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Contrato nº 06/2021 
Contratação Direta nº 33/2021 

 

   A Câmara de Vereadores de Passo de Torres, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ sob o nª 95.782.835/0001-57, estabelecida á Rua José 

Hespanhol, nº 844, bairro Progresso, Passo de Torres/SC, neste ato  

representada pelo seu Presidente Fabiano Ramos Lopes, CPF: 710.968.840-20 

doravante denominada CONTRATANTE e a  Arquiteta JACKELINE DA SILVA 

TOMAZ, CAU A49489-5, portadora do CPF 986.521.929-87, estabelecidas á 

Rua José Pereira Maciel, 77, sala 102, na sede do município de Passo de 

Torres/SC, denominada CONTRATADA, em decorrência  do processo de 

Dispensa de Licitação - Compra Direta n.º 33/2021 pactuam o presente contrato 

de prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições abaixo 

estabelecidas  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de profissional, para elaborar 

projeto arquitetônico, da parte externa do prédio da Câmara de Vereadores de 

Passo de Torres, devendo apresentar memorial descritivo, com planilhas de 

orçamento dos materiais individualizados, cronograma para execução de obra, 

projeto técnico de estrutura de ferragens aparentes e acompanhamento integral 

da execução da obra. 

O projeto técnico da estrutura será elaborado por profissional terceirizado, 

apenso ao projeto arquitetônico para a recuperação da estrutura e ferragens 

aparentes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA  

A contratada terá o prazo de 75(setenta e cinco) dias para a entrega do objeto 

desde contrato, a partir de 12/05/21. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 12.966,69 (doze mil, 

novecentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos)  os quais serão pagos 

por etapas entregues da seguinte forma: 

                     a) Levantamento técnico e projeto de concepção de fachadas a ser 

reformada, com proposta de cores, revestimentos e acabamentos, para 

melhorias estéticas e estruturais. R$ 4.715,16. 

 

b) Levantamentos de custos para elaboração de planilhas de orçamentos 

e cronogramas para execução de obra R$ 1.178,79. 

 

c) Projeto técnico de estruturas elaborado por profissional terceirizado, 

apenso a este, para recuperação de estrutura e ferragens aparentes 

com corrosão. R$ 4.715,16. 

 

d) Acompanhamento de execução de obra (estimativa de 2 meses).R$ 

2.357,58. 

 
          Paragrafo Único- Os pagamentos deverão ser realizados, mediante 

apresentação de termo de entrega de Etapas, composto da seguinte forma: 

a)  O valor de R$ 5.186,69 a serem pagos na apresentação de Estudo 

Preliminar. 

              b) O valor de R$ 3.890,00 a ser paga na entrega de Projeto Legal. 

              c) O valor de R$ 3.890,00 a ser paga na entrega de Projeto Executivo   

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do objeto do presente contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.36.22.00.00.00.0080 
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CLÁUSULA QUINTA – DA EXUCUÇÃO 

 Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do contrato, não excluindo ou reduzido essa responsabilidade a fiscalização ou 

o acompanhamento pelo órgão interessado. 

 Parágrafo Primeiro: as etapas da execução do projeto arquitetônico se dará da 

seguinte forma: 

a)  ESTUDO PRELIMINAR  

Esta etapa consiste no levantamento de dados, estudo e diagnósticos para 

elaboração de Estudo Preliminar de Fachadas com apresentação de propostas 

e soluções técnicas para desenvolvimento de projetos. 

Nesta etapa será feito levantamento e diagnósticos com laudo de Engenharia, a 

respeito das patologias apresentadas, no que se refere a ferragens aparentes e 

infiltrações que interferem na área de intervenção – Fachadas externas. 

b) PROJETO LEGAL 

Elaborado apenas após aprovação completa da Etapa de Estudo preliminar  pelo 

CONTRATANTE. Composto pelos desenhos gerais do projeto, tais como:   

• Projeto arquitetônico contento planta de pavimento, cortes, fachadas, 

Planta de Situação, Planta de Localização, Planta de cobertura;  

• Projeto Hidro sanitário contendo - Planta baixa, memorias de cálculo, 

detalhamento de sistemas;  

• Memoriais descritivos e planilhas de custos. 

Esses desenhos serão apresentados com dimensões e informações básicas que 

possibilitam a realização aprovação de reforma junto ao Departamento Municipal 

de Planejamento e contratação de empresa prestadora de serviço de execução. 

No entanto, não são suficientes para execução.  
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c) PROJETO EXECUTIVO – PROJETOS DE OBRA  

• Elevações, com as devidas especificações de revestimento, áreas e 

níveis,  

• Cortes e fachadas, tantos quantos forem necessários para o bom 

entendimento do  

projeto,  

• Vistas e detalhamento de toda a decoração do projeto concebido,  

• Plantas de pontos de elétrica: ou seja, definição da localização de todos 

os pontos de tomada, interruptores, luminárias, telefone, interfone e 

antena (quando houver) e que incidam na área de projeto – Fachadas 

externas,  

• Especificação de reforços e diagnósticos para reparos de estruturas e 

impermeabilizações. 

 Paragrafo Segundo: O projeto executivo só será confeccionado após a 

aprovação pelo Departamento Municipal do Projeto Legal, não serão feitas 

alterações de projeto, devendo o CONTRATANTE arcar com os custos de novo 

projeto, quando solicitar alterações, todas as alterações e novas propostas 

deverão ser realizadas na fase de estudo preliminar. 

 

CLAUSULA SEXTA- ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

 

Visitas técnicas destinadas a esclarecimentos referentes aos projetos 

elaborados para a empresa executora, sendo a execução de responsabilidade 

da empresa contratada para os devidos fins, devendo ela estar habilitada junto 

ao CREA/CAU. O prazo da prestação de serviço se dará por dois meses, a iniciar 

no início da execução de obra, podendo ser prorrogado, via instrumento de 

aditivo de contrato. 

CLAUSULA SETIMA  

 Não constam do preço do projeto: segundas vias do projeto, impostos, taxas, 

emolumentos e registro na Administração; alterações introduzidas pelo 

CONTRATANTE nas etapas subsequentes que já foram previamente analisadas  
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e aprovadas; licenciamentos ambientais, levantamentos topográficos, locação de 

lote e obra.  

  

 

CLAUSULA OITAVA– Da Alteração Contratual 

a) Este contrato pode ser alterado, com as devidas justificativas, nos 

seguintes casos: 

b) Unilateralmente pela CONTRATANTE 

c) quando houver modificação dos serviços, para melhor adequação aos 

seus objetivos;  

d) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto. 

 

CLAUSULA NOVA – Penalidades 

  

1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições estabelecidas 

neste contrato, erros de execução, demora na entrega dos serviços, a 

CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar a 

CONTRATADA as seguintes penalidade: 

1.1.   Advertência; 

1.2.  Se a CONTRATADA não entregar os serviços no prazo estipulado, 

a não ser por motivo de força maior definido em lei e reconhecido pela 

CONTRATANTE, ficará sujeito a multa diária de 10% (dez por cento) do 

valor total do contrato até o 10º. (décimo) dia; 

1.3.  Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 

contratar com o município de Passo de Torres-SC pelo prazo de até 02 

(dois) anos; 

1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 

município de Passo de Torres-SC, enquanto perdurarem os motivos  
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

1.5.  O valor da multa referido do subitem 1.2. será descontado de 

qualquer fatura ou crédito existente no órgão, não se efetuando qualquer 

pagamento de fatura, enquanto referida multa houver sido paga ou 

relevada a penalidade aplicada. 

 

 

2. Não serão aplicadas as multas decorrentes de “caos fortuitos” ou “força 

maior” devidamente comprovado. 

 

CLAUSULA DECIMA – Dos Recursos Administrativos 

1. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis da notificação, a autoridade superior aquela que aplicou a 

sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos 

termos do artigo 109 da Lei Nº. 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – Da Rescisão 

1.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das 

partes contratantes, mediante Aviso prévio, e desde que seja feito com 

uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

1.2. O presente instrumento considerar-se-á rescindindo de pleno 

direito, independentemente de qualquer notificação, quer judicial ou 

extrajudicial, uma vez verificada a ocorrência de uma dos seguintes 

eventos: 

a) Falência ou pedido de concordata da CONTRATADA; 

b) A dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO se for firma 

individual ou pessoa física; 

c) A insolvência da CONTRATADA, caracterizada pelo protesto de títulos; 

d) O não cumprimento de qualquer das cláusulas do presente contrato, 

desde que não tomadas às devidas providencias dentro de 30 (trinta) dias, 

a contar do envio, pela CONTRATANTE, da notificação de tal evento; 
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e) A subcontratação, do objeto deste contrato, sem previa autorização da 

CONTRATANTE. 

 

CLASULA DECIMA SEGUNDA – Do Foro 

 

1. Fica eleito o foro da comarca de Santa Rosa do Sul, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente contrato. E, assim por  

 

estarem, ajustados e contratados, depois de lido e achado conforme, 

ambas as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

Passo de Torres-SC, 11 de maio de 2021. 

 

 

Presidente da Câmara de Vereadores 

Contratante 

 

JACKELINE DA SILVA TOMAZ, 

Contratado 

 

Testemunhas:  

      


