
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

CONTRATO DE Nº 013/2016 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 

Pelo presente contrato de prestação de serviços de informações jurídicas, de um lado a empresa 

AVISO URGENTE – CLIPPING E SOFTWARES LTDA EPP., pessoa jurídica de direito  

privado, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 00.190.951/0001-70, estabelecida na Rua Dr. Olinto 

Manso Pereira, nº 1.165, 1º Andar, Setor Sul, Goiânia-Goiás, CEP: 74.083-060, neste ato representada 

pelo sócio proprietário, Senhor GENERINO TAVARES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, 

advogado, portador do CPF nº 101.051.821-68 e da Carteira de Identidade de nº 7.703 expedida pela 

OAB/GO, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, e de outro lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, sediada a Rua São Francisco nº 570 – Centro, 

devidamente inscrita no CNPJ nº 01.753.722/0001-80, neste ato legalmente representada pelo Gestor 

Municipal Sr. JOSÉ NILTON RIBEIRO, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado à Rua 

Tocantins nº 1.100, centro, nesta cidade, portador do CPF nº 246.448.891-72 e da carteira de 

Identidade nº 1686493 SSP/GO, doravante denominada CONTRATANTE, tem entre si justos e 

contratados o que segue mediante cláusulas e condições avençadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

 

1) SERVIÇO DE CLIPPING DE DIÁRIOS DA JUSTIÇA – Prestação de serviços de clipping 

eletrônico, consistente no fornecimento de publicações judiciais via Internet, relativas a processos 

originários das Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e Trabalhista do Estado de Goiás, em tramitação 

nas diversas Instâncias, inclusive nos Tribunais Superiores, desde que figure como parte qualquer um 

dos seguintes nomes: MUNICIPIO DE GOIATUBA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIATUBA, IAG - INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA DE GOIATUBA, GOIATUBA PREV – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE 

GOIATUBA, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GOIATUBA, FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE GOIATUBA, HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIATUBA, SECRETARIO MUNICIPAL 

DE ESPORTES DE GOIATUBA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA ou 

como advogados os Drs. VINICIUS BORGES DI FERREIRA (OAB/GO 19.673), LUCINEIDE 

BORGES (OAB/GO 11.773) E IVAM MENDES DOS SANTOS (OAB/GO 33.328). 

 

2) SERVIÇO DE CLIPPING DO DIÁRIO OFICIAL DO TCM-GO – Serviço de 

fornecimento de publicações via Internet, extraídas dos DIARIO OFICIAL DE CONTAS do Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, nas quais figure como parte o MUNICÍPIO DE 

GOIATUBA. 

 

3) SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA IURIS MANAGER (PLANO 

CORPORATIVO) – Para utilização do IURIS MANAGER (Plano Corporativo) a CONTRATANTE 

assumirá todos os requisitos de infraestrutura do sistema (dispositivo com navegador Firefox Mozilla e 

conexão rápida à Internet) e o utilizará mediante seus dados exclusivos de acesso (número de usuário e 

senha) ao site HTTPS://www.iurismanager.com.br/, com permissão ilimitada para cadastramento de 

processos e de usuários do sistema, contando ainda com 15 (quinze) gigabytes de espaço físico para 

armazenamento de arquivos no GED – Gerenciador Eletrônico de Documentos: 

I - Módulo Básico 

Recursos: 

 Agenda de tarefas e de compromissos; 

 Publicações (apenas para assinantes do clipping da Aviso Urgente); 

 Cadastro de processos; 

https://www.iurismanager.com.br/


 

Andamentos manuais e automáticos (de alguns tribunais); 

Acompanhamentos; 

Modelos de documentos; 

Lançamentos financeiros do processo; 

GED de andamentos, acompanhamentos e lançamentos financeiros; 

 Cadastro de pessoas; 

GED da pessoa; 

 Cálculos judiciais; 

 Jurisprudências; 

 Cadastro de Avisos, 

 Cadastro de usuários; 

 Relatórios diversos; 

 Busca centralizada. 

 

3.1 - De posse dos dados de acesso (número de usuário e senha) ao sistema IURIS MANAGER no site 

HTTPS://www.iurismanager.com.br/, o administrador principal (usuário Master), poderá criar novas 

identificações e novas senhas para outros usuários, a seu critério. 

 

3.2 - Em caso de dúvida na utilização do sistema IURIS MANAGER, deverá consultar o MANUAL 

DO IURIS MANAGER publicado no menu principal do site 

HTTPS://www.iuris.avisourgente.com.br/, ou entrar em contato com a AVISO URGENTE em horário 

comercial, pelos seguintes canais: e-mail: comercial@avisourgente.com.br e/ou pelos telefones (62) 

4013-7491 (Grande Goiânia) e 0800-210-7489 (outras localidades). 

 

3.3 - No decorrer da vigência contratual relacionada a esse serviço, mediante ajuste do preço, a 

CONTRATANTE poderá contratar o MÓDULO FINANCEIRO e/ou o acréscimo da quantidade de 

gigabytes para aumentar a capacidade de armazenamento de arquivos no GED – Gerenciador 

Eletrônico de Documentos do sistema Iuris Manager. 

 

3.4 - Na ocorrência de rescisão da assinatura, todas as informações cadastradas pelo CONTRATANTE 

no sistema IURIS MANAGER serão mantidas pela AVISO URGENTE pelo prazo de 6 (seis) meses a 

contar da data da rescisão, as quais serão excluídas do sistema após esse período. No decorrer desse 

período, estando os pagamentos dos serviços em dia, obriga-se a AVISO URGENTE a fornecer 

backup das informações cadastradas no sistema Iuris Manager, em formato XML, via e-mail ou link 

para download, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da solicitação escrita, 

ficando o CONTRATANTE ciente de que, caso o tamanho total do backup ultrapasse o limite 

permitido pelo servidor de e-mails, o mesmo só poderá ser disponibilizado através de um link 

fornecido pela AVISO URGENTE, de onde o CONTRATANTE efetuará o download do arquivo de 

backup. 

 

4) DA FORMA DE FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE 

CLIPPING – As publicações oriundas dos serviços de clipping serão disponibilizadas no site 

http://www.avisourgente.com.br, nos formatos Adobe PDF, página HTML, arquivo XML e MS 

EXCEL, no dia da divulgação ou da publicação dos respectivos Diários da Justiça, ficando sempre 

disponíveis os arquivos das últimas 60 (sessenta) datas para consulta, impressão ou importação através 

de seus dados exclusivos de acesso (número de usuário e senha) fornecidos pela AVISO URGENTE. 

4.1 – As mesmas publicações serão também enviadas diariamente por correio eletrônico, desde que 

sejam informados à Aviso Urgente os e-mails necessários para esse fim. 

 

https://www.iurismanager.com.br/
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CLÁUSULA SEGUNDA 

 

Para prestação de serviço nos termos deste contrato, a Contratante pagará mensalmente à Contratada o 

valor de R$ 666,63 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), totalizando R$ 

7.999,56 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), mediante 

apresentação de nota fiscal, devendo o pagamento ser feito via depósito na conta corrente de nº 9841-8 

mantida pela Aviso Urgente no Banco do Brasil S/A – Agência nº 3483-5/Praça Tamandaré.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 

Os reajustes serão efetuados anualmente com base no IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da 

Fundação Getúlio Vargas/RJ, acumulado em 12 (doze) meses, ou outro indexador econômico.  

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

A vigência deste Contrato é pelo período de 12 (doze) meses, tendo início em 04 de Janeiro de 2016 e 

término em 31 de dezembro de 2016. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

 

O presente instrumento é intransferível a terceiros, obrigando-se em todos os seus termos, não só as 

partes contratantes como também seus herdeiros e sucessores a que título for. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

 

Todas as despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

 

MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 

02.0202.03.062.0010.2153-100.33.90.39.05 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

 

Todas as despesas com Imposto de Renda, Encargos Sociais e outras, correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

 

Fica estipulada a multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de 

quaisquer de suas cláusulas, por ambas as partes. 

 

CLÁUSULA NONA 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiatuba, Estado de Goiás, para nele dirimirem-se quaisquer dúvidas 

e casos omissos decorrentes do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e reportam. 

 



 

Goiatuba – Go, 04 de Janeiro de 2016. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

JOSE NILTON RIBEIRO 

Gestor Municipal 

CONTRATANTE 

 
 

 

AVISO URGENTE – CLIPPING E SOFTWARES LTDA EPP 

CONTRATADA 

Generino Tavares dos Santos 

CPF/MF nº 101.051.821-68 

Sócio-proprietário 

 

 

 

T E S T E M U N H A S: 

NOME:             NOME: 

CPF:                               CPF: 

RG:                                                                        RG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRATO DE Nº 013/2016 DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JURÍDICAS. 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
 

CONTRATADO: AVISO URGENTE – CLIPPING E SOFTWARES LTDA EPP 
 

OBJETO: Prestação de serviços de clipping eletrônico, consistente no fornecimento de publicações 

judiciais via Internet, relativas a processos originários das Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e 

Trabalhista do Estado de Goiás, em tramitação nas diversas Instâncias, inclusive nos Tribunais 

Superiores, desde que figure como parte qualquer um dos seguintes nomes: MUNICIPIO DE 

GOIATUBA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE GOIATUBA, IAG - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DE GOIATUBA, 

GOIATUBA PREV – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GOIATUBA, FAZENDA PUBLICA DO 

MUNICIPIO DE GOIATUBA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA, HOSPITAL 

MUNICIPAL DE GOIATUBA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GOIATUBA, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA ou como advogados os Drs. VINICIUS 

BORGES DI FERREIRA (OAB/GO 19.673), LUCINEIDE BORGES (OAB/GO 11.773) E IVAM 

MENDES DOS SANTOS (OAB/GO 33.328). SERVIÇO DE CLIPPING DO DIÁRIO OFICIAL DO 

TCM-GO – Serviço de fornecimento de publicações via Internet, extraídas dos DIARIO OFICIAL DE 

CONTAS do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, nas quais figure como parte o 

MUNICÍPIO DE GOIATUBA. SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA IURIS 

MANAGER (PLANO CORPORATIVO) – Para utilização do IURIS MANAGER (Plano Corporativo) 

a CONTRATANTE assumirá todos os requisitos de infraestrutura do sistema (dispositivo com 

navegador Firefox Mozilla e conexão rápida à Internet) e o utilizará mediante seus dados exclusivos de 

acesso (número de usuário e senha) ao site HTTPS://www.iurismanager.com.br/, com permissão 

ilimitada para cadastramento de processos e de usuários do sistema, contando ainda com 15 (quinze) 

gigabytes de espaço físico para armazenamento de arquivos no GED – Gerenciador Eletrônico de 

Documentos: I - Módulo Básico Recursos: Agenda de tarefas e de compromissos; Publicações (apenas 

para assinantes do clipping da Aviso Urgente); Cadastro de processos; Andamentos manuais e 

automáticos (de alguns tribunais); Acompanhamentos; Modelos de documentos; Lançamentos 

financeiros do processo; GED de andamentos, acompanhamentos e lançamentos financeiros; Cadastro 

de pessoas; GED da pessoa; Cálculos judiciais; Jurisprudências; Cadastro de Avisos, Cadastro de 

usuários; Relatórios diversos; Busca centralizada. De posse dos dados de acesso (número de usuário e 

senha) ao sistema IURIS MANAGER no site HTTPS://www.iurismanager.com.br/, o administrador 

principal (usuário Master), poderá criar novas identificações e novas senhas para outros usuários, a seu 

critério. Em caso de dúvida na utilização do sistema IURIS MANAGER, deverá consultar o 

MANUAL DO IURIS MANAGER publicado no menu principal do site 

HTTPS://www.iuris.avisourgente.com.br/, ou entrar em contato com a AVISO URGENTE em horário 

comercial, pelos seguintes canais: e-mail: comercial@avisourgente.com.br e/ou pelos telefones (62) 

4013-7491 (Grande Goiânia) e 0800-210-7489 (outras localidades). No decorrer da vigência contratual 

relacionada a esse serviço, mediante ajuste do preço, a CONTRATANTE poderá contratar o 

MÓDULO FINANCEIRO e/ou o acréscimo da quantidade de gigabytes para aumentar a capacidade 

de armazenamento de arquivos no GED – Gerenciador Eletrônico de Documentos do sistema Iuris 

Manager. Na ocorrência de rescisão da assinatura, todas as informações cadastradas pelo 

CONTRATANTE no sistema IURIS MANAGER serão mantidas pela AVISO URGENTE pelo prazo 

de 6 (seis) meses a contar da data da rescisão, as quais serão excluídas do sistema após esse período. 

No decorrer desse período, estando os pagamentos dos serviços em dia, obriga-se a AVISO 

URGENTE a fornecer backup das informações cadastradas no sistema Iuris Manager, em formato 

https://www.iurismanager.com.br/
https://www.iurismanager.com.br/
https://www.iuris.avisourgente.com.br/
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XML, via e-mail ou link para download, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da 

solicitação escrita, ficando o CONTRATANTE ciente de que, caso o tamanho total do backup 

ultrapasse o limite permitido pelo servidor de e-mails, o mesmo só poderá ser disponibilizado através 

de um link fornecido pela AVISO URGENTE, de onde o CONTRATANTE efetuará o download do 

arquivo de backup. DA FORMA DE FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE 

CLIPPING – As publicações oriundas dos serviços de clipping serão disponibilizadas no site 

http://www.avisourgente.com.br, nos formatos Adobe PDF, página HTML, arquivo XML e MS 

EXCEL, no dia da divulgação ou da publicação dos respectivos Diários da Justiça, ficando sempre 

disponíveis os arquivos das últimas 60 (sessenta) datas para consulta, impressão ou importação através 

de seus dados exclusivos de acesso (número de usuário e senha) fornecidos pela AVISO URGENTE. 

As mesmas publicações serão também enviadas diariamente por correio eletrônico, desde que sejam 

informados à Aviso Urgente os e-mails necessários para esse fim. 

  

VALOR: a importância de 12 parcelas mensais de R$ 666,63 (seiscentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e três centavos), totalizando R$ 7.999,56 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e 

cinquenta e seis centavos). 

 

PRAZO: 12 (doze) meses  

 

 Início:      04/01/2016                     

Término:   31/12/2016 

 

PAGAMENTO: Deverá ser pago de forma parcelada. 

 

 

  Goiatuba - GO, 04 de Janeiro de 2016. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

JOSÉ NILTON RIBEIRO 

Gestor Municipal 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

  Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2016 de 

prestação de serviços de informações jurídicas, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOIATUBA e a firma AVISO URGENTE – CLIPPING E SOFTWARES LTDA, foi publicado 

em local de costume. 

 

 

Por ser verdade firmamos a presente. 

 

Goiatuba - GO, 04 de Janeiro de 2016. 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

JOSÉ NILTON RIBEIRO 

Gestor Municipal 

 


