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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA, COM 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

A  Empresa  Municipal  de  Planejamento,  Gestão  e  Educação  em 
Trânsito  e  Transportes  de  Montes  Claros  -  MCTrans,  doravante 
denominada CONTRATANTE, situada à ..........................................., 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.097.9
46/0001-31,  neste  ato  representada  por  seu  Presidente,  Sr. 
...............................................,   (estado civil, CI, CPF), e a empresa 
......................................................  doravante  denominada 
CONTRATADA,  situada à  .............................................,  inscrita  no 
CNPJ  sob  o  nº  ................................,  neste  ato  representada  por 
........................................................ (cargo,  nome,  estado  civil,  CI, 
CPF),  celebram este  Contrato  Administrativo  com a finalidade de 
regulamentar  a  prestação  de  serviços  de  execução  de  faixa 
elevada,  com  fornecimento  dos  materiais,  sendo  regido  pelas 
normas da Lei Federal nº 8.666/93 e pelas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO

1.1 – DA VINCULAÇÃO

O presente  Contrato  está  vinculado  aos  termos  do  processo  licitatório  TOMADA  DE 
PREÇOS n° 01/2.012, PROCESSO Nº 0101/2.012 e seus respectivos Anexos, inclusive a 
Proposta Comercial, os quais integram este Contrato, independentemente de transcrição.

1.2 – DO GERENCIAMENTO

O acompanhamento e o gerenciamento deste Contrato serão exercidos pela Empresa 
Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes 
Claros  -  MCTrans,  por  sua  Diretoria  de  Trânsito,  Sistema Viário  e  Educação  para  o 
Trânsito  -  DTSV, à  qual  se  reportará  sempre  a  CONTRATADA para  resolução  de 
quaisquer problemas decorrentes desta contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1 – DO OBJETO

Constitui objeto deste documento a contratação de empresa para prestação de serviço 
de execução de faixa elevada,  com fornecimento dos materiais,  sob o regime de 
empreitada por preço unitário e pagamento por medição mensal, conforme indicações do 
Anexo I do Edital – Projeto, de acordo com as demais condições determinadas no Edital  
e nos Anexos que o complementam.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS

3.1 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
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3.1.1 – Os serviços objeto da presente contratação serão prestados pelo prazo de 05 
(cinco) meses contado a partir da data de assinatura deste Contrato. 

3.2 – DO PRAZO DE MOBILIZAÇÃO

3.2.1 – O prazo máximo de mobilização da CONTRATADA, para o início das atividades, 
não deverá ser superior a 05 (cinco) dias consecutivos, contados da assinatura deste  
instrumento.

3.2.2 –  A partir  do 5°  (quinto) dia após a assinatura do Contrato,  a  CONTRATANTE 
poderá realizar vistoria nas instalações da CONTRATADA, para verificar a disponibilidade 
dos equipamentos.

3.3 – DO PRAZO DE EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.3.1 – Os serviços deverão ser efetivados mediante o recebimento da Ordem de Serviço 
-  OS expedida pela Diretoria de Trânsito, Sistema Viário e Educação para o Trânsito – 
DTSV da CONTRATANTE, em cujo teor constará a descrição e o prazo determinado ou 
previsto para a execução do serviço nela indicado.

3.3.2 – Qualquer atraso (início/término) deverá ser comunicado pela  CONTRATADA à 
CONTRATANTE, em tempo hábil para as devidas providências, cabendo a esta julgar as 
causas do atraso conforme Cláusula Sexta – subitem 6.2.3, ficando a  CONTRATADA 
sujeita a multa conforme Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução do presente Contrato é o de empreitada por preço unitário com 
pagamento por medição mensal.

CLÁUSULA QUINTA – VALOR

5.1 – O valor global previsto para o presente Contrato é de R$ .................(......................),  
obtido  da  soma  do  valor  total  da  planilha  de  preços,  resultado  da  multiplicação  do 
quantitativo do item pelo seu valor unitário, conforme Planilha para Cotação de Preços, 
anexa a este Instrumento.

5.2 – No preço unitário, ora contratado, estão incluídas todas as despesas necessárias à  
prestação  do  serviço,  tais  como:  mão-de-obra,  equipamentos,  transportes,  tributos, 
encargos de caráter trabalhista, previdenciário,  securitário ou fiscal e quaisquer outras 
que oneram ou possam vir a onerar o presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

6.1 – Sem prejuízo das disposições previstas em lei, obriga-se a CONTRATADA a:

6.1.1  –  Recrutar  em  seu  nome  e  sob  sua  inteira  responsabilidade,  sem  qualquer 
solidariedade da  CONTRATANTE, os empregados necessários à perfeita execução do 
serviço,  cabendo-lhe  registra-los no  INSS,  exclusivamente  para  este  Contrato, 
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efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, 
previdenciária, fiscal, securitária e quaisquer outros não mencionados em decorrência da 
sua condição de empregadora.

6.1.2  –  Fornecer  pessoal  habilitado  e  em  número  suficiente,  para  a  execução  da 
atividade, objeto do Contrato.

6.1.2.1 – A CONTRATADA deverá manter no gerenciamento da obra, em tempo integral, 
o responsável técnico.

6.1.3 – Alocar, além do pessoal necessário, também sob sua inteira responsabilidade, os 
equipamentos compatíveis com o serviço especializado que estão sendo contratado.

6.1.4 – Assegurar a boa qualidade dos serviços objeto deste Contrato, de modo que os 
mesmos se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade.

6.1.5 – Responsabilizar-se por  todos os danos causados às instalações,  objeto deste 
Contrato,  quando  evidenciada  a  culpa,  por  ação  ou  omissão  de  seus  funcionários, 
decorrentes da ineficiência ou negligência nas operações de execução das faixas.

6.1.6 – Cumprir sistematicamente a data e o horário estipulados pela  CONTRATANTE, 
salvo  “MOTIVO DE FORÇA MAIOR”.  O descumprimento  implicará  em multa  prevista 
neste Contrato.

6.1.7 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de não autorizar, durante a vigência deste 
Contrato, a execução total do quantitativo unitário do serviço descrito no Anexo III. 

6.1.8 – Executar somente o serviço conforme definido na Ordem de Serviço -  OS,  no 
Anexo I do Edital – Projeto, não sendo permitida qualquer determinação ou implantação 
por parte da CONTRATADA sem a devida autorização da CONTRATANTE.

6.1.9 – Fornecer e manter em perfeitas condições de uso, por sua conta e risco, todos os 
equipamentos e instrumentos necessários à execução do objeto deste Contrato.

6.1.10  –  Executar  o  serviço  pactuado  com  rigorosa  observância  da  melhor  técnica 
aplicável a serviço de igual natureza, obedecendo ao disposto no  Anexo I do Edital – 
Projeto,  às  normas  executivas  da  ABNT,  e  outras  porventura  fornecidas  pela 
CONTRATANTE, inclusive as indicadas no Anexo VIII – Normas Básicas de Engenharia 
de Segurança.

6.1.11 – Executar os serviços no período noturno, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados, salvo autorização expressa em contrário, obedecendo rigorosamente aos prazos 
definidos em cada Ordem de Serviço – OS.

6.1.12  –  Prestar  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  fiscalização  da 
CONTRATANTE.

6.1.14  –  Responsabilizar-se por  todas as providências e  obrigações estabelecidas na 
legislação  específica  de  segurança  do  trabalho  e  legislação  de  trânsito,  quando  em 
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ocorrências  da  espécie,  forem vítimas  os  seus  empregados,  no  desempenho  ou  em 
conexão com eles.

6.1.15 – Evitar danos à arborização, mobiliário urbano e demais instalações existentes 
nas vias públicas quando da execução dos serviços, exceção feita para as intervenções 
previstas em projetos ou expressamente autorizadas pela CONTRATANTE.

6.1.16 – Zelar pelo perfeito cumprimento, por parte de todo seu pessoal, das normas 
estabelecidas no  Código de Trânsito  Brasileiro  -  CTB,  e daquelas  estabelecidas pela 
CONTRATANTE, em especial as relacionadas a seguir:

6.1.16.1  –  Utilização  de  sinalização  de  advertência  e  equipamentos  auxiliares 
padronizados  conforme  o  CTB, tais  como  cones,  cavaletes,  etc.,  e  nas  atividades 
noturnas deverão ser utilizados, também, acessórios de iluminação e sinalização de obra 
refletiva. O não cumprimento implicará no embargo da obra, e a  CONTRATADA estará 
sujeita a multa prevista no subitem 13.3.1 deste Contrato.

6.1.17 – Comparecer, sempre que convocada, à sede da CONTRATANTE para atender 
solicitações, reclamações ou outras observações que porventura possam ocorrer;

6.1.17.1  –  Caracterizada  a  contumácia  de  não  atendimento  às  convocações  da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA estará sujeita à multa prevista neste Contrato.

6.1.18 – Não transferir ou ceder o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento da CONTRATANTE.

6.1.19  –  Não  caucionar  ou  utilizar  o  Contrato,  no  todo  ou  em  parte,  sem  o  prévio 
consentimento da CONTRATANTE.

6.1.20  –  Manter  durante  toda  a  execução  do  Contrato,  em  compatibilidade  com  as 
obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na 
habilitação.

6.2 – Obriga-se a CONTRATANTE a:

6.2.1 – Providenciar desvio de tráfego e a garantia de execução dos serviços, bem como 
mobilizar  a  Diretoria de Trânsito, Sistema Viário e Educação para o Trânsito –  DTSV, 
quando necessário e/ou solicitado pela CONTRATADA.

6.2.2 – Fiscalizar os serviços executados pela CONTRATADA e solicitados nas Ordens 
de Serviço.

6.2.3  –  Julgar  se  as  causas  do  atraso  no  cronograma  de  execução  dos  serviços 
apresentados pela CONTRATADA podem ser enquadradas como “MOTIVO DE FORÇA 
MAIOR”.

CLÁUSULA SÉTIMA – MEDIÇÕES

7.1 – O período de medição a ser considerado corresponderá ao serviço executado entre 
o primeiro e o último dia de cada mês.
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7.2  –  Os  trabalhos de  fechamento  e  conferência  serão  realizados  entre  o  1º  e  o  5º  
(primeiro e quinto) dia útil do mês subseqüente ao período de medição.

7.3 – No 1° (primeiro) dia útil subseqüente ao encerramento dos trabalhos de fechamento 
e  conferência  da  medição,  a  CONTRATADA providenciará  o  envio  da  Nota  Fiscal 
correspondente e as Certidões Negativas de Débito.

CLÁUSULA OITAVA – QUALIDADE DO MATERIAL E ACEITAÇÃO DO SERVIÇO

8.1 –  Para garantia da qualidade do serviço, na hipótese dos materiais fornecidos pela 
CONTRATADA não atenderem às recomendações técnicas, ficará a mesma obrigada a 
fazer todas as substituições necessárias para que os serviços atendam às especificações 
indicadas.

CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO FATURAMENTO

9.1.1 – A CONTRATADA deverá apresentar a sua Nota Fiscal em duas vias, de acordo 
com o objeto descrito na Cláusula Segunda e na forma do previsto nos subitens 7.3 e 
9.1.3, à Diretoria de Trânsito, Sistema Viário e Educação para o Trânsito – DTSV.

9.1.2 – A DTSV procederá à conferência dos serviços prestados e encaminhará, em até 3 
(três)  dias  úteis,  a  Nota Fiscal  aceita  e  vistada  à  DAF –  Diretoria  Administrativa  e 
Financeira.

9.1.3 – A Nota Fiscal emitida deverá conter os seguintes dados:

• nº do Contrato celebrado com a CONTRATANTE;
• nº do Processo Licitatório respectivo;
• nº da Ordem de Serviço correspondente;
• nome do banco e números da agência e da conta corrente para depósito do 
valor competente.

9.2 – DA FORMA DE PAGAMENTO

9.2.1 – O valor mensal a ser pago será fixado mediante a aplicação do preço unitário 
estabelecido  ao  quantitativo  efetivamente  autorizado  através  da  Ordem  de  Serviço, 
executado e apurado na medição.

9.2.2 – O pagamento referente à medição realizada será efetuado em até 5 (cinco) dias 
úteis, pela DAF – Diretoria Administrativa e Financeira, após a apresentação de:
a) Nota Fiscal;
b) Medição aprovada pela Contratante.
c) Certidão Negativa de Débito Federal, Estadual,  Municipal e Trabalhista;
d) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
e) Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo INSS.
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9.2.3 – Na hipótese da  CONTRATADA não apresentar  a Nota Fiscal  ou apresentá-la 
incorretamente, a quitação será postergada por tantos dias úteis quantos forem os de 
atraso de sua apresentação na forma correta, não cabendo qualquer acréscimo.

CLÁUSULA DÉCIMA – REAJUSTAMENTO

 Os serviços objeto deste Contrato não serão reajustados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO

No curso da execução dos serviços caberá à  CONTRATANTE, através da Diretoria de 
Trânsito,  Sistema Viário e Educação para o Trânsito –  DTSV, indicar técnicos para a 
fiscalização  e  acompanhamento  dos  trabalhos,  sendo  que  estes  representarão  a 
CONTRATANTE, e terão total poder para efetuar a paralisação do serviço, de forma a 
fazer cumprir todas as exigências do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR

12.1  –  Nenhuma  das  partes  poderá  ser  responsabilizada  por  atrasos  ou  eventuais 
prejuízos resultantes de “CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR”;

12.1.1 – Definem-se por "CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR", todos os eventos 
ou fatos imprevisíveis ou inevitáveis, atribuídos às forças da natureza e/ou atos do poder 
público  que  determinem  à  impossibilidade  objetiva  do  cumprimento  normal  das 
obrigações assumidas.

12.2 – Como procedimento para justificar a ocorrência de “CASO FORTUITO OU DE 
FORÇA MAIOR”, estas se obrigam, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data 
de tal ocorrência, a dar ciência, por escrito, à outra parte, da existência da força maior ou 
caso fortuito, apresentando as necessárias comprovações;

12.2.1 – A parte notificada terá o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data de recebimento 
da notificação da outra parte, para considerar justificada ou não a alegação da ocorrência 
de “CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR”. 
 
12.3  –  Nas  hipóteses  em que  o  “CASO FORTUITO  OU DE FORÇA MAIOR”  forem 
aceitos, poderão ser prorrogados os demais prazos, automaticamente, por tantos dias 
quantos durarem as causas impeditivas, não se lhes aplicando quaisquer multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES APLICÁVEIS

13.1 – DAS MULTAS

13.1.1 – As multas desta Cláusula não terão caráter  compensatório,  mas meramente 
moratório e o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seus atos vierem a acarretar.

13.1.2  –  Salvo  na  ocorrência  de  “CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR”,  como 
definidos na Cláusula Décima Segunda,  a  CONTRATADA estará sujeita às penas de 
multa, nas seguintes condições:
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a) Por descumprimento do prazo estabelecido no subitem 1.2.2.1 do Edital, ficará a 
CONTRATADA sujeita à penalidade prevista no subitem 13.3.1;

b) Por descumprimento dos prazos estabelecidos no subitem 1.2.3.1 do Edital, ficará a 
CONTRATADA sujeita à multa diária de 1 % (um por cento), aplicada sobre o valor da 
Ordem de Serviço correspondente;

c) Por não atendimento à especificação técnica conforme Anexo I – Projeto, ficando a 
CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no subitem 13.3.1.

13.2 – DA SUSTAÇÃO DE PAGAMENTOS

13.2.1 – A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou 
em parte, nos seguintes casos:

13.2.1.1 – Por prestação de serviços defeituosos, em desacordo com as especificações 
técnicas;

13.2.1.2 – Por existência de qualquer débito para com a CONTRATANTE.

13.3 – DA INADIMPLÊNCIA

13.3.1 – A CONTRATADA estará sujeita a multa de 0,1 % (um décimo por cento) sobre o 
valor global do Contrato, quando da falta de pessoal habilitado para executar os trabalhos 
de implantação.

13.3.2 – A inadimplência total por parte da  CONTRATADA implicará em multa de  10% 
(dez por cento) sobre o valor do Contrato, sem prejuízo de processo administrativo de 
rescisão por culpa, com suspensão dos direitos de contratar com a Administração, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3.2.1  –  Na  inexecução  parcial  a  CONTRATADA responderá  proporcionalmente  à 
multa prevista, na conformidade do disposto no art. 924 do Código Civil Brasileiro.

13.4 – DAS OUTRAS COMINAÇÕES

As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das demais,  
sendo as pecuniárias descontadas do pagamento respectivo ou, se for o caso, cobradas 
judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO

14.1  –  A  CONTRATANTE poderá  rescindir  administrativamente  o  presente  Contrato, 
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos 
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e legislação subseqüente.

14.2 – O Contrato resultará extinto ao término do prazo previsto na Cláusula Terceira.

14.3 – Após a entrega total do serviço e liberação do último pagamento, será formalizado 
o Termo de Extinção relativo a este Contrato, com a quitação recíproca entre as partes.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação serão providas por recursos próprios 
da MCTrans.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

O serviço será executado em local pré-determinado, obrigando-se a  CONTRATADA a 
cumprir  todas as Ordens de Serviço -  OS,  na quantidade especificada,  arcando com 
todas as despesas indiretas decorrentes de constantes mobilizações e desmobilizações.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

As  partes  contratantes  elegem  o  foro  da  comarca  de  Montes  Claros,  renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor 
e forma.

Montes Claros,              de                    de  2.011.

___________________________________________________________________
 Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e 

Transportes de Montes Claros - MCTrans 
Carlos Roberto Nogueira Reis

CONTRATANTE

_________________________________________________________________
Representante Autorizado

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- _________________________________

2- _________________________________

PARECER JURÍDICO

O presente Contrato administrativo  ____ /2.012 foi devidamente examinado e aprovado 
pelo Setor Jurídico, em obediência ao Parágrafo Único do artigo 38 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações.

______________________________
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