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Contrato de Prestação de Serviços, que 

celebram o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 

PORTO VELHO - IPAM e, do outro lado à 

empresa INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS 

LTDA., para os fins que especificam. 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM, Autarquia Municipal instituída como Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 

34.481.804/0001-71, com sede à Rua Dr. Antônio Lourenço Pereira Lima, n. 

2760 - Bairro Embratel, Porto Velho - RO, neste ato representado por seu 

Diretor Presidente, Sr. IVAN FURTADO DE OLIVEIRA brasileiro, casado, 

advogado, portador do RG n 28470756-9 SSP-SP e inscrito no CPF sob n 

577.628.052-49, residente e domiciliado nesta cidade de Porto Velho/RO.. 

193.864.436-O0..
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CONTRATADA: INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA, Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n. 04.196.147/0001-50, com sede na Rua 

Professor Marcos Cardoso Filho, n. 575, Bairro Santa Mônica - Florianópolis - 

SC, n., neste ato representado por sua representante legal, Sra. Wanessa de 

Campos, brasileira, solteira, advogada, devidamente inscrita na OAB/SC sob o 

n9  43.802. 

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente CONTRATO, que 

tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes durante a 
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sua vigência, tudo de acordo com a legislação em vigente, em especial a Lei n.2  

8.666/93 e mediante cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Do Objeto: 

Constitui objeto do presente contrato, a entrega diária de publicações on-line 

e informações de pareceres jurídicos, sentenças judiciais, e quaisquer outros 

procedimentos processuais referentes a CONTRATANTE, mediante 
acompanhamento pela CONTRATADA junto aos Diários Oficiais das Justiças 

Estadual, no âmbito do Estado de Rondônia, Federal e do Trabalho, em 

quaisquer de suas instancias, para atender às necessidades da CONTRATANTE. 

AO pretendida, bem como, fundamenta o Constitui base Ieg4  

presente Contrato o disposto nos artigos 24, inciso II e art. 62 da Lei 8.666/93, 

bem como, os documentos juntados aos autos do processo administrativo n. 

1759/2017, com tudo que dele consta 

Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária: 

o corrcr à conta da dotação 

rçato do 2017, deendc constar no 

ativoo exercício de 201 

Projeto Atividade 09.122.0007.2.001 Administração da Unidade, Elemento de 

Despesa 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Fonte de Recurso 01.03, 

conforme Nota de Empenho n. 001181, emitida em 14.12.2017. 

3.2 As despesas decorrentes da presente contratação para fazer face ao 

período relativo de 2017, e em ato posterior ao novo empenho conforme o 

novo exercício financeiro de 2018, correrão por conta de recurso específico do 

Orçamento próprio daquele exercício. 
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4.1 - A CONTRANTE pagará à CONTRATADA pela efetiva execução dos serviços 

o valor mensal de R$ 97,00 (noventa e sete reais), sendo o valor global da 

contratação para os doze meses previstos neste instrumento no importe de R$ 

1.164,00 (mil cento e sessenta e quatro reais). 

4.2 - Os pagamentos serão efetivados mensalmente, mediante fatura enviada 

por e-mail e disponibilizada no site da CONTRATADA para impressão. 

4.3 - o atraso no pagamento acarretará a incidência de multa de 2% (dois por 

cento), mais encargos de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro 

rata die. 

4.4 A inclusão de novos advogados, empresas ou estados importará em 

alteração no valor do contrato dispostos no item 4 (quatro) da página 1 (um). 

4.5 O CONTRANTE autoriza o envio pela CONTRATADA das faturas e de avisos 

de pagamento pendentes ou futuros, via e-mail. 

4.6 Na hipótese de fatura duplicada realizado pelo (a) CONTRANTE, será 

automaticamente compensado pelo próximo vencimento, caso os valores 

sejam exatamente iguais. O pagamento de fatura pulado (com vencimento 

pendente e pago somente o do vencimento atual) será automaticamente 

compensado o valor vencido, se os valores forem semelhantes ou iguais, e a 

fatura com vencimento atual continuara pendente de pagamento 

4.7 O valor do presente Contrato é irreajustável, considerando o prazo de 

contratação, na forma da legislação aplicável. 

Cláusula Quinta - Dos Serviços Adicionais Gratuitos aos Assinantes: 

5.1 São serviços adicionais GRATUITOS ao serviço de elaboração de recorte 

(clipping) eletrônico de Diário Oficial/da Justiça contratados, que poderão ser 

utilizados pelo (a) CONTRATANTE quando disponibilizados pela CONTRATADA: 

- 

L- 

4.1 A CONTRANTE pagará a CONTRATADA 
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(1) Assistente de publicações; (2) Aplicativos para tablets e smartphones; (3) 

Pesquisa de Jurisprudência por palavrachave em acervo pré-selecionado, com 

refinamento de busca e gerenciamento de favoritos; (4) Programa de correção 

de valores com base no INPC; (5) Programa de gestão de processos IADOC; (6) 

Boletim Jurídico diário com notícias importantes selecionadas dos principais 

Tribunais; (7) Consulta Processual Unificada dos Tribunais; 8) Relatório de 

Publicações. 

Cláusula Sexta - Da Execução dos Serviços: 

6.1 Constitui escopo do presente a disponibilidade no site da CONTRATADA 

(www.publicacoesonline.com.br) no dia da circulação dos Diários, das 08h até 

as 18h, salvo os jornais que circulam após as 19 horas que serão enviados no 

próximo dia útil. 

6.2 Fica ressalvada a possibilidade do envio de alguma publicação no dia 

seguinte a data da circulação dos Diários, em face da reconferência de 

segurança da CONTRATADA. 

6.3 As publicações serão disponibilizadas ao CONTRANTE nas seguintes formas: 

6.3.1 Acesso ao site www.publicacoesonline.com.br, mediante login e senha 

previamente fornecida para o e-mail cadastrado no sistema da CONTRATADA e 

que poderá ser personalizada a senha pelo (a) CONTRATANTE. As publicações 

ficarão disponíveis para consulta no site pelo prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias. A CONTRATADA não se responsabiliza por qualquer perda ou 

dano que o CONTRANTE possa ter em virtude da exclusão das publicações 

após esse prazo. A visualização das intimações judiciais é de responsabilidade 

da CONTRATRANTE e deve ser feita diretamente no site da empresa 

CONTRATADA. 

6.3.2 Através do envio ao endereço eletrônico (e-mail) do (a) CONTRATANTE, 

desde que faça a opção no site da CONTRATADA para receber desta forma. A 

CONTRATADA se responsabiliza pelo envio da mensagem eletrônica (e-mail) e 

não pelo recebimento da mesma. Ou seja, a CONTRATADA não garante a 

entrega das intimações encaminhadas por e-mail, devido às diversas políticas 

de privacidade praticadas pelos provedores de internet particulares ou de 

terceiros. A CONTRATANTE assume e fica ciente do risco em não receber a 2  
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intimações por e-mail. Não é recomendável a utilização desse meio de 

recebimento de publicações; 

6.3.3 Acesso remoto automaticamente (FTP) ou Webservice, mediante prévia 

aprovação e configuração interna da CONTRATADA; 

6.3.4 Mediante instalação do aplicativo exclusivo para tabiet e smartphone, 

para os sistemas iOS e android. Deverá a CONTRANTE verificar a 

disponibilidade e versão para o aparelho utilizado. Necessária conexão com 

internet. 

6.4 A CONTRATADA considera como meio seguro, confiável e recomendável 

para atendimento das intimações judiciais: a) acesso diário direto no site 

"www.publicações.com.br"; b) Verificação diária no assistente de intimações 

judiciais, previamente instalado no computador do (a) CONTRATANTE; c) 

Verificação diária no aplicativo para tabiet e smartphone, previamente 
àJ 

instalado pelo (a) CONTRANTE) 
ç) 

L -1- 
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co 

Clausula Séti ma — Das exportações:
-—- 

- 

rt 

7.1 As exportações são filtros realizados no arquivo de publicações"da,.:-4  

CONTRANTE com o objetivo de facilitar a gestão das ocorrências enviadas. Os 

arquivos podem ser enviados no formato HTML, XML, DOC, PDF, filtrados ou 

não 

7.2 O arquivo de exportação não é automático, deverá ser solicitado pelo 

CONTRATANTE. 

7.3 Ao CONTRATANTE que solicitar exportação das publicações, a 

CONTRATADA enviará todas as ocorrências em nome dos advogados e/ou 

empresas que estiverem previamente cadastradas em nosso sistema e 

vinculadas ao contrato da CONTRATANTE, conforme solicitado na contratação. 

As ocorrências pesquisadas serão disponibilizadas em arquivos pré-filtrados 

conforme solicitação da CONTRANTE. 

7.3.1 Todos os arquivos de exportação devem ser visualizados pela 

CONTRATANTE, ou seja, os filtros são efetuados a fim de facilitar a visualização 

e não como forma de exclusão. Todos os filtros são efetuados com base nos 

jornais, tabelas informativas e regras do(a) CONTRATANTE , sendo 

automáticos, assim podem ocorrer inconsistências derivadas da mudança de 
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padrões dos jornais, alteração nas regras já existentes, erros de grafia ou novas 

nomenclaturas ocorridas nos jornais Oficiais ou nas palavras chaves dos filtros. 

Os filtros são de inteira responsabilidade do (a) CONTRATANTE. 

7.3.2 Os arquivos de exportação também poderão ser enviados por e-mail 

separados, porém os e-maus não substituem a consulta no site da 

CONTRATADA, sendo que a ferramenta de e-mail não é segura. 

7.3.3 A CONTRATADA se responsabiliza somente pelo envio do e-mail e não 

pelo seu recebimento. O site da CONTRATADA é a única forma segura e 

confiável para visualização dos arquivos e o programa do assistente de 

Publicações como meio auxiliar recomendável. 

7.4 A criação do primeiro arquivo de exportações será implementado, testado 

e aprovado pelo (a) CONTRATANTE em até 60 (sessenta) dias, sem custo. 

7.5 As regras serão elaboradas, conferidas e assinadas pelo(a) CONTRANTE e 

farão parte do presente contrato, disponível para análise, alteração. 

7.6 A CONTRATADA sugere que mesmo após a validação do arquivo de teste 

encaminhado para o (a) CONTRATANTE da sua aprovação integral, o (a) 

CONTRATANTE siga utilizando por pelo menos 15 dias úteis outro método de 

acompanhamento dessas informações a fim de comparação dos resultados 

obtidos, vez que o (a)CONTRATANTE poder não observar alguma regra 

aplicada no arquivo inicial. 

7.7 Alterações ou criação de novos parâmetros para os arquivos de 

exportação, solicitados após o teste e aprovação, serão efetuados somente 

mediante aprovação*: 

Cláusula Oitava - Da suspensão do serviço: 

8.1 Os serviços ora contratados serão suspensos em caso de mora superior a 

30 (trinta) dias do vencimento de qualquer prestação, mediante notificação 

enviada ao e-mail pelo (a) CONTRATANTE. Com  a suspensão dos serviços o 

acesso às publicações no site da CONTRATADA e o envio das intimações por e-

mail serão suspensos até o pagamento da parcela vencida. 

8.2 Após a reabilitação dos serviços as intimações judiciais deverão ser 

consultadas unicamente no site da CONTRATADA 

(www.publicacoesonline.com.br), conforme o período que os serviços ficarem 
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suspensos. As intimações judiciais que forem publicadas durante o período de 

suspensão não serão encaminhadas por e-mail com a reativação dos serviços. 

8.3 Persistindo a situação de inadimplência do (a) CONTRATANTE, a 

CONTRATADA poderá rescindir o Contrato depois de transcorridos 15 (quize) 

dias da data de suspensão da prestação do Serviço ou 45 (quarenta e cinco) 

dias do vencimento da parcela. 

8.4 A Contratada poderá solicitar a inclusão dos dados do (a) CONTRANTE em 

cadastros de proteção ao crédito, observados os prazos e procedimentos 

previstos na regulamentação aplicável. 
IM 
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A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da contratada: 

assegurará à contratante o direito de rescisão nos termos do artigo 
77 da Lei n2  8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
bem como nos casos citados no artigo 78 da mesma lei, garantida a 
prévia defesa sempre mediante notificação por escrito. 

Parágrafo Único - A rescisão também se submeterá ao regime 
previsto no artigo 79, seus incisos e parágrafos, da Lei n2  8.666/93 e 
suas alterações. 

Cláusula Décima - Das Sanções Administrativas 

Cláusula Nona - Casos de Rescisão 

A empresa ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Instrumento e das demais 

cominações legais, garantidos o contraditório e a prévia defesa, que 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
sua notificação, nos seguintes casos: 

1u 
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a) Não apresentar documentação exigida neste Contrato; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) Não manter as condições ofertadas em sua proposta; 

e) Falhar ou fraudar na execução do ajustado; 

f) Comportar-se de modo inidôneo, nostermos da Lei; 

g) Cometer fraude fiscal; 

Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas no instrumento contratual, a Contratante poderá 
aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e cível, as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito, quando a Contratada deixar de atender 
quaisquer indicações aqui constantes; 

b) Multa com pensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco 
por cento) calculado sobre o valor Contratado; 

Parágrafo Segundo - Além das penalidades citadas, a Contratada ficara 
sujeita, ainda, no que couber, as demais penalidades referidas no 
Capítulo IV da Lei n9  8.666/93 

Parágrafo Terceiro - Na publicação de quaisquer sanções previstas, 
será garantido o contraditório e a prévia defesa. 'lu 

y 
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Cláusula Décima Primeira - Da Publicidade 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do 
Município de Porto Velho-RO, conforme Legislação aplicável. 

Parágrafo Segundo - A instituição e a atuação da fiscalização do objeto 
do contrato 
nãoexcluemouatenua maresponsa bilidadedaCONTRATADA,nemaexime 
demanter fiscalização própria. 

Cláusula Décima Segunda - Das Disposições Gerais 

a) O atendimento ao CONTRANTE denunciá-lo a qualquer momento, 
independentemente de pagamento de multa, desde que o faça 
através do e-mail: suporte@publicacoesonline.com.br,  no horário 
das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:30, de segunda a sexta 
feira. 

1 
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Cláusula Décima terceira - Do Foro 

Na forma do disposto do artigo 5
N. 

 
foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado do Rondônia, par' 
dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato. 

Cláusula Décima Quarta - Da Assinatura 

Por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, o qual, depois de lido, será 
assinado pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

Porto Velho, 29 de Dezembro de 2017. 

\  5~ A ~" ~, ((J 

lvan' - Oliveira Wanessa de Campos 
Dir'.' 'residente lPAM Representante Legal 

CONTRATANTE CONTRATADA 

- sevidore 
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