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CONTRATO N° 005/2021. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI 
CELEBRA O MUNICÍPIO DE BONITO DO PARÁ E A EMPRESA 
CONSTRUTORA L&A COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI, 
CONFORME PROCESSO ADMIN. Nº 04/2021-040103-
CPL/PMB. 

 

Pelo presente instrumento particular ora definido na melhor forma do direito, tendo de um lado O 

MUNICÍPIO DE BONITO/PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Charles Assad, nº 399 

– Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000, inscrito no CNPJ sob o nº 05.149.083/0001-07, neste 

ato representada por seu Prefeito Municipal, o Sr. MICHEL ASSAD, Prefeitura Municipal, CPF nº 

575.146.152-53, residente e domiciliado na Tv. São Pedro II, n° 448, Bairro Centro, Município de Bonito-PA, 

denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa CONSTRUTORA L&A COMERCIO E SERVICOS DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COLETA DE RESIDUOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

na Tv. RUA R.R. PASSARINHO, Nº 949, BONITO/PA CEP 68.645-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

40.215.357/0001-01, neste ato representado por ANTONIO VALDEMIR PEREIRA CAVALCANTE, inscrito no 

CPF/MF sob o n.º 703.094.812-28, residente e domiciliado na cidade de BONITO/PA, de ora em diante 

denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei n.º 8.666, de 

21.06.93 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e o resultado do Processo Administrativo 

04/2021-040103-CPL/PMB, Ratificado em 15/01/2021, têm entre si justo e acordado o seguinte: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 - Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE BONITO NA ZONA URBANA E NAS VILAS DAS ZONAS RURAIS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
NÃO PERIGOSOS PARA LIMPEZA PÚBLICA e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência e 
proposta da CONTRATADA, que faz parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO 

2.1 – Os serviços, objeto deste contrato deverá ser prestados no âmbito do Município de BONITO/PA, com 
o prazo de início de execução dos mesmos imediato após solicitação oficial da Secretaria Municipal de 
Obras, contado do recebimento da Nota de Empenho e/ ou assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 – O valor global para os serviços, objeto deste contrato é de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil 
reais). 

3.2 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais). 
3.2.1 – O processo para pagamento dos serviços prestados deverá observar o roteiro devidamente 

detalhado, conforme itens a seguir: 

a) Identificação dos valores devidos; 
b) Emissão e entrega da nota fiscal acompanhada de documentos comprobatórios da regularização 
trabalhista, previdenciária e fiscal; c) Liquidação e pagamento 

3.3 - Os pagamentos serão realizados mensalmente, mediante requerimento da Contratada, 
considerando a verificação pela Fiscalização da execução dos serviços, de acordo com os critérios 
estabelecidos nas Especificações Técnicas. 
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3.4 - O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir do adimplemento de cada 

parcela, por crédito em conta corrente, na agência do Banco indicada pela Contratada. 

3.5 - Nenhum pagamento isentará a Contratada da responsabilidade pelos serviços executados ou 

implicará em sua aceitação. 

3.6 - O pagamento será efetuado somente após a comprovação e atestação da realização do serviço por 
parte da pessoa que for designada para o acompanhamento de fiscalização de sua execução, onde será 
verificada os itens apontados pela contratada, bem como, a depreciação de cada veículo utilizado na coleta. 
3.7 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, 
pelo não cumprimento dos serviços, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor 
correspondente deverá ser descontado na fatura mensal. 
3.8 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a Administração, 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta 
como penalidade. 
3.9 – A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria Municipal de Administração, para fins de recebimento 
das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados: 
I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição 
Federal em seu art. 195, § 3º; 
II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal;  

III – Certidão de Regularidade com o FGTS. 
III – Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita 
Federal. 
IV – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
V – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
3.10 - O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito na Conta Corrente da CONTRATADA (DADOS 
BANCÁRIOS DA CONTRATADA). 
3.11 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP= Valor da parcela 

a ser paga. 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = ( TX/100) I = ( 6/100) I = 0,0001644 

365  365 

TX= Percentual da taxa anual = 6%. 

 
3.11.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte 

ao da ocorrência. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: Exercício 2021 Atividade 0301.17 452 0002 2.080 – Manutenção dos Serviços de Limpeza 
Pública. Classificação Econômica 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

5.1 - O contrato terá vigência na data de sua assinatura com um perido de 90 (noventa) dias na 
conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

6.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do 
contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS 

7.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento), do valor total 
contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa ser recolhido 
ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação. 
7.2 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o valor 

total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste contrato, ou pelo inadimplemento de 

qualquer obrigação contratual. 

7.3 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela PMB, ou cobrada 

diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções já previstas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 - A Contratada deverá assumir integral responsabilidade pela execução dos serviços e dos eventuais 
danos deles decorrentes, de acordo com as normas do Termo de Referência, do Contrato a ser lavrado e 
demais documentos que o integram. 
8.2 - A Contratada assumirá a total responsabilidade pela correta escolha e dimensionamento do pessoal e 

dos equipamentos necessários à correta execução dos serviços objeto do contrato. 

8.3 - Caberá à Contratada manter veículos, equipamentos e equipe(s) de reserva, que atenderão às 

ocorrências verificadas pelo Sistema de Fiscalização e Controle, bem como, para utilização em caso de 

emergência, deparada para manutenção preventiva, ou de avarias no equipamento normal. 

8.4 - A Contratada será a única responsável pela segurança dos trabalhos de seus funcionários e pelos atos 

por eles praticados, devendo fornecer e exigir o uso de equipamentos de proteção individual, adequados a 

cada tipo de serviço. 

8.5 – A Contratada responderá por todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, 

seguros contra acidentes, e quaisquer outras implicações de natureza trabalhista e, notadamente, pelo fiel 

cumprimento dos dispositivos da CLT e legislação correlata. 

 
8.6 – A Contratada deverá tomar todas as providências no sentido de serem cumpridas, rigorosamente, por 

seus empregados, as normas de higiene e de prevenção de acidentes vigentes. 

8.7 - A Contrata da deverá fornecer e exigir o uso de uniformes a todos os seus funcionários, conforme padrão 

a ser estabelecido pela Prefeitura, podendo iniciar os serviços com seu uniforme usual e devendo 

posteriormente, adequá-los aos padrões, das orientações sobre o assunto. 

8.8 - A Contratada deverá cumprir todas as obrigações trabalhistas e de Segurança e Medicina do Trabalho e 

atender as demais normas legais. 
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8.9 - A Contratada deverá garantir a observância, por parte de seus empregados, da proibição de realizar 

catação ou triagem dos resíduos coletados, e de ingerir bebidas alcoólicas ou drogas em serviço, bem como 

solicitar ou receber gratificações ou donativos de qualquer espécie. 

8.10 - A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir a dispensa, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, dos trabalhadores que não atenderem ao estabelecido neste item. 

8.11 - Se a dispensa der origem à ação na Justiça do Trabalho, a Prefeitura não arcará, em nenhum caso, com 

qualquer responsabilidade. 

8.12 – A Contratada será responsável pelo bom comportamento do seu pessoal no local dos serviços. 

8.13 - A Contratada deverá fornecer, a cada um dos seus empregados, um crachá de identificação no qual 

conste o nome ou símbolo da empresa, o nome ou número do empregado e sua função. 

8.14 - O empregado deverá, obrigatoriamente, usar o crachá de modo visível enquanto estivera serviço, 

deforma a possibilitar sua identificação. 

8.15 – A contratada será responsável pela manutenção da ordem e limpeza na execução dos serviços 

contratados. 

8.16 – Cabe à Contratada atender rigorosamente as normas de procedimento impostas pela Fiscalização, em 

relação ao pessoal, trânsito de veículos e materiais, inclusive, dentro da Unidade de descarga. 

8.17 – A Contratada será integralmente responsável pela execução das tarefas de acordo com a 

determinação da Fiscalização. 

8.18 – A Contratada será responsável por eventuais danos provenientes da má conduta de seus funcionários 

no manuseio dos veículos e equipamentos utilizados nos serviços contratados. 

8.19 - A Contratada responderá, como única responsável, durante a vigência do Contrato, perante terceiros, 

pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluída a Municipalidade de quaisquer 

reclamações ou indenizações. 

8.20 - A Contratada arcará integralmente com os custos decorrentes dos seguros necessários, inclusive os 

relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de danos materiais e/ou pessoais causados a 

seus empregados e a terceiros, não podendo invocar o acompanhamento do desenvolvimento dos serviços 

objeto do Contrato, pela Prefeitura, como fator excludente daquela responsabilidade. 

8.21 - Fica vedada à Contratada a descarga de materiais coletados em locais não autorizados pela Prefeitura. 

8.22 – Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação. 

8.23 – Os veículos deverão trazer além das placas regulamentares, as indicações necessárias ao 

reconhecimento da Contratada, de acordo com modelo padronizado pela Prefeitura. 

8.24 - Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza pública deverão respeitar os 

limites estabelecidos em lei, para fontes sonoras e emissão de gases. 

8.25 - A padronização visual dos veículos e equipamentos deverá ser feita, obrigatoriamente, de acordo com 
as cores e dizeres padrões, a serem determinados pela Prefeitura. 
8.25.1 - A Contratada terá um prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de início dos serviços, para adequar 

a sua frota aos padrões estabelecidos. 

8.26 - A Contratada deverá observar que somente será permitida a execução dos serviços, com veículos e 

equipamentos que estiverem previamente cadastrados na Prefeitura. 

8.27 - A Contratada deverá proceder à pintura, em cada veículo e equipamento, do prefixo operacional 

indicado pela Prefeitura, por ocasião do cadastramento, conforme padrão existente. 

8.28 - A Contratada deverá submeter seus veículos e equipamentos cadastrados, a vistorias periódicas, 

sempre que a fiscalização da Prefeitura o exigir. 
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8.29 - A Contratada deverá observar a proibição de exploração de publicidade nos veículos e equipamentos 

ou nos uniformes dos empregados envolvidos na execução dos serviços. Somente deverão constar dizeres 

ou símbolos autorizados pela Prefeitura. 

8.30 - A Contratada deverá prestar, sempre que solicitado, toda a orientação e demais esclarecimentos 

referentes à execução dos serviços aos funcionários da Prefeitura indicados pela Fiscalização. 

8.31 - A Contratada se obriga a permitir, ao pessoal da Fiscalização, livre acesso aos seus depósitos, oficinas, 

garagens e outras dependências, possibilitando a vistoria das instalações e também das anotações relativas 

aos equipamentos automotores, ao pessoal e ao material, e fornecendo, quando solicitada, todos os dados 

e elementos referentes aos serviços. 

8.32 - A Contratada obriga-se a transportar os resíduos sólidos para outro lugar indicado pela Prefeitura, que 

não aquele objeto do Contrato, sempre que, por razões alheias aos interesses de ambas, for impossível o 

transporte e descarga no local pré-determinado, desde que isto não acarrete em aumento de custo para a 

Contratada. 

8.33 - A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.34 -O(s) profissional(is) indicado(s) pela Contratada para fins de comprovação de capacitação técnico- 

operacional na licitação, deverá(ão) participar da execução das obras e serviços, admitindo-se a substituição 

por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Prefeitura. 

8.35 - Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Contrato; 

8.36 - Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, colocando à disposição 

da Administração, sempre que for solicitado, pelo setor responsável, facultando o livre acesso aos registros 

e documentos pertinentes, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por 

parte da Administração; 

8.37 - Administrar seu quadro de pessoal no tocante às questões relativas a política salarial, a qual assumirá 
integralmente e por sua conta e risco as consequências financeiras da negociação, sendo expressamente 
vedada a transferência de quaisquer ônus trabalhistas à CONTRATANTE. 
8.38 - Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, assim como pelo 
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização 
destes serviços, causados à CONTRATANTE ou a terceiros. 
8.39 - Obriga-se também a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, 
inclusive trabalhistas, que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente Contrato; 
8.40 - A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos a Secretaria de Infraestrutura sobre eventuais atos ou 

fatos noticiados que a envolva independentemente de solicitação; 

8.41 - É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação financeira, 

sem prévia e expressa autorização da Secretaria de Finanças; 

8.42 - Emitir Nota Fiscal referente a prestação dos serviços durante o mês de referência, para fins de 

atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 

8.43 - Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com mão-de- 

obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas 

que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto desta Licitação; 

8.45 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de 

qualquer impedimento da prestação dos serviços. 
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8.46 - Proceder à prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas e 

condições previstas no Edital e anexos, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos 

Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou 

parcial. 

8.47 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização da Secretaria Municipal 

de Obras, Transporte e Serviços Urbanos na execução dos serviços contratados; 

8.48 - Proceder à execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com as normas e condições previstas 

no Termo de Referência do Processo Admin. nº 04/2021-040103-CPL/PMB e anexos, inclusive com as 

prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente, pelas 

consequências de sua inobservância total ou parcial. 

8.49 – À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto dos serviços dentro dos limites estabelecidos 
na Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira deste 

instrumento. 

9.2 – Designar, por meio da Contratante, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos 

serviços ora pactuados. 

9.3 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, 

o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 

77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante 

notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, 

inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida. 

10.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a 

responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em 

consequência do inadimplemento das condições contratuais. 

10.3 – O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, 

através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de 

recebimento, e ainda: 

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso prévio 
de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização; 

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, 
nos seguintes casos: 
b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA; 

b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou cisão, 

sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE; b.3 - Interrupção ou atraso nos serviços, objeto 

deste contrato; 

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA; 
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b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar de 

qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 

10.4 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que 
ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível 
a prestação dos serviços. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1. Além da cobrança de multa prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer as seguintes 

sanções: 

I - Advertência por escrito; 
II - Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na prestação, sem justa causa, dos serviços; 
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município 
de Bonito, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV - 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, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 – Os serviços constantes nestes contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de servidores 

designados pela Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, doravante denominados 

“Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização da execução contratual. 

12.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
I - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente, 
cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências. 
II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 
III - encaminhar a Secretaria da Fazenda Municipal os documentos que relacionem as importâncias relativas 
e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento; 
12.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e subordinado 

à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou 

fundamento. 

13.2 -A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou definitivamente, a 

suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por 

motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento 

de forma proporcional aos serviços efetivamente realizados. 

13.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus 

termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

13.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais 

normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos 

omissos, os princípios gerais de Direito. 
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13.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, 

seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a 

se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Bonito, Estado do Pará, como competente para dirimir toda 

e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a ouro 

qualquer, por mais privilegiado que se configure. 

 
E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, 

com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos. 

 
 
 

Bonito, 19 de janeiro de 2021. 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO 
CNPJ: 05.149.083/0001-07  

MICHEL ASSAD  
CONTRATANTE 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 

CONSTRUTORA L&A COMERCIO E 
SERVICOS DE MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO E COLETA DE 

RESIDUOS EIRELI  

CNPJ: 40.215.357/0001-01 
ANTONIO VALDEMIR PEREIRA 

CAVALCANTE 
CONTRATADA 
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