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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Instrumento jurídico-administrativo de contratação de prestação de
serviços especializados de advocacia e consultoria jurídica, que fazem
entre si o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul
e a empresa Citino e Souza Advocacia S/S
Através do presente instrumento particular, subordinado aos preceitos do regime jurídico de direito
público, 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,
representado neste ato por seu Presidente, Arquiteto e Urbanista Osvaldo Abrão de Souza, brasileiro, casado,
CPF 081.788.101-82, residente e domiciliado nesta Capital.
CONTRATADA: C1TINO E SOUZA ADVOCACIA S/S, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n9
10.257.402/0001-20, registro na OAB/MS sob n? 387/2008, com sede na Rua Rui Barbosa, 1208, Bairro Monte
Líbano, CEP 79004-440, Campo Grande-MS, representado neste ato por seu sócio proprietário, ELIAS PEREIRA
DE SOUZA, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/MS sob n. 3.454 e no CPF sob n? 142.466.511-68,
residente e domiciliado nesta Capital.
celebram e firmam o compromisso de prestação de serviços especializados de advocacia e consultoria jurídica,
mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO

1.1. O presente Contrato obedece aos termos do processo administrativo n.26/2012-2014, modalidade cartaconvite, conforme disposição da Lei n2 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços especializados
de Advocacia e Consultoria Jurídica ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, pelo prazo
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme condições constantes neste Contrato
e seus Anexos, a saber:
2.1.1. 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;
2.1.2. Assessoria Jurídica: participação em sessões ordinárias e extraordinárias, audiências administrativas e
judiciais, reuniões e eventos, de interesse da Contratante e onde for necessária a presença de um advogado;
2.1.3. Patrocínio de ações judiciais: ajuizamento, contestações, recursos e realização de audiências, nos feitos
em que a Contratante for parte;
2.2. Os serviços mencionados no presente objeto serão executados pela CONTRATADA com total autonomia e
liberdade, assumindo o compromisso de atingir e de fazer cumprir os objetivos deste contrato.
2.3. A CONTRATADA terá livre arbítrio nas suas determinações e prestará os serviços profissionais contratados
com honestidade e dedicação, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo de sua dignidade
profissional (Código de Ética Profissional), respondendo, diretamente, 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 sujeito.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o período desta
contratação.
3.2. A CONTRATADA deverá emitir o(s) documento(s) fiscal(is) válido(s) com o mesmo CNPJ que consta neste
Instrumento e na Proposta Económica.
3.3. Caso a CONTRATADA possua mais de uma contratação com a CONTRATANTE, deverá emitir documentos
fiscais distintos.
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. Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE ou a
terceiros, direta ou indiretamente, decorrentes de ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução desta
contratação, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
3.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ónus e encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais
resultantes da execução desta contratação.
3.7. Manter sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais e
inovações da CONTRATANTE de que venha a ter conhecimento, não podendo, sob qualquer pretexto divulgálas, reproduzi-las ou utilizá-las, sob as penas da lei, mesmo depois de encerrada a presente contratação.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Fornecer a documentação e disponibilizar os recursos necessários para que a CONTRATADA possa executar
os serviços mencionados na cláusula segunda;
4.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme o cronograma previsto neste Instrumento.
4.3. Fiscalizar a execução desta contratação e subsidiar a CONTRATADA com informações e/ou comunicações
úteis e necessárias ao melhor e fiel cumprimento das obrigações.
4.4. Colocar à disposição da CONTRATADA a infraestrutura necessária, em sua sede, para realização dos
trabalhos necessários;
4.5. Garantir o pagamento dos custos e despesas necessárias para o desenvolvimento das ações da
CONTRATADA, desde que compatíveis com o objeto do contrato, inclusive despesas de viagens, corno
indenização de transporte, alimentação, hospedagem, mediante apresentação dos respectivos comprovantes
fiscais;
4.6. Justificar, por escrito, a negativa ou impossibilidade de cumprir com os custos e despesas previstas no
item anterior, para que a CONTRATADA se exima da responsabilidade pelo não desenvolvimento dos serviços
previstos no objeto do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE 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 diretamente à
Presidência.
5.3. O CONTRATANTE deverá disponibilizar à CONTRATADA os recursos necessários e a Estrutura logística
adequada para realizar os trabalhos relativos ao objeto do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE SOBRE OS SERVIÇOS CONTRATADOS

6.1. A CONTRATADA terá livre arbítrio nas suas determinações e prestará os serviços profissionais contratados
nos casos atenuantes a este Contrato com honestidade e dedicação, resguardando os interesses do
CONTRATANTE, sem prejuízo de sua dignidade profissional, respondendo, diretamente, por quaisquer perdas,
danos ou prejuízos que vier a causar ao 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 sujeito.
6.2. A CONTRATADA deverá manter sigilo sobre quaisquer dados, informações e documentos do
CONTRATANTE de que venha a ter conhecimento, não podendo, sob qualquer pretexto divulgá-las, reproduzi-,
Ias ou utilizá-las, sob as penas da lei, mesmo depois de encerrada a presente contratação.
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6,3. Todos os procedimentos, desde a fase inicial, serão executados pela CONTRATADA, com total
independência.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 5.978,00 (cinco mil, novecentos e setenta e oito
reais) mensais, pela prestação dos serviços previstos no objeto deste contrato, mediante o fornecimento da
nota fiscal respectiva.
7.2. 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, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e
integral cumprimento desta contratação.
7.3. Excetuarn-se do preço apresentado, serviços de terceiros, correio, Xerox, transportes, cópias fotográficas e
outros similares, considerados operacionais, taxas e custas processuais, diárias de alimentação e hospedagem
para deslocamento para outros locais que não seja a sede do CAU/MS, que deverão ser suportados pelo
Contratante;
7.4. O valor mensal dos serviços poderá ser reajustado na vigência desta contratação, de comum acordo entre
as partes e desde que ultrapassado o prazo de 06 (seis) meses a contar da assinatura do contrato e não
ultrapasse o valor previsto na Lei 8666/93, para a modalidade carta-convite.
7.5. Caso venha ocorrer atraso no pagamento, a CONTRATANTE pagará uma multa de 2% mais juros de 0,033%
ao dia (1% ao mês) sobre o valor total da parcela vencida.
7.6. Havendo atraso injustificado ou descumprimento de alguma obrigação prevista na cláusula terceira, o
CONTRATANTE poderá suspender ou cancelar o presente contrato, após o prazo concedido através da
notificação prevista na cláusula oitava.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos relativos à prestação dos serviços serão efetuados mensalmente, até o quinto dia útil do
mês subsequente à execução dos serviços, mediante apresentação de documento(s) fiscal(is) válido(s), após o
atesto pela CONTRATANTE.
8.2. Para fins dos pagamentos mencionados nos itens acima, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente
com o documento fiscal, os seguintes documentos;
a) Certidão Negativa de Débito do INSS;
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) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Titujo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretp-LeJ
n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.2.1. A não-apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débito do INSS,
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 comunicado quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias, sob pena de
rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.
8.2.2. Decorrido o prazo acirna, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo
das demais penalidades cabíveis.
8.2.3. Concomitante à comunicação à CONTRATADA, a 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.
8.2.4. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, por meio de carta,
ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos
devido à falta de informação.
8.2.5. Correrão por conta da CONTRATADA o ónus do prazo de compensação e todas as despesas bancárias
decorrentes da transferência de crédito.
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8.2.6. A CONTRATANTE efetuará as retenções dos tributos incidentes no faturamento, de acordo com a
legislação vigente.
8.2.7. O CNPJ, que deverá constar no(s) documento(s) fiscal(is) apresentado(s), deverá ser o mesmo CNPJ que a
CONTRATADA utilizou neste Instrumento.
8.3. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa da CONTRATANTE, será procedida a atualização monetária
decorrente desse atraso, com base na variação pró rata ternpore do 1GP-M (FGV), verificada entre a data
prevista para o pagamento e a data em que esse for efetivado.
8.4. 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.
8.5. Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e
responsabilidades assumidas.
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

9.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
9.1.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, quando:
a) houver modificação 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.
9.1.2. Por acordo entre as partes, quando:
a) necessária a modificação do modo e/ou do cronograma de fornecimento, 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 de fornecimento;
c) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do Contrato;
9.2. As alterações serão procedidas mediante os seguintes instrumentos:
9.2.1. 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.
9.2.2. TERMO ADITIVO: alterações não abrangidas pelo apostilamento, que ensejarem modificações deste
Instrumento ou do seu valor,
9.3. Os Termos Aditivos ou Apostilas farão parte deste Instrumento, como se nele estivessem transcritos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. 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:
10.1.1. Advertência: aplicada quando ocorrer o descumprirnento das obrigações assumidas, que não causem
prejuízo à CONTRATANTE, podendo ser cumulada com a penalidade de multa.
10.1.2. Multa: aplicada nos seguintes casos:
a) na rescisão do Contrato, por culpa da CONTRATADA, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor
global atualizado deste Instrumento;
b) ocorrência de quaisquer outros tipos de descumprirnento contratual não abrangidos pelas alíneas
anteriores: 0,5% (meio por cento) do valor global atualizado deste Instrumento para cada ocorrência;
10.1.3. As multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, e
estão limitadas a 20% (vinte por cento) do valor global atualizado deste Instrumento.
10.1.4. Em caso de descumprirnento 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 Civjl,
por quaisquer danos, prejuízos e lucros cessantes sofridos pela CONTRATANTE.
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10.1.5. Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público,
devidamente comprovados.
10.1.6. O valor da multa e os prejuízos causados pela CONTRATADA serão executados pela CONTRATANTE, nos
termos das alíneas do subitem 9.6. deste Instrumento.
10.1.7. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 5ICAF, 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.
10.2. As penalidades serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
10.3. 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.
10.4. Da aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula caberá recurso.
10.4.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, para decisão.
10.5. As penalidades serão registradas no SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. Por ato unilateral do CONTRATANTE, quando ocorrer:
11.1.1.1. não-cumprimento ou cumprimento irregular deste Contrato, trabalhos técnicos ou prazos;
11.1.1.2. lentidão ou atraso injustificado na prestação dos serviços;
11.1.1.3. a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
11.1.1.4. subcontratação dos serviços previstos no presente Contrato;
11.1.1.5. associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência do CONTRATANTE;
11.1.1.6. desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como, a de seus superiores;
11.1.1.7. cometimento de falhas na execução deste Contrato;
11.1.1.8. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, caso fortuito ou força maior,
regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato e devidamente justificadas pelo
CONTRATANTE;
11.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE.
11.3. Judicialmente, nos termos da legislação.
11.4. O presente Contrato ainda poderá ser rescindido a qualquer tempo por ambas as partes, mediante aviso
prévio de no mínimo 90 (dias) dias. Neste caso, a CONTRATADA fica obrigada a ultimar todos os serviços
iniciados, de forma a não prejudicar os interesses do CONTRATANTE. Na falta deste por qualquer das partes,
será devido à parte prejudicada o valor equivalente a 30% do valor do contrato, independente da data da
rescisão, a título de multa contratual, e que deverá ser paga integralmente no ato da rescisão.
11.5. Fica convencionado entre as partes que a falta de prestação de serviços por parte da CONTRATADA,
desde que por motivo de força maior devidamente comprovado e que não resulte em multa ou penalidade
para o CONTRATANTE, não será motivo para rescisão do presente instrumento, permanecendo em vigor todas
as cláusulas e condições.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1. A vigência do Contrato proveniente desta é de 12 (doze) meses, com início em 01/07/2014
30/06/2015, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses;
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1. Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 71.736,00 (setenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais).
13.2. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte
classificação orçamentaria: 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de serviços profissionais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
14.1. Não será exigida Garantia de Execução Contratual para esta contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL
15.1. As partes CONTRATANTES submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 8.666/93.
15.2. Constituirão partes integrantes deste Contrato: o Edital, seus Anexos, e a Proposta Económica da
CONTRATADA.
15.3. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato na imprensa oficial, nos
termos da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1, É 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 03 (três) vias de igual teor e
forma e para um só efeito de direito.
Campo Grande (MS), 01 de julho de 2014.
CONTRATADO

CONTRATAI1
OSVALD&ABRAV
j^ DE SOUZA
PRESIDENTE DO CAU/MS~
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

/

•1NO E SOUZA ADVOCACIAJ/£
CNPJ. n. 10.257.402/0001-20

TESTEMUNHAS:

C
CPF:

. de Souza
Assessor de Planejamento

CPT:

Contador
CRCAIS-012574/Q-7

