SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL
Contrato n. 029/012-2014

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL
Contrato de prestação de serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal,
que fazem entre si, o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE
MATO GROSSO DO SUL, e a empresa SKILL - CONSULTORIA E RECURSOS
HUMANOSLTDA.

Através do presente contrato, subordinado aos preceitos do regime jurídico de direito privado, previsto na
Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, que não sejam incompatíveis com o regime jurídico - administrativo
previsto na Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, que fazem entre si,
CONTRATANTE: 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, 205, esquina com Avenida Afonso Pena, CEP 79020-080, Campo Grande, MS,
doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato por seu Presidente, Arquiteto e Urbanista
Osvaldo Abrão de Souza, brasileiro, divorciado, portador do CPF sob n5. 081.788.101-82, residente e
domiciliado nesta Capital.
CONTRATADA: SKILL - CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n?
09.581.972/0001-91, Inscrição Estadual Isenta, com sede à Rua Dom Aquino, 1789, Sala 74, Centro, CEP 79002184, em Campo Grande MS, Fone Oxx67-3383-8359, doravante denominada simplesmente Contratada, neste
ato representada por sua sócia e diretora, Jussara Rebetchuk Gewehrs, brasileira, casada, empresária,
portadora da cédula de indentidade n°. 2.637.953 SSP/SC e do CPF sob n^. 789.654.629-91, residente e
domiciliada nesta cidade de Campo Grande, MS.
Celebram e firmam o presente contrato de prestação de serviços de recrutamento e seleção de pessoal, para o
Conselho de Arquítetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO

1.1. O presente Contrato obedece aos termos do processo administrativo respectivo, com propostas, análise de
mercado e justificativa de Dispensa de Licitação, conforme disposição do art.24, inciso II, da Lei n9 8.666/93.
1.2. O presente contrato será regido, em todas as suas cláusulas, pelas disposições da Lei 8666/93, não
cabendo à CONTRATADA a alegação de desconhecimento, sob qualquer pretexto.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços de encaminhamento de pessoal

devidamente selecionado, de acordo com a solicitação de novos colaboradores feita pelo CONTRATANTE,
sendo prestados os seguintes serviços:

2.1.2. Recrutamento e Seleção de efetivos - Modo processo completo e encaminhamento de finalistas: A
CONTRATADA deverá encaminhar candidatos setecionados de acordo com o perfil solicitado pelo cliente, no
prazo de 15 (quinze) dias corridos para vagas de nível operacional e administrativo e 30 (trinta) dias corridos
para vagas de nível executivo e gerencial a contar da data de SOLICITAÇÃO da vaga. A CONTRATADA

compromete-se aos seguintes procedimentos:
2.1.2.1. Recepção e checagem dos dados da vaga pela equipe de seleção;

2.1.2.1. Ampla divulgação da vaga, através das diversas mídias (Facebook, Jornal Correio do Estado divulgado
ern 31/01/2012, em paralelo disponível no site do próprio jornal, site da Skill RH - www.skillrh.com.br,
divulgação no meio de relacionamento da Skili RH);
2.1.2.2. Recrutamento em seu banco de dados e/ou em outras fontes cabíveis;
2.1.2.2. Avaliação e triagem dos currículos recebidos, de acordo corn os critérios recebidos;
2.1.2.3. Seleção dos currículos para pré-aprovação da gestora da vaga dentro do CAU/MS;
2.1.2.4. Aprovados os currículos pelo CONTRATANTE, será elaborado a dinâmica de grupo de acordo
vaga e perfil descrito;
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2.1.2.5. Avaliação técnica da dinâmica;
2.1.2.6. Entrevistas individuais;
2.1.2.7.Elaboração do processo final da vaga;
2.1.2.8. Encaminhamento de até 3 (três) candidatos selecionados, para cada vaga contratada, de acordo com o
perfil solicitado, com parecer relativo ao perfil e avaliação psicológica de cada um;
2.1.2.9. Orientação à integração do novo contratado quando solicitado pelo CONTRATANTE;
2.1.2.10. Reposição em prazo de 30 dias para vagas de nível operacional/administrativo e de 90 (noventa) dias
para vagas de nível técnico/gerencial quando o candidato comprovadamente não apresentar condições de
desempenho na função para a qual foi selecionado, de acordo com a solicitação da vaga.
2.2. Procedimentos adicionais e específicos como: Avaliações de conhecimentos específicos com aplicações de
provas concedidas pelo CONTRATANTE, testes psicológicos adicionais e/ou aplicativos de seleção específicos e
emissão de laudo de avaliação poderão ser solicitados previamente pelo CONTRATANTE, com valores
negociados entre as partes mediante termo aditivo não superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.
2.3. O prazo inicial para o processo de Recrutamento e Seleção previsto poderá ser renovado, de comum
acordo entre as partes no caso de não haver candidatos que atendam a expectativa do empregador ou de
haver necessidade de novo recrutamento.
2.4. Caso nenhum dos candidatos encaminhados atenda a necessidade da vaga, poderão ser encaminhados
novos candidatos, desde que confirmados os critérios de perfil, atribuições e remuneração, conforme
solicitação.
2.5. A CONTRATADA fica isenta da reposição em casos em que o CONTRATANTE não tenha feito procedimentos'
mínimos de integração, treinamento básico das funções a serem desempenhadas, quando designado a exercer
função diferente daquela solicitada ou em caso de desistência do candidato por qualquer motivo.
2.6. Critérios diferenciados de reposição de candidatos poderão ser acordados previamente e faturados de
acordo com o estabelecido neste contrato.
2.7. Os serviços previstos na cláusula 2.1. somente serão iniciados após assinatura do presente contrato de
prestação de serviços, conforme solicitação feita pelo CONTRATANTE e de acordo com dados previamente
especificados através do preenchimento de formulário de solicitação de pessoal no site da CONTRATADA para
os serviços de Recrutamento e Seleção de efetivos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Manter o cumprimento do objeto do presente contrato, durante todo o período de sua vigência.
3.2. A CONTRATADA deverá emitir o(s) documento(s) fiscal(is) váltdo(s) com o mesmo CNPJ que consta neste
Instrumento e na Proposta Económica.
3.3. Caso a CONTRATADA seja MICROEMPRESA-ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, optante do SIMPLES
NACIONAL, fica condicionada na emissão dos documentos fiscais, inclusive os emitidos por meio eletrônico, a
inutilização dos campos destinados à base de cálculo e ao imposto destacado, de obrigação própria, devendo
constar no campo destinado às informações complementares, ou, em sua falta, no corpo de documento, por
qualquer meio gráfico indelével, as expressões: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES
NACIONAL".
3.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Instrumento, facultada a supressão
além desse limite, mediante acordo entre as partes.
3.5. Fornecer relatórios dos procedimentos executados, para serem arquivados no processo administrativo
relativo a este contrato.
3.6. Responder, díretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução desta contratação,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
3.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ónus e encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais
resultantes da execução desta contratação.
3.8. Manter sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais
inovações do CONTRATANTE de que venha a ter conhecimento, não podendo, sob qualquer pretexto divulga,
Ias, reproduzi-las ou utilizá-las, sob as penas da lei, mesmo depois de encerrada a presente contratação.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. O CONTRATANTE deverá especificar todas as características das vagas, nos casos dos serviços de
recrutamento e selecão, modo encaminhamento de candidatos qualificados, por ocasião da solicitação dos
serviços, ficando vetadas quaisquer mudanças de perfil, atribuições da vaga ou remuneração, incluindo valor,
composição ou forma de pagamento no andamento do processo que se caracterizará na cláusula sexta.
4.2. Para os serviços de Recrutamento e Selecão modo completo, após o encaminhamento por e-mail dos
pareceres dos candidatos pré-aprovados pela CONTRATADA, o CONTRATANTE terá um prazo de 03 (três) dias
úteis para agendamento das entrevistas com o solicitante da vaga.
4.3. O CONTRATANTE deverá dar retorno do resultado das entrevistas em prazo de 03 (três) dias úteis após o
encaminhamento dos candidatos pré-aprovados pela CONTRATADA.
4.4. O CONTRATANTE se obriga a comunicar a definição do(s) candidato(s) selecionado(s) em prazo de 03 (três)
dias úteis após a data acertada para a entrevista.
4.4.1. No caso de nenhum dos candidatos encaminhados à entrevista final com o solicitante ser aprovado, a
CONTRATANTE deverá explicitar por escrito os motivos pelos quais não aprovou os candidatos encaminhados.
4.5. Em caso de contratação, ainda que em regime de experiência, a CONTRATANTE deverá tomar as seguintes
providências:
4.5.1. Procedimento básico de INTEGRAÇÃO do novo funcionário;
4.5.2. Treinamento mínimo de 03 (três) horas das funções, produtos ou rotinas a serem desempenhadas pelo
novo funcionário;
4.5.3. Designação de uma pessoa para monitoramento, acompanhamento direto e oferecimento de "feedback" ao novo funcionário durante o período de adaptação.
4.6. Para receber o direito de garantia previsto no caso do candidato encaminhado não atender a expectativa,
o CONTRATANTE deve comunicar por escrito à CONTRATADA descrevendo o motivo da solicitação de reposição
e demonstrar ter feito os procedimentos descritos no item 4.5 desta cláusula.
4.7. A CONTRATADA ficará isenta da reposição do(s) candidato(s) contratado(s) caso fique configurada a
mudança nas atribuições ou na remuneração, incluindo valor, composição ou forma de pagamento definidas na
solicitação do processo de recrutamento e seleção.
4.8. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, de acordo com as condições estipuladas neste contrato e
desde que a CONTRATADA esteja cumprindo com suas obrigações contratuais.
4.9. Fiscalizar a execução desta contratação e subsidiar a CONTRATADA com informações e/ou comunicações
úteis e necessárias ao melhor e fiel cumprimento das obrigações.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA E PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços mencionados no presente contrato serão executados pela CONTRATADA com total autonomia
e liberdade, assumindo o compromisso de atingir e de fazer cumprir os objetivos deste contrato.
5.2. Todos os procedimentos serão executados pela CONTRATADA, que se reportará à Gerência Técnica e
Administrativa, para encaminhamento de candidatos selecionados.
5.3. O CONTRATANTE deverá disponibilizar à CONTRATADA os recursos necessários e a Estrutura Logística
adequada para realizar o trabalho de selecão dos candidatos para as vagas existentes, bem como os recursos
humanos e materiais adequados e suficientes para auxilio no desenvolvimento do trabalho de recrutamento e
selecão dos candidatos.
5.4. A CONTRATADA deverá encaminhar candidatos selecionados de acordo com o perfil solicitado pelo cliente,
no prazo de 15 (quinze) dias corridos para vagas de nível operacional e administrativo e 30 (trinta) dias corridos
para vagas de nível executivo e gerencial a contar da data de SOLICITAÇÃO da vaga.
CLÁUSULA SEXTA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS PAGAMENTOS

6.1. Para a execução dos serviços descritos no objeto do presente contrato — Cláusula Segunda - o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, uma taxa percentual de 45% correspondente a remuneração total
estabelecida para cada cargo de acordo com a solicitação de serviço, referente a vagas em aberto.
6.1.1. Os valores relativos a benefícios oferecidos pelo CONTRATANTE não incidem no cálculo da taxa de
serviços. Cargos com remuneração variável ou comissionada terão a taxa calculada sobre a média de
remuneração prevista para o cargo,
/
6.1.2. Propostas diferenciadas ou acordos especiais devem ser registrados em Termo próprio, anexo a esjje
contrato ou no corpo da solicitação de pessoal da respectiva vaga.
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6.1.3. Procedimentos adicionais e específicos como: Avaliações de conhecimentos específicos com aplicações
de provas concedidas pela CONTRATANTE, testes psicológicos e/ou aplicativos de seleção específicos e emissão
de laudo de avaliação deverão ser acordados previamente pelo CONTRATANTE e os custos negociados caso a
caso, não podendo ultrapassar o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor do contrato.
6.2. O pagamento dos serviços será efetuado em parcela única em até 10 (dez) dias após a conclusão dos
trabalhos, atesto do CONTRATANTE e apresentação do documento fiscal válido.
6.3. Todos os pagamentos serão feitos diretamente à CONTRATADA ou a seu representante através de
cheque/pagamento á vista.
6.4. Para fins dos pagamentos mencionados nos itens acirna, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente
com o documento fiscal, os seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débito do INS5;
b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e Contribuições Federais e
Dívida Ativa da União da Fazenda Federal);
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos.
e) Comprovação de quitação dos tributos de importação, quando for o caso de bens de origem estrangeira.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VI1-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n" 5.452, de 1° de maio de 1943;
6.5. A não-apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débito do INS5, do
Certificado de Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais,
Estaduais e Municipais, ou a irregularidade destas, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a
CONTRATADA será comunicada quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias, sob pena de
rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.
6.6. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das
demais penalidades cabíveis.
6.7. Concomitante à comunicação à CONTRATADA, o CONTRATANTE oficiará a ocorrência ao INSS no caso da
CND; à Caixa Económica Federal no caso do CRF; à Receita Federal no caso de CND relativa aos Tributos
Federais e no caso dos Tributos Estaduais e Municipais, aos seus respectivos órgãos.
6.8. Caso o pedido, ou parte deste, seja rejeitado/recusado e/ou o documento fiscal apresente incorreção, o
pedido será considerado como não entregue e o prazo de pagamento será contado após a data de
regularização, observado o prazo do atesto.
6.9. Caso qualquer um dos candidatos encaminhados para a vaga e não seiecionados nesta ocasião venham a
ser contratados pelo CONTRATANTE, mesmo em regime de experiência, num prazo de 06 (seis) rneses após o
encaminhamento do parecer de entrevista do candidato ao CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará autorizada à
emissão do boleto bancário correspondente ao valor integral da taxa de serviços estabelecida na cláusula
quinta deste contrato.
6.10. O CONTRATANTE se responsabilizará por todas e quaisquer despesas como exames médicos adrnissionais
e outras relativas à contratação dos candidatos seiecionados e encaminhados pelo CONTRATANTE.
6.11. A CONTRATADA se responsabiliza por impostos, taxas e outros encargos resultantes do objeto do
presente contrato, cujos recolhimentos serão efetuados pela CONTRATADA na forma da lei.
6.12. O CONTRATANTE efetuará as retenções dos tributos incidentes no faturamento, de acordo com a
legislação vigente,
6.13. Nos valores contratados estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes,
encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-deobra a serem empregados, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento desta contratação.
6.14. O valor é fixo e irreajustável durante a vigência desta contratação, salvo se houver determinação do
Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras a serem definidas à época.
6.15. O CNPJ, que deverá constar no(s) documento(s) fiscal(is) apresentado(s), deverá ser o mesmo CNPJ que a
CONTRATADA utilizou neste Instrumento.
6.16. O faturamento dos documentos fiscais terá corno referência o local de entrega definido nas Condiçõe
Específicas da Contratação deste Instrumento.
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6.17. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa do CONTRATANTE, será procedida a atualização monetária
decorrente desse atraso, com base na variação pró rata tempore do IGP-M (FGV), verificada entre a data
prevista para o pagamento e a data em que esse for efetivado, acrescidos de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor devido.
6.18. A CONTRATANTE não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou
outras instituições do género, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de
direitos.
6.19. Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e
responsabilidades assumidas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CANCELAMENTOS E SUSPENSÕES

7.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
7.1.1. Unilateralmente, pelo CONTRATANTE, quando:
a) houver modificação do objeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de
seu objeto, nos limites previstos neste Instrumento.
7.1.2. Por acordo entre as partes, quando:
a) necessária a modificação do modo e/ou do cronograma de trabalho, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
b) necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido
o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestação do serviço;
c) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofínanceiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força
maior ou caso fortuito, configurando alteração económica extraordinária e extracontratual;
7.2. As alterações serão procedidas mediante os seguintes instrumentos:
7.2.1. APOSTILAMENTO: para as alterações que envolverem as seguintes situações:
a} as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento aqui
previstas;
b) o empenho de dotações orçamentarias suplementares, até o limite do seu valor corrigido.
7.2.2. TERMO ADITIVO: alterações não abrangidas pelo apostilamento, que ensejarem modificações deste
Instrumento ou do seu valor.
7.3. Os Termos Aditivos ou Apostilas farão parte deste Instrumento, como se nele estivessem transcritos.
7.4. Entende-se por cancelamento de vaga a opção definitiva pela não realização do serviço ora solicitado.
7.5. Entende-se por suspensão de vaga a opção temporária de não realização do serviço ora solicitado por
prazo de até no máximo 90 dias a contar da data da suspensão.
7.6. Os serviços poderão ser cancelados ou suspensos sem que impliquem em nenhum pagamento por parte
do CONTRATANTE até o prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data de solicitação.
7.7. Cancelamentos ou suspensões após o encaminhamento de currículos ou pareceres pela CONTRATADA
dará o direito a esta ao total faturamento do serviço realizado de acordo com o que consta neste contrato.
7.8. Vagas suspensas por falta de candidatos qualificados ou por motivos internos da CONTRATANTE darão ao
CONTRATANTE o direito a créditos proporcionais aos valores já faturados, em serviços vindouros a serem
solicitados ainda que para perfis diferenciados, por um prazo de até no máximo 90 dias corridos a contar da
data da suspensão da vaga. Após este prazo não mais serão considerados os créditos dos serviços suspensos,
sendo realizados novos faturamentos de acordo com as novas solicitações.
CLÁUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES
8.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à CONTRATANTE, garantidos a ampla defesa
e o contraditório:
8.1.1. Advertência: aplicada quando ocorrer o descumprirnento das obrigações assumidas, que não caus
prejuízo à CONTRATANTE, podendo ser cumulada corri a penalidade de multa.
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8.1.2. Multa: aplicada nos seguintes casos:
8.1.2.1. Multa de mora:
a) atraso no cumprimento do objeto em relação ao prazo estipulado na proposta apresentada: 0,5% (zero
vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor do pedido, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias;
a.l) após o prazo acima e a critério da CONTRATANTE, até o limite de 20 (vinte) dias, poderá ocorrer a
aceitação do objeto, com aplicação de multa de 1% (um por cento), sobre o valor correspondente ao pedido,
por dia de atraso. Não havendo interesse da CONTRATANTE em receber o objeto contratado ou decorrido este
prazo sem que tenha sido efetuado o cumprimento do objeto, ocorrerá a rescisão contratual, por inexecução
total ou parcial, com aplicação das penalidades contidas no subitem 8.1.2.2;
a.1.1) Este percentual de multa será aplicado à totalidade dos dias em atraso, considerado o prazo de mora
descrito na alínea "a";
b) ocorrência de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste Instrumento não abrangidos pelas alíneas
anteriores: 0,5% {meio por cento) do valor global atualizado deste Instrumento, por dia de atraso;
8.1.2.2. Demais multas:
a) não cumprimento do objeto, decorrido o prazo definido no item 3.2: 5% (cinco por cento) sobre o valor
global atualizado deste Instrumento, quando poderá ensejar a rescisão deste Contrato;
b) cumprimento do objeto em desconformidade com o determinado no contrato: 0,5% (zero vírgula cinco por
cento) do valor do contrato;
c) ocorrência de quaisquer outros tipos de descumprimento contratual não abrangidos pelas alíneas anteriores:
0,5% (meio por cento) do valor global atualizado deste Instrumento para cada ocorrência;
8.1.2.3. As multas de mora são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou
cumulativamente, e estão limitadas a 20% (vinte por cento) do valor global atualizado deste Instrumento.
8.1.2.4. As demais multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
ficando, porém, o total das multas limitado ao valor global atualizado deste Instrumento.
8.1.2.5. As multas de mora e demais multas são independentes entre st podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, ficando, porém, o total das multas limitado ao valor global atualizado deste Instrumento.
8.1.2.6. Em caso de descumprimento deste Contrato, além das penalidades acima previstas, a CONTRATADA
responderá a título de indenização complementar, nos termos do Parágrafo Único do Art. 416 do Código Civil,
por quaisquer danos, prejuízos e lucros cessantes sofridos pela CONTRATANTE.
8.1.2.7. Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público,
devidamente comprovados.
8.1.2.8. O valor da multa e os prejuízos causados pela CONTRATADA serão executados pela CONTRATANTE, nos
termos das alíneas do subitem 9.6. deste Instrumento.
8.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo período de até 05
(cinco) anos, nos seguintes casos:
a) não-manutenção de situação regular em relação à documentação de habilitação;
b) se a CONTRATADA der causa à rescisão unilateral deste Contrato, por descumprimento de suas obrigações;
c) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
d) cometimento de falhas ou fraudes na execução deste Contrato.
8.2. As penalidades serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
8.3. As sanções de advertência e impedimento de licitar e contratar com a União poderão ser aplicadas
juntamente com as de multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da comunicação dessas, cujas razões, em sendo procedentes, poderão isentá-la das
penalidades; caso contrário aplicar-se-á a sanção cabível.
8.4. Da aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula caberá recurso.
8.4.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qua)
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, para decisão.
8.5. As penalidades serão registradas no SICAF.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Oitava.
9.1.1. Por ato unilateral do CONTRATANTE, quando ocorrer:
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a) o não-cumprimento ou cumprimento irregular deste Contrato, especificações técnicas, projetos ou prazos;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão nos
prazos estipulados;
c) não-manutenção das condições de habilitação exigidos na assinatura do contrato;
d} descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93 (inciso XXXIII do art. 7" da Constituição
Federal. (Incluído peia Lei n9 9.854, de 1999),, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
e) subcontratação total deste Contrato;
f) associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, sem expressa anuência da CONTRATANTE;
g) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como, a de seus superiores;
h) cometimento de falhas na execução deste Contrato;
í) decretação de falência da CONTRATADA;
j) dissolução da sociedade da CONTRATADA;
k) alteração sociai ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução
deste Contrato;
I) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere este Contrato;
m) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato;
9.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE,
reduzida a termo no Processo Administrativo.
9.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação.
9.2. É prevista a rescisão, ainda, nos seguintes casos:
a) supressão, por parte do CONTRATANTE, acarretando modificação além do limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, estabelecido à época da celebração deste Instrumento,
devidamente corrigido até a data da supressão, ressalvados os casos de concordância da CONTRATADA;
b) suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda, por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas,
assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
c) ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
9.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo,
assegurados a ampla defesa e o contraditório.
9.4. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
Autoridade Competente.
9.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "n" e "o" do subítem 9.1.1. e alíneas "a", "b" e "c" do
subitem 9.2., sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, se for o caso.
9.6. A rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE, exceto quando se tratar de casos fortuitos, força maior ou
razões de interesse público, acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em lei
ou neste instrumento:
a) retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE;
b) retenção dos créditos existentes em outras contratações, porventura vigentes entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA, até o limite dos prejuízos causados;
9.7. Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, na forma prevista nas alíneas acima, a
CONTRATADA será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação,
recolher o respectivo valor em Agência indicada pelo CONTRATANTE, sob pena de imediata aplicação d
medidas judiciais cabíveis.
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9.8. Caso haja o DISTRATO DE CONTRATO a qualquer tempo e o CONTRATANTE contratar candidato
selecionado pela CONTRATADA, fica esta autorizada à emissão do boleto bancário correspondente ao valor
integral da taxa de serviços estabelecida na cláusula sexta deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR DO CONTRATO

10.1. Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ 7.980,00 {Sete mil, novecentos e oitenta reais).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte
classificação orçanamentária: 6.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

12.1 - O presente contrato tern validade de urn ano, com início a contar da data de sua assinatura, podendo
qualquer das partes rescindi-lo a qualquer tempo, de acordo com a cláusula sétima.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A solicitação de vaga poderá ser feita por e-mail: Jussara(õJskíIIrh.comjjr também através do site
www.skillrh.com . , especificando o perfil completo para a seleção.
13.2 - O presente contrato, no que diz respeito à CONTRATADA, é intransferível sem anuência, por escrito, do
CONTRATANTE.
13.3 - O presente contrato será considerado rescindido de pleno direito, independentemente do aviso ou
notificação judicial ou extrajudicial, nos casos de falência, liquidação ou dissolução de qualquer das partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO

14.1. É competente o foro da cidade 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 03 (três) vias de igual teor e
forma e para um só efeito de direito.
Campo Grande (MS), 30 de janeiro de 2013.

ABfíO DE SOUZA
PRESIENTE DO CAU/MS
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL
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