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PROJETO BÁSICO 
  Processo Administrativo nº 072/2018 

 Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada em acompanhamento das 
publicações dos tribunais em nome desta Autarquia e de seus advogados. 

 
1. DOFUNDAMENTOLEGAL 

 
1.1. O presente ajuste é celebrado diretamente com fundamento no Artigo 24, inciso II, como Dispensa 

de Licitação em razão do valor, relativo à Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores. 
1.2.  
2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOOBJETO 
 
2.1. O objeto da presente contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços 

diários de leitura e entrega de publicações jurídicas feitas pelos Tribunais do Brasil, para atender as 
necessidades da Assessoria Jurídica do Coren/PR.  

 
2.2     A pesquisa deve ser feita com base nas publicações feitas no: 

 
1. DJ-Edo Estado do Paraná; 
2. Rio Grande do Sul; 
 3.   São Paulo; 
4.   Diário Eletrônico da Justiça Federal da 1ª, 3ª e 4ª Regiões; 
5.   Tribunal Regional do Trabalho da 1ª e 9ª Regiões; 
6.   Supremo Tribunal Federal; 
7. Superior Tribunal de Justiça e 
8. Tribunal Superior do Trabalho. 

 
2.3      As buscas devem ser feitas em nome de: 
 

1. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ – COREN/PR; 
2. MARINETE REGINA CORSSATO – OAB/PR 21475; 
3. PATRICIA LANTMANN BECKER – OAB/PR 26282; 
4. RAFAEL MUNHOZ FERNANDES – OAB/PR 60925; 
5. WILLIAN TOMASI PERIN – OAB/PR 50773; 
6.ANDRE PINTO DONADIO – OAB/PR 45929 e 
7. PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA - OAB 61284. 

 
2.4   As publicações veiculadas nos Diários deverão ser enviadas diariamentena mesma data das 

publicações ocorridas por meio de e-mails institucionais aos profissionais responsáveis pelo 
acompanhamento jurídico do Coren/PR, cujos dados dos profissionais poderão ser informados em 
reunião entreo fiscal de contrato nomeado pelo Contratanteea Contratada, apósaassinaturado 
contrato.  

 
2.5      As pesquisas devem ser feitas em nome de pessoa física, jurídica,por palavras-chave, por meio de 

pesquisa avançada e com armazenamento ilimitado de publicações; 
 

2.6Possuir visualização de publicações nos relatórios compatíveis com os formatos utilizados em: Word, 
Excel, TXT, PDF e XML; 
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2.7Permitir variações ilimitadas de nomes cadastrados, podendo haver alterações no quadro de 
procuradores (inclusão e/ou exclusão). 

 
3. DAJUSTIFICATIVA 
 
3.1. A contratação de referidos serviçosocorre em virtude da necessidade de acompanhar,dentro do 

prazo de andamento dos processos, as informações a eles vinculadas, possibilitando a manutenção 
das responsabilidades e o indispensável desempenho das atividades jurídicas desta Autarquia,com 
isso, evitando perdas de prazos processuais, com a preclusão do direito eprejuízos ao erário, 
decorrentes da ausência de informações pertinentes. 

 
4. DO PRAZO 

 
4.1. O prazo da prestação do serviço especificado deve ser imediato,acontar da data de assinatura do 

Contrato. 
 
4.2. Dentro do prazo de vigência do contrato o Contratado está obrigado a fornecer o objeto licitado. 
 
5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
  

5.1. Oprazo de vigência contratualseráde12(doze)meses a teor do Artigo 57 da Lei 
8666/93,vigendoapartirde sua assinatura.  

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO(A)CONTRATADO(A) 
 
6.1. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva prestação de serviços objeto deste projeto básico e 

efetuá-lo de acordo com as suas respectivas especificações. 
 
6.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento do serviço, sem 

qualquer ônus para oContratante. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
7.1. O contratante acompanhará toda execução para o cumprimento do fornecimento doserviço 

contratado nas especificações contratadas. 
  
7.2. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 

Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos neste 
projeto básico. 

  
7.3. Perfazer os pagamentos junto à contratada sempre que atendido as determinações especificadas 

no Contrato. 
 
7.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, anotando em registro próprio.  
 
8. DO GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 
8.1.OgerenciamentodosserviçoscontratadosseráexercidoporrepresentantedaContratante, neste 

atodenominado fiscal,devidamente credenciado,ao qual competirádirimiras dúvidasque surgirem 
no curso daexecução,dandociência de tudo à contratada (Art. 67da Lei nº.8.666/93). 

 
8.2. Apósaassinaturado contratopoderãoserrealizadasentreo Fiscal de 
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Contratoeacontratada,reuniõesobjetivandodefiniçãodedata deiníciodo fornecimento,apresentação 
dos prepostoslegais,cadastramentodepessoaldentreoutrasdiscussõese formalizações,demodo que 
haja o perfeito cumprimentodas obrigações acordadaspelas partes. 

 

9. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 
9.1. Acontratadaemitiránotafiscal referenteao contratoatendido. 
 
9.2. Opagamento fica condicionadoà comprovaçãode regularidade fiscal, obtidos pelo fiscal do contrato 

pela internet, através dos: 
certificadoderegularidadedoFGTS,dacertidãoespecíficaquantoàinexistênciadedébitos relativos a 
tributos junto à fazenda municipal e estadual,certidãonegativa dedébitostrabalhistase,dacertidão 
conjuntadedébitosrelativos à inexistênciadedébito decontribuiçõesjuntoaoINSS, 
àtributosfederaiseàdívidaativadaunião. 

 
9.3  O Pagamento será efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, nos termos do artigo 5º, § 3º da Lei 8666/93.  
 

10. DO PREÇO  
 
10.1. O valor máximo paraacontratação do objetodeste termodereferênciaé R$ 3.003,13 (três mil e três 

reais e treze centavos), contabilizando todos os custos e despesas diretas ou indiretas 
relacionadas com a prestação de serviço objeto deste Projeto Básico.  

 
11. DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
11.1. Acontratação ocorrerá por meio de Dispensa de Licitação, justificada pelo Art. 24, inciso II, da Lei 

8666/93, que diz: “É dispensável a licitação: [...] para outros serviços e compras de valor até 10% 
(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez”.   

 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1. Os recursos financeiros previstos para a contratação dos serviços, objeto deste Projeto Básico, 

correrão por conta do Código de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 – Serviços Técnicos 
Profissionais.  

 
Curitiba, 11 de outubro de 2018. 

Elaborado por: 
 
 

Camila Marya Leite Gubolin  Marinete Regina Corssato 

Assessora Especial 
Coordenação de Licitações, Contratos e 

Convênios  

 Assessora Jurídica 
OAB/PR 21475 

 

 
Autorizado por: 
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 Simone Aparecida Peruzzo 

Presidente 


