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CONTRATO Nº 23/2017 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LEITURA E 
ENCAMINHAMENTO DE PUBLICAÇÕES 
JUDICIAIS JUNTO AOS DIÁRIOS DA 
JUSTIÇA DO PARANÁ E DA UNIÃO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ 
E A EMPRESA MILÊNIO PUBLICAÇÕES 
JURÍDICAS. 

 
CONTRATANTE: O Conselho Regional de Enfermagem – Coren/PR, Autarquia Federal, 
regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.078.816/0001-37, com sede na cidade de Cu-
ritiba/PR, na Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 – Seminário, CEP 80240-530, neste ato 
representada por sua Presidente, Drª Simone Peruzzo, portadora do RG nº 4.406.882-6 e 
inscrita no CPF sob o nº 462.539.989-00 e por seu Tesoureiro, Sr. Ademir Lovato, portador 
do RG nº 4.044.941-8 e inscrito no CPF sob o nº 664.165.239-49. 

CONTRATADA: A sociedade empresária Comércio de Materiais Jurídicos Milênio Ltda – 
ME (Milênio Publicações Jurídicas), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 03.880.342/0001-31, sediada na cidade de Campina Grande do Sul/PR, 
na Rua Darvil J. Caron, 71 – Conj. Hab. D. L. Nichele, CEP 83.430-000, Fone: (41) 3679.3444 
– E-mail: milenio.juridico@yahoo.com.br,  doravante denominada Contratada, neste ato 
representada por sua Representante Legal, Sra. Josiane Costa Pereira Sotile, portadora 
do RG Nº 7.704.721-2 SSP/PR e inscrito no CPF sob Nº 025.552.909-07, tendo em vista o 
que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 091/2017 e em observância às disposições 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada prestação 

de serviços de leitura e encaminhamento de publicações judiciais junto aos Diários da 
Justiça do Paraná e da União (TRT 1ª Região, TRT 9ª Região, TRF 1ª Região, TRF 4ª 
Região, STF, STJ e TST), mediante busca em no do Conselho Regional de Enferma-
gem do Paraná e seus Procuradores. 
 

1.2. As especificações técnicas, características e requisitos do objeto contratado são aque-
les especificados na proposta vencedora, e vinculam-se a este independentemente de 
transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O contrato terá o prazo de vigência contado do dia 1º de novembro de 2017 à 1º de 
novembro de 2018, com eficácia após sua publicação no Diário Oficial da União. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

 
3.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA são 

aqueles previstos na proposta. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
4.1. Executar os serviços de acordo com as especificações dispostas neste Contrato; 
 
4.2. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo 

com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
a redação que lhe deu a Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999; 

 
4.3. Manter em seu quadro de empregados qualificação e quantidade compatível com o 

objeto, durante toda a execução do contrato; 
 
4.4. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, integralmente 

o ônus decorrente, independente da exercida pela Contratante; 
 
4.5. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, convenentes ou 
prepostos, na execução dos serviços; 

 
4.6. Manter todas as condições de regularidade fiscal e trabalhista até o final do contrato. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto nº 5.450/2005, da Lei nº 

10.520/2002 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 
obrigações do Contratante: 
 
5.1.1. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 
dos serviços executados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada; 
 
5.1.2. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas 
no edital vinculante; 
 
5.1.3. A Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, 
a prestação dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já rea-
lizados, por ajuste entre as partes. 

 
5.2. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS  

 
6.1. O valor total da contratação é de R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais), este, 

certo, fixo e irreajustável, desde que não contaminado por fatores externos superveni-
entes, entendido este como preço justo e suficiente para o total cumprimento do objeto 
do presente Instrumento de Contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
7.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão por recursos próprios 

por conta do Código de Despesas nº: 33.90.39.002.099.001 – Outros serviços 
prestados por pessoa jurídica. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

 
8.1. O Coren/PR efetuará o pagamento, em moeda nacional corrente, por meio de boleto 

ou transferência bancária, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do 
recebimento efetivo do material ou serviços, juntamente com a entrega da Nota Fis-
cal/Fatura. 

 
8.2. Para o pagamento será verificada a regularidade fiscal da empresa contratada. 
 
8.3. Não será efetuado nenhum pagamento antecipado, nem por serviços não executados. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
9.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela Compromitente, sem 

justificativa aceita pelo Coren-PR, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções: 

 
9.1.1. Advertência. 
 
9.1.2. Pela inexecução total do Instrumento (que poderá ser substituído pela Ordem 
de Fornecimento ou Termo de Garantia), o Coren-PR aplicará à Compromitente multa 
de 100% (cem por cento) sobre o montante ora inadimplido sem prejuízo as penalida-
des previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e demais normas legais aplicá-
veis à espécie. 

 
9.2. As importâncias relativas às multas, a critério do Coren-PR, poderão ser descontadas dos 
pagamentos a serem efetuados à Compromitente, podendo, entretanto, conforme o caso, 
processar-se-á cobrança judicialmente. 
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9.3. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas 
de naturezas administrativas, civis e/ou penais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

 
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 

78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na cláusula nona deste contrato. 

 
10.2.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
 
10.3.  A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão ad-

ministrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

 

11.1.  É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
11.2. Não será admitida a subcontratação dos serviços ora contratados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 

 
12.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993, desde que haja interesse do Contratante, com a apresentação das devidas jus-
tificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

 
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con-

tidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 
14.1. O Fica eleito o Foro da Justiça Federal da comarca de Curitiba do Estado do Paraná, 

para dirimir dúvidas que por ventura ocorram, renunciando as partes a qualquer outra, 
por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim, justas e combinadas, assinam as Partes Contratantes, diante das 
testemunhas a seguir mencionadas, o presente instrumento, em duas vias de igual teor e 
forma, para um só efeito jurídico. 

 
 
 

Curitiba/PR, 30 de outubro de 2017. 
 
 
 
 

_______________________________ 
CONTRATANTE 

Drª Simone Peruzzo 
Presidente do Coren/PR 

 
 
 
 

________________________________ 
CONTRATADA 

Josiane Costa Pereira Sotile 
Sócia Administradora 

 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
_______________________________ 

CONTRATANTE 
Ademir Lovato 

Tesoureiro do Coren/PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 


