
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

VIGÊNCIA: DE 01 DE OUTUBRO DE 2003 A 01 DE OUTUBRO DE 2004 

 
 
  O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Rua Vinte e Cinco de Julho, 538, devidamente 
inscrito no CNPJ sob nº 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo 
Senhor Prefeito Municipal, ROSALINO MORESCO, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado em Coronel Pilar, a partir de agora denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa SIL – SOLUÇÕES 
AMBIENTAIS LTDA, estabelecida na BR-290, km 181, cidade de Minas do 
Leão/rs, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 03.505.185/0001-84, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo 
Senhor FERNANDO HARTMANN, brasileiro, casado, engenheiro de minas, 
residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, inscrito no CPF nº 264.389.410-24 
e pelo Senhor ANDRÉ GERALDO VELHO CIRNE LIMA, brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, inscrito no CPF nº 
009.449.040-68, celebram o presente contrato de prestação de serviços, de 
acordo com as cláusulas e disposições a seguir expressas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem como finalidade principal a 
prestação de serviços referentes a recebimento e a disposição final de resíduos 
sólidos domiciliares no Aterro Sanitário da Central de Resíduos do Recreio – 
CRR – de propriedade da CONTRATADA, localizado no Município de Minas do 
Leão/RS. 
 
Parágrafo único -  Os serviços ora contratados serão executados pela 
CONTRATADA, a partir do ingresso dos veículos indicados pela 
CONTRATANTE na área da CRR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O preço estipulado entre as partes é de R$ 27,98 
(vinte e sete reais e noventa e oito centavos, por tonelada do resíduo sólido 
domiciliar recebido pela CRR, estendido este como o preço justo e suficiente 
para a total execução do presente Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês 
subseqüente ao da realização dos serviços, mediante apresentação das 
faturas. 



 
Parágrafo Segundo - Por ocasião dos pagamentos, o CONTRATANTE poderá 
efetuar o desconto dos valores de multas aplicadas à CONTRATADA, em 
função de inadimplência na execução do contrato.   
 
CLÁUSULA TERCEIRA - A despesas decorrentes do presente contrato 
correrão à conta do seguinte recurso financeiro: 
 
ÓRGÃO 05 – SEC. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST. SOCIAL 
Atividade 2028 – Operacional da Est. De Destinação do Lixo 
3.3.90.39.99.00 – Demais Serv. de Terc. Pessoa Jurídica (563) 
 

                          CLÁUSULA QUARTA– Não haverá recomposição dos preços constantes no 
presente contrato nos primeiros 12 meses. A recomposição de preços após 12 
meses de vigência do contrato será efetuada com base no índice IGPM, 
acumulado do período dos 12 meses anteriores. 
 
CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato terá vigência pelo período de um 
ano, a contar de 01 de outubro de 2003 a 01 de outubro de 2004, podendo ser 
renovado por igual período, se assim as partes o desejarem.  
 
CLÁUSULA SEXTA - O regime jurídico do presente contrato é o da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993 e todas as suas alterações vigentes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Independentemente das sanções penais cabíveis, da 
indenização por perdas e danos, e da possibilidade de rescisão, a 
administração, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, na forma do 
art. 87 da lei régia, poderá aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou não 
com outras previstas no mesmo diploma legal: 
 
a) advertência; 
 
b) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato; 
 
c) multa moratória de 0,33% ao dia em relação ao atraso na execução dos 
serviços; 
 
d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo de até dois anos; 
 



e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação na forma da lei. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Em relação a medição, será realizada a pesagem dos 
veículos que transportarão os resíduos até a CRR, em balança ali instalada 
pela CONTRATADA, na entrada e na saída do veículo, sendo cientificado no 
ato o representante do CONTRATANTE, devidamente autorizado, da 
quantidade auferida.  A CONTRATADA emitirá mensalmente laudo de medição 
dos serviços realizados, com base nos tickets emitidos pela balança da 
CONTRATADA. A CONTRATADA deverá emitir mensalmente as faturas 
referentes aos serviços realizados, de acordo com a quantidade expressa no 
laudo de medição. 
 
CLÁUSULA NONA – Constitui direito do CONTRATANTE receber a prestação 
de serviços objeto deste Contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor do Contrato na forma e prazos 
convencionados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) efetuar o pagamento ajustado; 
 
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do 
Contrato; 
 
c) indicar os veículos destinados ao transporte dos resíduos sólidos 
domiciliares e o representante que será cientificado da pesagem desses 
veículos; 
 
d) entregar os resíduos sólidos domiciliares nos horários definidos pela 
CONTRATADA; 
 
e) responsabilizar-se inteiramente pela ocorrência de todo e qualquer dano, 
especialmente materiais e ambientais, ocorrido no deslocamento dos resíduos 
sólidos domiciliares até a CRR; 
 
f) atender fielmente às determinações da CONTRATADA após a entrada 
dos veículos na área da CRR; 
 
 
 



g) retirar da área da CRR os resíduos encaminhados que não sejam 
classificados como domiciliares no momento em que estes resíduos forem 
identificados, ficando a CONTRATADA autorizada a promover a retirada dos 
resíduos sólidos não domiciliares entregues pelo CONTRATANTE, obrigando-
se, nesta hipótese, ao CONTRATANTE, a pagar, na fatura do mês em que 
ocorrer o fato, um valor, por tonelada, correspondente a 20 (vinte) vezes o 
preço hora contratado para dispor os resíduos sólidos domiciliares do 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) prestar os serviços na forma ajustada; 
 
b) informar ao CONTRATANTE os horários de recebimento dos resíduos 
sólidos domiciliares; 
 
c) cientificar o representante do CONTRATANTE acerca da pesagem dos 
veículos transportados dos resíduos sólidos domiciliares 
 
d) orientar o CONTRATANTE sobre como proceder na descarga dos 
resíduos acima indicados; 
 
e) comunicar ao CONTRATANTE o recebimento de resíduos 
encaminhados que não sejam classificados como domiciliares no momento em 
que estes resíduos forem identificados; 
 
f) receber e dispor os resíduos de acordo com as normas técnicas 
ambientais em vigor; 
 
g) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais, trabalhistas e 
previdenciárias dos empregados envolvidos na execução desse Contrato; 
 
h) efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de 
seus empregados nas datas determinadas pela legislação em vigor, na rede 
bancária do local onde o serviço é prestado; 
 
i) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 
 



j) possuir disponibilidade financeira para cumprir todas as obrigações 
sociais e previdenciárias de seus empregados, assumidas neste Contrato, de 
acordo com o previsto na Lei Federal nº 8.666/93; 
 
l) apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos 
que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas no presente Contrato, especialmente, ambientais, encargos sociais, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
 
m) responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 
empregados durante a execução dos serviços, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a organização da “CIPA”, quando for o caso; 
 
n) não subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente as obrigações 
assumidas neste Contrato; 
 
o) destacar elementos para a execução dos serviços de forma criteriosa 
para que estes não sofram qualquer solução de continuidade ou redução de 
qualidade e quantidade; 
 
p) atender imediatamente as determinações do representante da 
Administração com vistas a corrigir defeitos observados na execução deste 
Contrato; 
 
q) aceitar, nas mesmas condições ora estipuladas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nos serviços até 25% do valor 
atualizado do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - Caberá a CONTRATADA assumir a inteira 
responsabilidade pelo passivo ambiental decorrente da disposição final dos 
resíduos no Aterro, constituindo-se a CONTRATADA, portanto, com 
exclusividade, na detentora das obrigações e direitos decorrentes da 
disposição e destinação final dos resíduos no Aterro. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A comunicação entre as partes será escrita 
quando necessária.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Para dirimir as dúvidas e controvérsias 
emergentes deste contrato, fica eleito o foro da Comarca de Garibaldi. 
 



E, por considerarem o presente instrumento de contrato, conforme, 
subscrevem-no na presença e juntamente com 02 (duas) testemunhas, em 03 
(três) vias de igual teor, forma e valor. 
   
 
 
     CORONEL PILAR, em 01 de outubro de 2003. 
 
 
                          _____________________________ 
                                   ROSALINO MORESCO 

                               PREFEITO MUNICIPAL 
                            CONTRATANTE 

 
 
                             ____________________________ 
          SIL – SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 
     FERNANDO HARTMANN 
          CONTRATADA 
 
 
 ________________________________ 
          SIL – SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 
                   ANDRÉ GERALDO VELHO CIRNE LIMA 
          CONTRATADA 
 
  
 
 
TESTEMUNHAS: 
________________________ 
 
________________________ 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
De acordo. 
 
Sonáli Chies 
OAB/RS 49.681 


