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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

C o n t r a t o n. 001/2012-2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, sem
vínculo empregatício, que fazem, de um lado, CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, autarquia federal criada através da Lei
12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrita no CNPJ sob n. 14.807.913/0001-29, com sede
na Rua Espírito Santo, n. 205 , esquina com Av. Afonso Pena,, nesta Capital, doravante
denominada simplesmente Contratante, representada por seu Presidente Arquiteto e
Urbanista Osvaldo Abrão de Souza, brasileiro, casado, Reg Profissional 154/D
CREA/MS, CPF 081.788101-82, residente e domiciliado nesta Capital e, de outro, o
advogado ELIAS PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, divorciado, OAB/MS 3.454, CPF.
142.466.511-68, matriculado no INSS sob n. 112.879.288-08, com escritório na Rua
Princesa Isabel, 282, Jardim dos Estados, nesta Capital, doravante denominado
simplesmente Contratado, convencionam e ajustam entre si o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
1. A Contratante ajusta com o Contratado, este na qualidade de advogado autónomo,
atribuir-lhe a execução de serviços de natureza jurídico, administrativo e contencioso,
na sua implantação, abrangendo todos com essa natureza em que seja interessada, nos
termos do artigo 22 e seguintes da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB); artigo 25, II, da Lei
8.666/93 (Lei das Licitações Públicas) e artigo 13, § 3°, do Regimento Interno do
CAU/MS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA DOS SERVIÇOS
2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão executados pelo Contratado, em seu
escritório, via internet, telefone ou qualquer outra forma de comunicação e, ainda, na
sede da Contratante, de acordo com a necessidade, assim definidos:
2.1. Consultoria Jurídica: pareceres em processos administrativos, expedientes,
contratos e quaisquer outros documentos de interesse da Contratante, atendimento e
orientação jurídica. Essa modalidade de atendimento será pessoal, via internet e
telefone;

2.2. Assessoria Jurídica: participação em sessões ordinárias e extraordinárias, audiências
administrativas e judiciais, reuniões, etc;
2.3. Patrocínio de ações judiciais: ajuizamento, contestações, recursos e realização de
audiências, nos feitos em que a Contratante for parte;
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3. Para a execução dos serviços descritos na Cláusula Segunda, a Contratante se obriga
a colocar à disposição do Contratado os recursos materiais e humanos necessários, além
do apoio logístico e cobertura de todas as despesas necessárias à fiel execução dos
trabalhos.
3.1. As eventuais custas, diligências, certidões, reprografias, autenticações,
reconhecimentos, emolumentos, taxas, honorários periciais e, bem assim, quaisquer
despesas judiciais e extrajudiciais que de alguma forma se relacionem com o objeto da
prestação de serviços ora contratada e que sejam necessárias ou úteis, serão adiantadas
pela Contratante, por solicitação do Contratado. Caso o Contratado satisfaça a(s)
despesa(s), a Contratante se obriga a ressarci-lo no prazo de 72 (setenta e duas) horas
contadas da ciência do fato, mediante a apresentação de recibos e notas fiscais.
3.2. Os deslocamentos que se fizerem necessários serão ressarcidos de acordo com a
tabela de diárias e ressarcimentos de despesas previsto em Portarias e normas
específicas da Contratante, para a função/cargo de Conselheiro.
3.3. O Contratado assume total responsabilidade pela execução dos serviços, cabendo à
Contratante, através de seu Representante, determinar a sua intervenção.

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS, FORMA E PRAZO
DE PAGAMENTOS
4. A Contratante pagará ao Contratado, a título de honorários, o valor de R$ 5.287,00
(cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais) mensais.
4.1 Fica assegurado ao Contratado os honorários de sucumbência, quando forem
arbitrados pela Justiça, conforme disposição dos arts. 21 a 24 da Lei n. 8.906/94
(Estatuto da OAB), sem quaisquer retenções;

4.2. Os pagamentos serão realizados mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês
subsequente ao vencido, mediante apresentação de recibo ou outro comprovante de
pagamento, emitidos pelo Contratado;
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5. A destituição do Contratado, a desistência do objeto deste contrato ou qualquer outra
medida do Contratante, por mais especial que seja, que importe no afastamento do
Contratado da condução dos serviços contratados, desde que o motivo do afastamento,
devidamente comprovado em Juízo, não tenha sido determinado pelo comportamento
irregular do Contratado, implicará na indenização correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor do contrato, independente do pagamento dos serviços já prestados.
5.1. E de responsabilidade exclusiva do Contratado o recolhimento das contribuições
fiscais e prévidenciarias, que incidirem sobre os valores pagos, com exceção daquelas
que obrigatoriamente tiverem que ser retidas.
5.2. Assume o Contratado inteira responsabilidade profissional pelo substabelecimento
que fizer da procuração outorgada pela Contratante, obrigando-se, contudo, a fazer o
substabelecimento com reservas de poderes, salvo no caso de rescisão do presente
Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6. O prazo do presente Contrato é de 06 (seis) meses, podendo ser renovado por igual
período, conforme disposição da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB); Lei 8.666/93 (Lei das
Licitações Públicas) e Regimento Interno do CAU/MS.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO
7. O valor do presente contrato, para fins legais e administrativos, é fixado em R$
31.722,00 (trinta e um mil, setecentos e vinte e dois reais).
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato correrão por conta da
seguinte classificação orçamentaria: 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e
Consultoria.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
9. E competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Campo Grande/MS, para
dirimir quaisquer dúvidas, porventura oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justas e CONTRATADAS, assinam as partes o presente Contrato, em 02
(duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito de direito, na presença de 02 (duas)
testemunhas abaixo assinadas.

Campo Grande, MS, 01 de janeiro de 2012.

OSVALDO ABRAO DE SOUZA
PRESIDENTE DO CAU/MS
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

CONTRATADO:

Adv. ELIAS PEREIRA DE SOUZA

TESTEMUNHAS:
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