
13.4. Não serão aceitos documentos e propostas via e-mail ou entregues fora do prazo 
estipulado. 
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13.5. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 
membros da comissão julgadora. 
 
13.6. A presença de um representante para cada empresa licitante, na abertura dos 
envelopes, é aconselhada para dirimir dúvidas, aposição de assinatura, rubrica e demais 
registros. 
 
13.7. Nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8666/93, é garantido ao Município de 
Cristal, o direito de revogar ou anular esta licitação sem que caiba direitos a reclamação ou 
pedido de indenização por parte dos licitantes. 

13.8. O Prefeito Municipal de Cristal poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante 
provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93. 

13.9. Em caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a abertura do 
certame, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 

13.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital será 
competente o Foro da Comarca de Camaquã RS. 
 
13.11. Dúvidas sobre o Edital e/ou informações e esclarecimentos relativos a esta licitação 
serão prestados pela “Seção de Licitações” através de seus servidores, no horário de 
expediente, das 8h às 15h na Rua Sete de Setembro, 189, Centro, Cristal – RS ou através do 
fone: 51-36781100 ou por e-mail para o endereço licita@cristal.rs.gov.br. 
 
13.12. Integram este Edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Termo de Referência e Valor referencial; 
Anexo II – Minuta de Contrato. 

 
Cristal, 25 de novembro de 2022. 

 
 

_______________________ 
Marcelo Luis Krolow 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado 
e aprovado por esta Assessoria 

Jurídica Em: ____/____/______. 
 

_________________________ 
Rafael Krolow Corrêa 

Assessor Jurídico - OAB-RS 68.579 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2022 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E VALOR REFERENCIAL 
 

Item Descrição Quantidade Apresentação Valor 
Tonelada 

Valor 
mensal 

Valor Global 
Anual 

1 

Recebimento 
de resíduos 
sólidos em 
aterro 
sanitário 
devidamente 
licenciado a 
uma distância 
rodoviária de no 
máximo 
300km do 
município de 
Cristal-RS 

70 Tonelada/mês 
R$ 

132,95 
R$ 9.306,50 R$ 111.678,00 

 
01 - Com base em orçamentos recebidos, o valor médio para destino de cada tonelada de 
resíduo sólido é de R$ 132,95 (cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos). 

 
02 - O Município adotará a seguinte fórmula para obter a proposta mais vantajosa para a 
administração, considerando que é o Município que fará o transporte dos resíduos até o 
aterro sanitário vencedor da licitação: 
 

custo do km 
rodado =      
R$ 5,00 

x 

distância ida e 
volta de Cristal 
até o aterro = 

xxx Km 

/ 

Média de ton. 
de resíduos 
por carga = 

13,39 t 

= 

Custo do 
transporte 
para cada 

tonelada = R$ 
xxx,xx 

 
03 – A proposta mais vantajosa será obtida ao somar-se o Custo do transporte para 
cada tonelada + o valor unitário por tonelada para destino final junto ao aterro 
sanitário, conforme segue: 
 

Custo do 
transporte para 
cada tonelada 
= R$ xxx,xx 

+ 

custo por tonelada para 
destino final junto ao 
aterro sanitário = R$ 

xxx,xx 

= 
Custo total por tonelada 
transportada e destinada 

R$ xxx,xx 

 
 
 

______________________ 
Marcelo Luis Krolow 
Prefeito Municipal 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022  
PROCESSO N° 1662/2022 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE 
CRISTAL-RS. 
 
De um lado o Município de Cristal - RS, CNPJ nº 90.152.240/0001-02, com sede na Rua Sete 
de Setembro, nº 189, 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, Centro, 
em Cristal/RS de ora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro, a empresa  
xxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
xxxxxxxxxxxxx, estabelecida na Rua xxxxxxxx, nº xxx, xxxxxxxxxxx, Bairro 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx/RS, neste ato representada por seu xxxxxxxxxxxxxxxx, 
brasileiro, xxxxxxxxxxxxxx, RG xxxxxxxxxxxxxx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxx, 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 de destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos, gerados pelo Município de Cristal/RS, em aterro sanitário de propriedade da 
Contratada, localizado no município de xxxxxxxxxxxx/RS. 
 
1.2. A quantidade média de resíduos a serem dispostos é de aproximadamente 70 (setenta) 
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 VALOR E DO PAGAMENTO 
 
2.1. A Contratante pagará à Contratada pela disposição dos resíduos o valor de R$ xxxxxxx 
(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx) por tonelada depositada. 
 
2.3. O pagamento será realizado 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 receber os resíduos em aterro sanitário devidamente 
licenciado e manter atualizada 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. 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. 
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3.3.  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.  
 
3.4.  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 do contratante enquanto viger o presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO:  
 
4.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o máximo de 60 (sessenta) 
meses, mediante termo aditivo em comum acordo entre as partes.  
 
4.2. Quando houver prorrogação deste contrato, observar-se-á, como índice de reajuste, a 
variação do IPCA dos últimos 12 meses, ou outro valor acordado entre as partes, desde que 
inferior ao obtido pela correção deste índice. 
 
4.3. A gestão do presente contrato ficará a cargo da secretária da pasta, Sr. Antenor 
Eduardo de Souza Richter, portador do CPF 444.878.780-04 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 
 
5.1. O valor de que trata a Cláusula Segunda será revisado nos seguintes casos: 
 
5.2. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer 
tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovada sua 
incidência sobre os valores, para mais ou para menos; 
 
5.3. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio 
econômico-financeiro, o CONTRATANTE deverá restabelecê-lo, concomitantemente à 
alteração. 
 
5.4. Os valores serão revistos a requerimento da CONTRATADA, sempre que houver 
acréscimo nos preços dos insumos que compõe o seu custo, desde que comprovado 
documentalmente o impacto econômico-financeiro. 
 
5.5. Havendo prorrogação do presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
6.1. As despesas decorrentes deste contrato serão suportadas pela seguinte dotação 
orçamentária: 

07 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. 
2063 – Recolhimento de Lixo 
339039 – Demais serviços terceiros P.J. 
0001 – Livre 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 
 
8.1. As partes elegem o foro da Comarca de Camaquã/RS para dirimir dúvidas ou 
divergências advindas do presente contrato. 
 
8.2. E, assim por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surta os jurídicos e legais efeitos, juntamente com duas 
testemunhas. 

  
Cristal/RS, xx de xxxxxxx de 2022. 

 
 

 

     __________________________                          __________________________ 
              Marcelo Luis Krolow                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
            Prefeito Municipal                                                   Contratada 
 
 

     
   

 
  _________________________ 

Rafael Krolow Corrêa 
   Assessor Jurídico 
    OAB-RS 68.579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


