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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 072/2020 

 

Processo Nº 3755/2020 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE 

IBITIRAMA-ES, E A EMPRESA LEX EDITORA 

S.A.. 

   

O Município de Ibitirama, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 

n.º 31.726.490/0001-31, com sede à Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, Centro - Ibitirama - ES, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. REGINALDO SIMÃO DE SOUZA, 

brasileiro, casado, CPF/MF no 031.404.567-86, residente e domiciliado no local denominado 

Ladeira de São Jorge, 38, centro, Ibitirama-ES, doravante denominado CONTRATANTE,  e 

de outro lado a empresa LEX EDITORA S.A., pessoa Jurídica de direito privado, sediada à 

Rua Consolação, nº77, 9º andar – Conjunto 91, Centro, São Paulo, CEP: 01.301-000 inscrita 

no CNPJ sob o nº 61.160.768/0001-17, neste ato representada pela Diretora Presidente Sr.ª 

MARLENE DE FATIMA IMHOFF, brasileira, divorciada, contadora, residente e domiciliado 

na Rua Monte Alegre, nº599, apart. 111, São Paulo-SP, portadora do CPF nº 319.160.070-

15, e RG nº 102.225.8063/RS de ora em diante denominado simplesmente de 

CONTRATADA, têm entre si como justos e contratados, mediante a legislação em vigor e 

as cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto deste termo é a Contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas 

jurídicas on-line, que oferece conteúdo jurisprudencial, legislativo, doutrinário, prática 

jurídica, prazos processuais, dicionário e noticiário jurídico, em alta qualidade e 

confiabilidade, em atendimento a Procuradoria Geral do Município, conforme Anexo I deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

Os serviços a serem executados, nos termos da Cláusula Primeira, do presente instrumento, 

obedecerão às disposições contidas na Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, e demais 

legislação em vigor, bem como, as Resoluções baixadas pelo Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo, ou que vierem a ser adotadas durante a vigência deste Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

O Contratante pagará à Contratada o valor Global de R$ 1.782,00 (um mil setecentos e 

oitenta e dois reais) até o décimo quinto dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

correspondente, devidamente aceita pela Contratante, e nele deverão estar inclusos todas 

as espécies de tributos, custos diretos e indiretos, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, 

seguros, fretes, material, mão-de-obra, instalações e quaisquer despesas inerentes ao 

serviço; e constituirá a qualquer titulo a única e completa remuneração pela adequada e 

perfeita prestação do objeto deste contrato, de modo que nenhuma outra remuneração seja 

devida. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE.  

Se no decorrer da vigência do presente instrumento, houver modificação na legislação que 

regulamenta os reajustes de contratos com a Administração Pública as parcelas ainda não 

pagas não sofrerão os reajustes nos termos da nova ordem jurídica, ou se ainda surgirem 

exigências diversas das estabelecidas neste contrato, poderá a critério do Prefeito Municipal 

haver um aditivo de contrato nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 

O contrato terá inicio a partir da data da publicação do respectivo instrumento resumido, na 

forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93, com vigência de 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES. 

I - Compete a CONTRATADA: 

a - Prestar o serviço ajustado conforme anexo I deste Contrato. 

b - Utilizar na execução do serviço contratado pessoal que atenda, dentre outros aos 

seguintes requisitos: 

1. Qualificação para o exercício das atividades que lhe forem conferidas; 

2. Bons princípios de urbanidade; 

3. Pertencer ao quadro de empregados da contratada. 

c - Observar a vedação da subcontratação, no topo ou em parte, dos serviços aqui 

ajustados. 

d - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem previa e expressa 

anuência do Contratante. 

e - Arcar com todos os encargos decorrentes da execução do objeto deste contrato. 

f - Cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste contrato. 

Obs.: a constatação de qualquer procedimento irregular pela contratada implicará na 

retenção dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Ibitirama ate que seja feita a 

sua regularização independente das penalidades previstas neste contrato 

g - Apresentar garantia dos produtos fornecidos. 

h - Fornecer produtos que estejam devidamente registrados em órgãos competentes. 

i - Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência 

à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão; 

 

II - Compete a CONTRATANTE: 

a) Comunicar a CONTRATADA em tempo hábil qualquer problema decorrente dos serviços; 

b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos neste 

instrumento, e o preço ora pactuado; 

c) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução deste 

contrato. 

d) Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência 

ao CONTRATADO, respondendo integralmente por sua omissão; 

 

III- o descumprimento de qualquer disposição constante desta clausula implicara a caducidade 

do presente contrato. 
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CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES. 

a - A inexecução total ou parcial deste contrato importara na aplicação das sanções 

estabelecidas nos termos do art. 87 da Lei 8666/93. 

Obs.: Para efeitos do inciso II do art. 87 da Lei 8666/93, fica estabelecida multa cominatória 

de 10%. 

b - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 

mora de 0,3% (três décimos por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, nos termos 

do art. 86 da Lei 8666/93. 

c - As multas estabelecidas nos parágrafos anteriores serão calculadas sobre o valor do 

preço estabelecido na clausula 3º deste instrumento ate a data do efetivo pagamento das 

mesmas. 

d - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato no caso de a 

CONTRATADA demonstrar má fé ou deixar de cumprir com suas obrigações, caso em que 

a CONTRATADA não fará jus a qualquer indenização; e/ou por interesse da Administração 

Pública. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas nos arts. 77 e 78 da 

Lei 8666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO. 

A execução do presente instrumento será acompanhada e fiscalizada pela Procuradoria 

Geral do Município, a fim de assegurar o cumprimento dos pressupostos com qualidade e a 

execução dos serviços adequados e inerentes ao regime público de sua prestação, bem 

como, zelar pelo cumprimento das metas e dos compromissos constantes do presente 

contrato, sendo ainda, responsável pela atestação definitiva das faturas/notas fiscais 

oriundas do mesmo. 

 

CLÁUSULA DECIMA - DOS RECURSOS 

Os recursos necessários para fazer face às despesas deste Contrato correrão por conta da 

dotação orçamentária (048) 020001.0206100052.005 elemento de despesa 33903900000. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Espirito 

Santo, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, 

correndo a despesa por conta do contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO. 

As partes elegem o Foro da Comarca de Ibitirama, Estado do Espírito Santo, com exclusão 

de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas que poderão surgir 

durante a sua execução; e que não possam ser resolvidas por meios administrativos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) A Execução deste Contrato obedecerá às disposições contidas na Lei 8.666/93, 

atualizada pela Lei 8.883/94, e demais legislação complementar. 
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b) A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação. 

E por estarem justos e contratados assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 

forma para que produza seus efeitos legais. 

 

       

Ibitirama-ES, 11 de Agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

 

LEX EDITORA S.A. 

Marlene de Fátima Imhoff (Representante) 

CONTRATADA 
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ANEXO I AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 072/2020 

 

ITEM UNID QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO V. UNIT. 
V. 

TOTAL 

01 UNID 01 

Serviço de Acesso e Pesquisa Jurídica MagisterNet 

com pontos de acessos, assinatura por 12 meses.  

O MagisterNet é o melhor sistema de pesquisas online 

do mercado, trazendo conteúdo jurisprudencial, 

legislativo, doutrinário e prático-processual de alta 

qualidade e confiabilidade, além de exclusivo 

cruzamento de informações entre documentos da base 

de dados por links de hipertexto, e telas de pesquisas 

de extrema simplicidade para o usuário. É a melhor 

relação custo/benefício entre os produtos online 

disponíveis no mercado jurídico nacional, e o primeiro 

reconhecido como Repositório Autorizado pelo STF, 

STJ e TST. 

Exclusivo: julgados disponíveis para pesquisas na 

mesma data em que publicados nos Diários de Justiça 

da União e dos Estados 

Exclusivo: O primeiro Repositório Autorizado dos 

Tribunais Superiores 

JURISPRUDÊNCIA 

O mais completo e atualizado acervo jurisprudencial 

em mais de 24 milhões de julgados selecionados dos 

principais tribunais do país; Mais de 12 milhões de 

acórdãos na integra, disponibilizados em formato 

texto; Súmulas do STF, STJ, TST, TSE e TRFs; Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade atualizadas 

permanentemente e vinculadas à legislação; Julgados 

interligados com a legislação e súmulas por milhões 

de links de hipertexto. 

LEGISLAÇÃO 

Legislação brasileira de hierarquia superior e inferior 

em mais de 130.000 normas atualizadas consolidadas 

e anotadas diariamente por qualificada equipe de 

editores; Histórico completo das redações dos artigos 

desde as publicações originais; Normas correlatas 

interligadas por links de hipertexto em anotações 

remissivas; Dispositivos legais inter-relacionados com 

artigos doutrinários de eminentes juristas nacionais; 

Artigos de lei vinculados à jurisprudência dos 

principais Tribunais, Súmulas e Ações Constitucionais 

- ADls, ADCs e ADPFs; Atualização, consolidação e 

anotações feitas diariamente por equipe editorial 

especializada. 

DOUTRINA 

R$ 

1.782,00 

 

R$ 

1.782,00 
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Mais de 8.000 artigos doutrinários dos mais aclamados 

autores nacionais. Entre eles estão: 

Ada Pellegrini Grinover 

Alvaro Villaça Azevedo 

Amador Paes de Almeida 

Araken de Assis 

Arion Sayão Romita 

Arnaldo Süssekind 

Arnoldo Wald 

Athos Gusmão Carneiro 

Clito Fornaciari Júnior 

Damásio de Jesus 

Ênio Santarelli Zuliani 

Estêvão Mallet 

Fábio Ulhoa Coelho 

Fernando Capez 

Fernando da Costa Tourinho Filho 

Fredie Didier Jr. 

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka 

Gladston Mamede 

Gustavo Filipe Barbosa Garcia 

Hugo Nigro Mazzilli 

Humberto Theodoro Júnior 

Ives Gandra da Silva Martins 

Ives Gandra Martins Filho 

Jorge Luiz Souto Maior 

José Carlos Barbosa Moreira 

José Henrique Pierangeli 

José Rogério Cruz e Tucci 

Kiyoshi Harada 

Luiz Flávio Borges D'Urso 

Luiz Flávio Gomes 

Luiz Guilherme Marinoni 

Maria Berenice Dias 

Newton De Lucca 

Ovidio A. Baptista da Silva 

Pablo Stolze Gagliano 

Renato Marcão 

Sílvio de Salvo Venosa 

Toshio Mukai 

Vanêsca Buzelato Prestes 

Wagner D. Giglio, entre outros ilustres juristas. 

Artigos relevantes e atuais, constantemente inseridos 

na base de dados, e interligados com a legislação 

correspondente. 

PRÁTICA JURÍDICA 

Mais de 2.000 modelos de petição comentados e  

vinculados à legislação e doutrinas. 

PRAZOS PROCESSUAIS 
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Prazos relacionados aos principais Códigos e 

legislação complementar: CPC, CLT, CDC, Lei da 

Assistência Judiciária, Lei da Ação Civil Pública, Lei de 

Alimentos, Nova Lei de Entorpecentes, Lei do Divórcio, 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, entre 

outros. 

DICIONÁRIO JURÍDICO 

Completo repertório de termos jurídicos, trazendo a 

definição dos principais verbetes do Direito pátrio. 

NOTICIÁRIO JURÍDICO 

Diariamente, as principais notícias do judiciário e do 

legislativo atualizadas em tempo real. 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

Cópia dos acórdãos na integra cujas ementas estejam 

publicadas no Produto; Remessa de normas federais 

eventualmente não publicadas; Suporte Técnico para 

a utilização do produto; 

Newsletter Magister: noticiário jurídico, legislação do 

dia, artigos doutrinários e informações jurídicas 

diariamente disponibilizadas por e-mail ao assinante. 

Interligação total dos conteúdos por mais de 10 

milhões de links de hipertexto; Navegação rápida e 

intuitiva; Documentos apresentados de forma criteriosa 

e ordenada; Ambiente de pesquisa com utilização 

simplificada. 

TOTAL GERAL: R$ 1.782,00 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Dois Reais) 

 


