
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 144/2021 

TOMADA DE PREÇOS N. 144/2021 
 

CONTRATO N. 3/2022 
 

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ARQUITETURA E URBANISMO À 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 
O Município de Ponte Serrada, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ n. 82.777.236/0001-01, com sede na Rua Madre Maria Theodora, n. 264, 
Centro, Ponte Serrada/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ALCEU 
ALBERTO WRUBEL, portador do RG n. 1.306.106 e CPF n. 469.966.309-59, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a TOTTALLE 
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n. 27.028.477/0001-31, 
estabelecida na Avenida Luiz Lunardi, n. 1165, centro, Xaxim/SC, neste ato 
representada pela Sra. PRISCILA CAVALHEIRO, RG n. 5.129.640 e CPF n. 
063.779.539-33, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si 
justo e acordado celebrar o presente Contrato que se regera pela lei n. 8.666/93 e 
alterações posteriores vigentes, proposta da CONTRATADA, Edital de Licitação da 
Modalidade de Pregão Presencial  n. 144/2021, homologado em 13 de janeiro de 
2022 e pelas condições que estipula a seguir. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério do MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por 
finalidade CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ARQUITETURA E 
URBANISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, ANEXO I E ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. 
a) As características exigíveis para a prestação do serviço, objeto da presente 
licitação, estão pormenorizadas no anexo I; 
b) Assessoria na elaboração de projetos arquitetônicos e complementares (elétricos, 
hidrossanitários, PPCI, acessibilidade, entre outros); 
c) Assessoria na elaboração de projetos de pavimentações, recapeamentos, 
drenagem pluvial e sinalização viária; 
d) Assessoria na elaboração de projetos de urbanismo e paisagismo;  
e) Assessoria na elaboração de planilhas orçamentárias e cronogramas físico-
financeiros de obras, com utilização de referencial de preços oficiais (SINAPI, SICRO, 
DEINFRA), de acordo com a legislação vigente; 
f)  Assessoria na fiscalização e acompanhamento na execução de obras públicas, 
com elaboração de boletins de medição, notificações, relatórios técnicos e demais 
documentos pertinentes; 
g)  Assessoria na fiscalização e acompanhamento na execução de obras públicas, 
com elaboração notificações, relatórios técnicos e demais documentos pertinentes, 
inclusive boletins de medição e alimentação de sistemas de monitoramento de acordo 
com exigências das mandatárias (Governo Federal, Caixa Econômica Federal, 
BADESC, entre outros); 
h)  Assessoria em análises e aprovações de projetos para emissão de alvarás de 
construções, de acordo com a legislação vigente; 
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i)  Assessoria em análises de processos licitatórios referente a obras de engenharia; 
j) As atividades referentes ao item 3 referem-se ao planejamento urbano do 
município, uma vez que o mesmo está em fase de implantação de Plano Diretor.   
k) Os itens acima englobam todas as obras públicas, sejam elas provenientes de 
recursos federais, estaduais ou municipais; 
l) Os serviços deverão ser prestados por empresa com registro no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), com no mínimo dois profissionais de nível superior 
graduados em Arquitetura e Urbanismo, com inscrições no respectivo conselho (CAU); 
m) A empresa contratada prestará suporte técnico nas seguintes modalidades:  
1) PRESENCIAL (in loco): Nas dependências da Prefeitura Municipal, através de um 
dos responsáveis técnicos, indicado na equipe técnica da licitante, de no mínimo 30 
(trinta) horas mensais, em horário comercial, de segunda a sexta-feira. O suporte 
técnico presencial deverá ser realizado em no mínimo 2,5 (duas vírgula cinco) visitas 
semanais. Em caso excepcional o suporte técnico presencial poderá ser solicitado a 
qualquer tempo pelo Município, que deverá comunicar a empresa contratada com um 
prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
2. À DISTÂNCIA: A empresa contratada deverá prestar os serviços de assessoria, 
conforme atividades descritas acima, de no mínimo 60 (sessenta) horas mensais, 
comprovadas através de relatórios mensais de serviços realizados, validados pela 
secretaria de administração.  A empresa contratada deverá ainda efetuar suporte 
técnico (consultoria) através de telefone, e-mail, Skype e WhatsApp, sem limite de 
consultas, em horário comercial, de segunda a sexta feira, durante o horário de 
funcionamento da Prefeitura, sempre que solicitado, visando assim maior eficiência na 
prestação dos serviços públicos municipais. Na execução dos serviços deverão ser 
observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes e 
aquelas complementares e pertinentes aos serviços licitados, devendo a contratada 
manter-se atualizada perante os órgãos superiores de controle e fiscalização. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO 
a) PRESENCIAL (in loco): Nas dependências da Prefeitura Municipal, através de um 
dos responsáveis técnicos, indicado na equipe técnica da licitante, de no mínimo 30 
(trinta) horas mensais, em horário comercial, de segunda a sexta-feira. O suporte 
técnico presencial deverá ser realizado em no mínimo 2,5 (duas vírgula cinco) visitas 
semanais. Em caso excepcional o suporte técnico presencial poderá ser solicitado a 
qualquer tempo pelo Município, que deverá comunicar a empresa contratada com um 
prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
b) À DISTÂNCIA: A empresa contratada deverá prestar os serviços de assessoria, 
conforme atividades descritas acima, de no mínimo 60 (sessenta) horas mensais, 
comprovadas através de relatórios mensais de serviços realizados, validados pela 
secretaria de administração.  A empresa contratada deverá ainda efetuar suporte 
técnico (consultoria) através de telefone, e-mail, Skype e WhatsApp, sem limite de 
consultas, em horário comercial, de segunda a sexta feira, durante o horário de 
funcionamento da Prefeitura, sempre que solicitado, visando assim maior eficiência na 
prestação dos serviços públicos municipais. Na execução dos serviços deverão ser 
observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes e 
aquelas complementares e pertinentes aos serviços licitados, devendo a contratada 
manter-se atualizada perante os órgãos superiores de controle e fiscalização. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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a) Responder por todos os ônus com as obrigações fiscais, comerciais, trabalhistas e 
demais encargos devidos sobre o presente contrato; 
b) A empresa deverá fornecer os serviços em condições conforme exigido no edital; 
c) Observar todos os dispositivos contidos na legislação federal, estadual, 
resoluções e demais atos do Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de 
controle relacionados à Administração Municipal; 
d) Comprometer-se conforme impõe a ética profissional a não revelar o conteúdo 
dos dados a que seus prepostos tiverem acesso; 
e) Planejar e organizar as atividades inerentes ao objeto do presente contrato para 
que se verifique a necessária eficiência/eficácia na realização; 
f) Manter integral interação entre os prepostos da CONTRATADA e o servidores 
públicos municipais com atuação nas áreas objeto do presente contrato, comunicando 
imediatamente ao Prefeito Municipal qualquer fato ou necessidade de adoção de 
providências; 
g) Comprovar documentalmente, sempre que for requerido pelo CONTRATANTE, 
que em seu quadro funcional mantém/possui profissionais qualificados devidamente 
habilitados, com responsabilidade técnica e registro nos respectivos conselhos. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE 
a) O presente contrato terá vigência 12 (doze) meses contados da data da sua 
publicação, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses no interesse 
do CONTRATANTE, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666-93, observados os 
preceitos e condicionantes legais. 
b) O contrato poderá ser reajustado anualmente mediante acordo entre as partes, 
pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).  
c) Em caso de extinção do referido índice, será aplicado aquele que vem a substituí-
lo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL 
a) Pelo serviço previsto na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais; 
b) A(s) despesa(s) decorrente(s) do fornecimento do(s), objeto deste Contrato, 
correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária, prevista na Lei Orçamentária do 
Exercício de 2022 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
03.001.04.122.0402.2034.3.3.90.00.00 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O Município de Ponte Serrada efetuará o pagamento do serviço desta licitação, ao(s) 
licitante(s) vencedor(es) no prazo de até 30 dias após a apresentação das respectivas 
notas fiscais eletrônicas e  mediante a apresentação de todas as CNDS desse edital, 
por parte do(s) fornecedor(es), devidamente atestada(s) pelo servidor responsável 
pelo recebimento dos objetos entregues. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA designa como Gestor e Fiscal deste Contrato, 
Sr. Cezar Augusto Cazella, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de 
Ponte Serrada, para o acompanhamento formal nos aspectos administrativos, 
procedimentais e contábeis e para executar o acompanhamento e fiscalização da 
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entrega e instalação dos Equipamentos, devendo registrar todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, 
objetivando a correção das irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido. 
As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à 
execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
a) A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, 
nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba 
à Contratada direito a qualquer indenização. 
b) A rescisão contratual poderá ser:  determinada por ato unilateral da Administração, 
nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93 OU 
amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
a) Pelo atraso injustificado na entrega do(s) objeto deste Contrato, sujeita-se a 
CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na 
seguinte conformidade: multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o 
valor total da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% 
(vinte por cento). 
b) Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a Contratante poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 
87 da Lei 8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) objetos 
não entregue(s). 
c) As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 
Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 
parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
A Contratante providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente termo, 
na forma prevista em Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às 
diretrizes da Lei n. 8.666/93, e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Ponte Serrada, SC, para qualquer procedimento 
relacionado com o cumprimento do presente Contrato. 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado 
conforme, as partes, a seguir, firmam o presente contrato, em 2(duas) vias, de igual 
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teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo 
assinadas e será arquivado na Secretaria Geral da Administração da Prefeitura 
Municipal de Ponte Serrada, conforme dispõe o art. 60 da Lei n. 8.666/93. 
 

Ponte Serrada/SC, 14 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
Alceu Alberto Wrubel                        
Município de Ponte Serrada 
Contratante 

Priscila Cavalheiro 
TOTTALLE Arquitetura e Construção 
LTDA  
Contratado 

  
 
Testemunhas: 
 
 
______________________                      ________________________ 
Nome:                                                        Nome: 
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André Luiz Panizzi 
OAB/SC N. 23.051 
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