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OBJETIVO 

Definir a Política Comercial da CRVR. 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
PAF – FIN -04 Corporativo 

ELABORADOR André Cardoso APROVADOR: Leomyr Girondi 
E.P.I. 
N/A  

USUÁRIOS 
Processos Comerciais e Financeiros. 

  X 9001  14001  18001 

 
 
1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

Estabelecer a política de preços a serem praticados e procedimentos de 

contratação.     

 

2. ABRANGÊNCIA  
 
A vigorar para todos os clientes com os quais a CRVR presta serviços de 

destinação final e/ou valorização de resíduos. Os contratos / propostas comerciais 

anteriores ao presente documento deverão ser ajustadas quando de seu 

vencimento / renovação.    

 

3. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS  
 
As características contratuais como volume de resíduos e o tempo de contrato 

deverão estar estabelecidas para que se tenham as bases de análise utilizando 

como referência a Tabela de Preços (RG-COM-004 –000 - TABELA DE PREÇOS).   

  

4. ANÁLISE  
 
A análise deverá ser baseada no rating do cliente (disponível após a análise de 

crédito IO-COM-001 - 000) e nas características contratuais respeitando a estrutura 

de custos de cada aterro.   

  

5. PROPOSTA DE PREÇO  
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Será disponibilizada Proposta de Preço (RG-COM-05 – 000 – PROPOSTA 

COMERCIAL) conforme solicitação do cliente de acordo com a Política Comercial 

vigente no momento da solicitação. O documento mencionará os serviços a serem 

executados, o aterro a ser disponibilizado, a referência do gerador e dados da 

concorrência (se for o caso), ressalvas de crédito / garantias bancárias (se 

pertinente) e validade da proposta. A tabela de preços será atualizada 

quadrimestralmente conforme variação dos insumos do setor de atuação da CRVR.   

  

6. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE  
 
Após aprovação de crédito (Procedimento IO-COM-001 - 000) e estabelecidos 

às condições para contratação, poderá ser emitida a Declaração de 

Disponibilidade. (RG-COM – 006 – 000 – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE)    

 

7. VALIDADE PREÇO  
 
As propostas comerciais terão validade máxima de 60 dias e terá validade 

durante o período de contratação.   

 
8. CONTROLE DOS REGISTROS DO SGI 

 
 
 IDENTIFICAÇÃO 

ARMAZENAMENTO 
/ RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO TEMPO DE 

RETENÇÃO DESCARTE 

- - - - - 
 
 
 
9. CONTROLE DE REVISÕES 
 

REVISÃO DATA HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES 
00 19/08/2016 Emissão Inicial 

   
 
 
 


