
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS 

SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000. 

Telefone: (55) 3435-2100 
Email: macambaralicitacoes@hotmail.com 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DE RESÍDUO URBANO NA DESTINAÇÃO FINAL EM LOCAL 

LICENCIADO. 
 

CONTRATANTE: O MUNICÍPO DE MAÇAMBARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob o nº. 01.610.568/0001-97, sito à Rua Otávio 
Silveira, nº. 306, Centro, em Maçambará/RS, CEP 97.645-000, neste ato representado pela Prefeita, ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM, brasileira, divorciada, 
inscrita no CPF sob o nº. 635.915.530-34 e no RG nº. 1010074126, residente e domiciliada nesta cidade, no uso de suas atribuições legais torna público 
 
CONTRATADA: A empresa CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ Nº 03.505.185/0005-08, Estrada VRS 867, km 2, s/nº, Bairro 
Campos dos Carvalhos, CEP 98870-000, Giruá/RS, representado pelo Sr. Alexsandro Ribeiro da Silveira, Diretor Executivo, CPF nº. 747.276.560-00, RG nº 
3059682389, conforme o Processo Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2018, de 04 de abril de 2018, e de conformidade com as Lei nº. 8.666/93, 
têm justos e contratados mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas o que segue abaixo:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  
1.1. O presente processo licitatório tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECEBIMENTO DE RESÍDUO 
URBANO NA DESTINAÇÃO FINAL EM LOCAL LICENCIADO. 
1.2. Os resíduos serão transportados pela Prefeitura Municipal de Maçambara – RS; 
1.3. Os resíduos transportados serão cobrados a TONELADA, sendo esse realizado a pesagem pela contratada no recebimento para comprovação do mesmo; 
1.4. O carregamento dos resíduos será de responsabilidade da contratante. 
1.5. A distância máxima do Local de recebimento do lixo em relação ao Município de Maçambara – RS não pode ser superior a 300km. 
1.6. O quantitativo de lixo urbano é estimado em 30 Toneladas mensais, a quantidade de toneladas será definida na respectiva “Nota de Empenho”. 
1.7. O lixo coletado pela contratante será transportado semanalmente para o lugar a ser depositado. 
Parágrafo Único. O gestor do presente contrato será Secretário de Obras será o Sr. Adão Pinheiro, o fiscal será o Secretário de Finanças Marco Sulzbach. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO OBJETO 
2.1. Pelos serviços executados, será pago o valor de R$ 107,50(cento e sete reais e cinquenta centavos), este preço fixado por tonelada de resíduo sólido recebido, 
sendo que o pagamento será efetuado sempre até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir da quantidade mensal de resíduo 
depositado no Aterro Sanitário, mediante apresentação de Nota Fiscal de prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
3.1. O prazo de vigência do contrato será de até sessenta (60) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, nos termos do 
art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666-93. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO 
4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do seguinte recurso financeiro: 
ÓRGÃO                   06  Secretaria Municipal da Obras; 
PROJ. ATIVIDADE 2019  Manutenção de Atividade da Secretaria de Obras; 
CAT. ECONÔMICA 3  Despesas Corrente; 
RUBRICA  339039                          Fretes e Transportes de Encomendas FICHA 081 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
5.1. Os preços serão reajustados anualmente com base no IGPM/FGV. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
6.1. O pagamento, por tonelada de resíduo sólido recebido, será efetuado sempre até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante 
apresentação de Nota Fiscal de prestação de serviços, sem qualquer forma de reajuste, na Tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário.  
6.2. A Contratada deverá apresentar com a Nota Fiscal de Prestação de Serviços, relatório devidamente assinado por seu representante legal, contendo no mínimo os 
seguintes dados: Placa do Veículo, Condutor do Veículo, Data e Hora, Peso Bruto Total, Peso Líquido e Quantia Depositada em Tonelada.  
6.3. Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor em atraso o percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias.  
6.4. Serão processadas as retenções previdenciárias, nos termos da lei. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO, DA RESCISÃO E DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
7.1. Os casos de alteração, rescisão e inexecução do contrato são os previstos no Capítulo III – Dos Contratos – da Lei 8.666/93, art. 54 e seguintes. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
8.1. Dos direitos 
- Constituem direitos de a CONTRATANTE receber objeto deste contrato nas condições avençadas e do contratado perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados. 
8.2. Das obrigações: 
- Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento ajustado;  
b) dar ao contratado as condições necessárias a regular execução do contrato. 
- Constituem obrigações do contratado: 
a) prestar os serviços na forma ajustada; 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 
9.1. A recusa da empresa vencedora em assinar o presente contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura 
Municipal caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aludidas neste item. 
9.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste contrato; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS 

SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000. 

Telefone: (55) 3435-2100 
Email: macambaralicitacoes@hotmail.com 

 
III - Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Maçambara, por prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
9.3. A multa será descontada dos pagamentos ou ainda se for o caso cobrada judicialmente. 
9.4. Será aplicada multa de 0,10% (zero vírgula dez por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a 
contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 
9.5. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a licitante vencedora: 
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 
II - Executar o objeto contratual em desacordo com as exigências ou especificações, independente da obrigação de fazer as correções necessárias, as suas expensas; 
III - Cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos oficiais em razão da 
infração cometida; 
IV - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual; 
V - Não entregar, no prazo estabelecido pelo edital e contrato, sem justa causa, os materiais objeto do presente processo licitatório; 
9.6. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, quando a contratada: 
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 10 (dez) dias na entrega dos materiais; 
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo, ou má fé, venha a causar dano à contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da contratada de reparar os danos causados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui - RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
10.2. E por estarem às partes justas e acordadas assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor.  

 
 
 

Prefeitura Municipal de Maçambará, 09 de maio de 2018. 
 
 
 
 

 
ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM 

 CONTRATANTE     
PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                
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