
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MACAPÁ 

Rua Minas Gerais, 32 – Santa Rita 

1 

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº _____/2021 

 

 

CONTRATANTE: A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MACAPÁ - CTMac, 

CNPJ sob o nº 15.144.495/0001 - 08, com sede na Rua Estado de Minas Gerais, nº 32. CEP: 68906-550, 

Macapá-AP, representada neste ato pelo seu Diretor - Presidente, Sr. MARCÍLIO DANTAS 

FERREIRA, portador da Carteira de Identidade nº _____, e do CPF nº _______, residente e domiciliado 

nesta cidade, e de outro lado a empresa, _____________, estabelecida a _________________, Bairro 

______, na cidade ________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo seu responsável legal o(a) Senhor(a) ____________, RG 

nº ______, CPF nº _________, natural de  ________, residente e domiciliado(a) na ____________, 

representante da CONTRATADA, firmam o presente instrumento, tendo em vista o constante e 

decidido no MEMORANDO Nº _____/2021 – CTMAC, doravante referido por processo, que passam 

a integrar o presente Contrato, independente de transcrição, sujeitando os mesmos os dispositivos da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006 e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie, ficando justas e acordadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1-Constitui objeto do presente contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

IMPLANTAÇÃO DE 8 (OITO) CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DE ACORDO COM AS 

QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO 

CONVITE Nº ____/2021, E SEUS ANEXOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MACAPÁ – CTMAC, conforme 

especificado neste instrumento, de acordo com os quantitativos e especificações na PLANILHA DE 

QUANTITATIVOS. 

 

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente CONTRATO decorre da licitação modalidade CONVITE nº _____/2021, com fundamentos 

na Lei nº 8.666/93 do Memorando Nº ______/2021 – CTMAC. 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. 
QUAN

T. 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CTMAC/COMPANHIA DE 

TRANSITO E TRANSPORTES DE MACAPÁ 

E A EMPRESA ____________________, PARA 

OS FINS QUE ESPECIFICA. 
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1 

Implantação de Coluna Composta Cilíndrica 

Semafórica de aço galvanizado a fogo de 4 1/2" 

de diâmetro 

und 13 R$  R$  

2 
Implantação de Braço Projetado 4" de aço 

galvanizado a fogo. 
und 16 R$  R$  

3 
Implantação de Grupo Focal Veícular, repetidor 

Tipo a led 
und 16 R$  R$  

4 
Instalação e programação de controlador, com 

aterramento. 
und 8 R$  R$  

5 Instalação e fornecimento de Cabo PP 2x2,5 ml 2.100 R$  R$  

CUSTO DIRETO TOTAL R$  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1 – A CONTRATADA é responsável, única e exclusivamente, pela execução do objeto deste 

Contrato, não podendo em nenhuma hipótese, alegar desconhecimento de quaisquer das normas e 

recomendações do CONTRATANTE para justificar eventuais falhas nessa execução. 

3.2 Para o cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATANTE, emitirá quantas Ordem de 

Serviços forem necessárias, e a CONTRATADA deverá executar o fornecimento e a implantação dos 

equipamentos e sistemas no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão de cada ordem de serviços. 

3.3 Todos os prazos deverão ser contados em dias corridos, desde que não seja mencionada 

determinação em contrário. 

3.4 A contagem dos prazos estabelecidos iniciar-se-á em dia útil, excluindo o dia de início e incluindo 

o de vencimento. 

3.5 O prazo de vencimento será prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, se 

cair em dia sem expediente normal da CONTRATANTE. 

3.6 A vigência contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos Termos da Legislação 

vigente, eis que a contratação pretendida com o certame enquadra-se no Inciso II do Art. 57 da Lei 

8.666/1993 por tratar-se de serviços comuns de engenharia de natureza continuada, assim o objeto em 

questão somente trará resultados relevantes e definitivos ao Município de Macapá ao longo de um 

período continuo, onde a fiscalização irá atuar de forma a educar os condutores a transitarem de forma 

mais segura; salvando vidas e reduzindo custos no sistema municipal de saúde. A descontinuidade na 

prestação de serviços pode interromper esta função de conscientização do equipamentos propostos.  

 

 

CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

4.1 – O valor total do presente contrato é de R$ ____________ (__________), e o preço é o constante 
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da proposta da CONTRATADA, devidamente rubricada pelos representantes das partes contratantes, 

proibido o reajuste nos termos da legislação em vigor. 

4.2 – O pagamento será efetuado pela CTMAC/Companhia de Transito e Transportes de Macapá, até 

30º (trigésimo) dia útil do mês subsequente à efetiva execução do objeto, mediante apresentação da 

documentação da empresa (Nota Fiscal/Fatura discriminativa), em 02 (duas) vias devidamente atestadas. 

4.3 – Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, 

o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadas necessárias, não 

ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá - 

CTMAC; 

4.4 – Quaisquer valores devidos pela CONTRATANTE, não pagos nas datas de seus respectivos 

vencimentos, por sua culpa, serão atualizados financeiramente desde a data devida até a data do efetivo 

pagamento, tendo como base o artigo 406 do Código Civil, pro rata tempore, mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: 

 

4.5 - EM =[(Taxa SELIC/30) x N] x VP, onde: 

• EM = Encargos Moratórios; 

• Taxa SELIC = Sistema Especial de Liquidação e Custódia; 

• 30 =número de dias do mês civil; 

• N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

• VP = Valor da parcela em atraso. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS GARANTIAS 

5.1 – Ao disposto neste Contrato aplicam-se também, no que couber, as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/90. 

 
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA 

6.1 - O contrato terá vigência em ___/___/20__, a contar da data de sua assinatura, conforme disposto 

no art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93 até a data de  ____/____/20__. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E GARANTIA DOS SERVIÇOS 

7.1.1. Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo 

fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo cumprimento dos elementos 

técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados 

ao Município ou a terceiros. 

7.1.2. O fornecimento de transporte de material, pessoal, alimentação, hospedagem se necessário, 

combustível, encargos diretos e indiretos, etc;  

7.1.3. A indenização a terceiros por danos ocasionados e relativos à execução dos serviços; 

7.1.4. O fornecimento dos materiais/equipamentos necessários para execução dos serviços, utilizando 

somente materiais adequados para finalidade em vista e que satisfaça, às normas que lhe são aplicáveis;  

7.1.5. A mão de obra a ser empregada na execução dos trabalhos, não havendo vínculo algum com a 

CTMAC, por consequência ficando isenta da imputação de obrigações trabalhistas;  

7.1.6. A fiscalização de seus funcionários quanto ao uso correto e apropriado dos equipamentos de 

segurança para prestação dos serviços;  

7.1.7. A sinalização do local da execução dos serviços, caso haja necessidade; 
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7.1.8. A remição, reparação, correção ou substituição dos equipamentos/objetos/materiais em que se 

verifiquem defeitos ou incorreções resultantes dos equipamentos/materiais, sem comprometer o 

andamento das atividades; 

7.1.9. Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO dos serviços, facultando o livre acesso 

dos fiscais aos documentos pertinentes com o objeto contratado, devendo prestar todas as informações e 

esclarecimentos solicitados; 

7.1.10. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

7.1.11. Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os 

adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, 

permanecerem no local dos serviços; 

7.1.12. A Contratada não poderá subempreitar parte ou o total dos serviços a ela adjudicados, sem a 

anuência da CTMAC; 

7.1.13. Quando ocorrer redução de preço unitário será aplicado os critérios estabelecidos no art. 48, da 

Lei nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.648, de 27/05/98, para verificação dos 

preços se manifestamente inexequíveis. 

7.1.14. A CONTRATADA está obrigada a assumir a responsabilidade por todas as providências e 

obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando: em decorrência da 

espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 

que ocorridas em dependências da CONTRATANTE. 

7.1.15. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto do contrato, incluindo cumprimento 

dos prazos, especificações técnicas, normas de engenharia e de segurança e medicina do trabalho, além 

da legislação aplicável, assegurando sua conformidade, adequação, qualidade, segurança e solidez 

7.1.16. Utilizar pessoas qualificadas e em número suficiente à execução de todos os serviços, assumindo 

plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação, pelos contratos de trabalho celebrados com seus 

empregados e respectivos encargos decorrentes, incluindo pagamento de seus salários e benefícios, 

tributos e contribuições correlatas, alimentação, transporte e indenizações, eximindo o 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, a qualquer tempo, e assumindo integral 

responsabilidade por quaisquer reclamações trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em virtude do 

contrato celebrado; 

7.1.17. À CONTRATADA é vedado ceder, transferir, arrendar ou, de qualquer forma, passar a terceiros 

os serviços objeto deste Contrato sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

 

7.2.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.2.1.  Designar servidor para proceder a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, 

mediante Termo de Recebimento Definitivo, devendo o mesmo anotar em registro próprio todas as 

ocorrências a ela relativas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. 

7.2.2.  Promover o recebimento do objeto do presente termo nos prazos fixados para tal;  

7.2.3.  Acompanhar a entrega dos produtos e fiscalizar a boa prestação no fornecimento do material;  

7.2.4.  Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir com a obrigação de 

fornecimento e implantação do material dentro das normas do contrato;  

7.2.5.  Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis em caso de irregularidades cometidas por ela na 

execução do serviço; 

7.2.6.  Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 
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7.2.7.  Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA;  

7.2.8.  Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto do Contrato que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA; 

7.2.9.  A contratante designará servidor ou comissão fiscalizadora para acompanhar a entrega do 

material e a realização dos trabalhos, visando garantir sua qualidade, tempestividade e regularidade, bem 

como fazendo as recomendações pertinentes; 

7.2.10.  Eventual omissão ou tolerância da comissão fiscalizadora do contrato ou da CTMAC 

contratante não autoriza a empresa contratada a se considerar desobrigada de qualquer de suas 

responsabilidades, principalmente no que diz respeito ao cumprimento de normas legais; 

7.2.11.  A empresa contratada se obriga a refazer qualquer trabalho que a comissão fiscalizadora aponte 

como mal feito ou não feito, sem qualquer ônus para a CTMAC.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 – As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da Ação orçamentária 

_________. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES  

9.1 – A empresa vencedora ficará sujeita às penalidades previstas no Projeto Básico e Edital, bem como 

no Contrato, em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a prévia defesa 

e o contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal 

que seu(s) ato(s) ensejar(em). 

9.2. Demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 

10.2. – O objeto desse Projeto Básico será recebido pela Diretoria de Trânsito da CTMAC ou 

servidor/comissão devidamente designado para esse fim através de portaria, o(s) qual(is) será(ão) 

denominado(s) FISCAL(IS), para posterior exame e comprovação de sua conformidade com as 

especificações deste termo, na condição de representante da CONTRATANTE, em cumprimento ao que 

dispõe o art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.3. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, inclusive a observância do prazo de vigência, determinando o que 

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência  do representante deverão ser 

comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

10.5. Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente nesta Companhia, ficará 

automaticamente transferido para o primeiro dia útil imediatamente posterior. 

10.6. A existência da fiscalização de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA 

na prestação dos serviços a serem executados. 

10.7. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá a responsabilidade legal da CONTRATADA pela 

qualidade do objeto/serviço fornecido/prestado. 

10.8. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilatação do prazo de entrega nem servirá 

de base para justificar qualquer atraso, não acarretando ônus para a CONTRATANTE. 
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10.9. A CONTRATADA obriga-se a substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados do recebimento 

da notificação efetuada pela CONTRATANTE, objeto entregue e aceito, comprovada a existência da incorreção 

e defeitos, cuja verificação somente venha a ser dar quando de sua utilização. 

10.10. Em casos de convênio, a Contratada deverá permitir o livre acesso de servidores da CONCEDENTE, e 

dos Órgãos de Controle Internos e Externos, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informações 

referentes a este convênio, bem como aos locais de execução do objeto do presente Contrato. 

10.11. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá-

CTMAC, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

10.12. A atestação das Notas Fiscais/faturas referentes ao fornecimento dos produtos caberá ao representante da 

CONTRATADA designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

11.1. Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços não 

ultrapassarão o montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato como dispõe 

o Art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 

11.2. O prazo contratual poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo, de acordo com o interesse e 

a necessidade da Administração, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 

12.1. O descumprimento total ou parcial deste termo poderá, garantida a prévia defesa, rescindir o 

contrato, cancelando a Nota de Empenho nos termos dos Artigos 77 e 78, sem prejuízo do eventual 

exercício dos direitos previstos no Artigo 80 e da aplicação das penalidades estabelecidas nos Artigos 

86 a 88, todos da Lei n° 8.666/93; 

12.2. A multa moratória, prevista no Artigo 86 da Lei n° 8666/93, será calculada pelo percentual de 1 

% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do serviço em atraso, limitado a 10 % (dez 

por centos) deste; 

12.3. A multa a que se refere o Artigo 87 da Lei n° 8666/93 será calculada sobre o valor do serviço em 

atraso, limitado a 10 % (dez por cento) deste; 

12.4. As multas previstas nos itens anteriores são independentes e podem ser cumuladas; 

12.5. O CONTRATANTE somente deixará de aplicar eventual sanção caso seja demonstrada a 

ocorrência de qualquer circunstância prevista no § 1° do Art. 57 da Lei n° 8.666/93; 

12.6. Da aplicação das penalidades definidas neste item, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação; 

12.7. A sansão estabelecida no inciso IV do Artigo 87 da Lei n° 8666/93 é de competência exclusiva 

da CTMAC, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 

12.8. O valor das multas será descontado dos créditos da CONTRATADA, desde já expressamente 

autorizado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

12.1.  A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato, no Diário do 

Município (D.O.M), nos termos do art. 61, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

13.1 - O Foro da Cidade de Macapá/AP fica designado para tratar de quaisquer questões oriundas do 

presente instrumento, inadmitindo-se qualquer outro. 
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13.2. E assim, por estarem justos e contratados, firma-se o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e 

forma, perante duas testemunhas que também assinam. 
 

Macapá - AP, ___ de __________ de 20___. 

 

 

:  

 

 
   MARCILIO DANTAS FERREIRA                                          ___________________________________ 

     Diretor Presidente da Companhia                                                                 Representante Legal 

     de Trânsito e Transportes de Macapá                                             ___________________________________ 

CONTRATANTE                                                                                             CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 
1. ................................................................   CPF:........................ 
2. ...............................................................   CPF: ........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

 


