
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

CONTRATADA: ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.149.280/0001-18, com sede na Av. Santos Dumont, nº 1.060, Boa Vista, 

Londrina - Estado do Paraná, CEP 86.039-090, neste ato representada na forma de seu Contrato Social. 

 

Têm justa e contratada a Prestação de Serviços que se regerá pelas cláusulas e condições presentes neste instrumento, 

que para os efeitos deste Contrato, as PARTES assumem os direitos e deveres abaixo transcritos de forma voluntária e 

espontânea: 

 

DO OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Este Contrato tem como objeto a prestação de serviços pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, de acordo com o pacote do(s) serviço(s) contratado(s) pela CONTRATANTE no site da 

CONTRATADA (www.prawo.adv.br), consistentes nos serviços de “Monitoramento de Andamentos Processuais” 

e/ou de “Aviso de protocolo de petições por e-mail” e/ou “Gerenciamento Eletrônico de Documentos” e/ou 

“Fornecimento de Publicações Jurídicas e/ou Administrativas”, nos termos abaixo propostos: 

 

DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ANDAMENTOS PROCESSUAIS 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Para a prestação dos serviços de “Monitoramento de Andamentos Processuais”, a 

CONTRATADA obriga-se a: 

2.1. Monitorar automaticamente o andamento dos processos e incidentes processuais cadastrados pela 

CONTRATANTE no endereço eletrônico da CONTRATADA - www.prawo.adv.br - mantendo estas informações em 

seu servidor e disponibilizando-as à CONTRATANTE através de senha e login próprios. 

2.2. Informar à CONTRATANTE, através do site da CONTRATADA - www.prawo.adv.br - quando ocorrer 

qualquer alteração - avaliada como movimentação processual - no corpo do andamento processual constante no site 

oficial do respectivo Tribunal, de acordo com as Cláusulas constantes neste instrumento. 

2.3. Monitorar informações públicas disponibilizadas pelos sites oficiais dos Tribunais na internet. 

2.4. Fornecer à CONTRATANTE um sistema de controle gerencial de processos jurídicos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Os dados contidos no site da CONTRATADA – www.prawo.adv.br - correspondem às 

informações disponibilizadas pelos sites oficiais dos Tribunais, sendo que possuem caráter meramente informativo e 

complementar, não dispensando a conferência em publicação oficial por parte da CONTRATANTE. 

3.1. O correto cadastramento dos processos e incidentes é de responsabilidade única e exclusiva da 

CONTRATANTE. Caso o processo mude de instância ou haja qualquer desdobramento que importe na atribuição de 

nova numeração a este, é de responsabilidade da CONTRATANTE recadastrar na nova fonte para a correta pesquisa. 
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3.2. Processos cadastrados em alguns Tribunais que possuem padronização de seus termos no campo 

“Andamentos” ou “Movimentos” têm as suas audiências lançadas automaticamente no campo “Prazos” do sistema da 

CONTRATADA. Contudo, o sistema de captura de audiências é apenas indicativo e complementar ao controle de 

prazos da CONTRATANTE, não caracterizando obrigação da CONTRATADA garantir que as informações serão 

sempre capturadas, em função da falta de padronização, eventual lançamento manual efetuado pelos cartórios e 

possibilidade de alteração ulterior da terminologia dos prazos pelo próprio Tribunal a que se refere. Eventuais alterações 

nas datas desses prazos, lançadas em novos andamentos processuais, não produzirão exclusão nem alteração automática 

nos compromissos já agendados. Contudo, a administração da agenda do sistema é de exclusiva responsabilidade 

da CONTRATANTE. 

3.3. Para os processos que tramitam na forma eletrônica (exemplificativamente, PROJUDI-PR, E- PROC, E-SAJ, 

E-DOC, etc.) e que possuem intimações que devem ser visualizadas pela CONTRATANTE nos respectivos sites dos 

Tribunais onde tramitam, a CONTRATADA efetuará apenas a captura de tais informações e enviará e-mail de alerta à 

CONTRATANTE com as informações capturadas. Contudo, este alerta é apenas um serviço informativo e 

complementar, não  caracterizando obrigação da CONTRATADA garantir que as informações serão sempre capturadas, 

em função da falta de padronização nos sites dos Tribunais e possibilidade de alteração ulterior dos endereços de acesso 

aos mesmos, nem dispensarão, em qualquer caso, o necessário e indispensável acompanhamento dos prazos e 

andamentos dos referidos processos eletrônicos pela CONTRATANTE nos sites oficiais onde tramitam. 

3.4. Caso os serviços contratados incluam o monitoramento de andamentos processuais administrativos 

previdenciários, relativo ao sistema de acompanhamento processual da Previdência Social e subsistemas, a 

CONTRATANTE assume a obrigação de incluir a senha dos assegurados no sistema para possibilitar o 

acompanhamento processual, senha está que será protegida de modo que a informação possa ser visualizada apenas pela 

CONTRATANTE e pessoal autorizado, quem seja: (i) responsáveis pelo setor de TI da PRAWO; (ii) gestores e 

responsáveis pela administração da PRAWO. 

3.4.1. A CONTRATANTE garante que é titular ou que obteve consentimento expresso e por escrito do titular 

de todos os dados inseridos na plataforma da PRAWO, inclusive quanto às senhas de acesso ao portal do INSS, para 

realizar o compartilhamento dessas informações com a PRAWO, em conformidade com todas as disposições atinentes 

ao compartilhamento de dados pessoais  previstas na Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. 

3.4.2. A CONTRATANTE declara estar ciente e declara ter informado seus clientes e titulares dos dados 

inseridos na plataforma que: (i) a inserção da senha INSS e demais informações solicitadas na plataforma da PRAWO   

é   necessária   para a execução do Contrato e para que a PRAWO possa, através do seu sistema, inserir esses dados na 

plataforma do INSS, monitorar o acompanhamento processual junto à previdência e disponibilizar as informações 

referentes ao andamento processual em sua plataforma para as pessoas autorizadas, sendo que essa é a única finalidade 

para qual as informações serão utilizadas; (ii) o tratamento desses dados pessoais pela PRAWO será realizado única e 

exclusivamente para cumprir as obrigações assumidas no presente Contrato e perdurará apenas enquanto perdurar o 

presente Contrato, sendo que ao fim do Contrato e respeitados os prazos legais e contratuais, a PRAWO irá promover 

a exclusão dos dados inseridos; (iii) os dados solicitados na plataforma da PRAWO são os mínimos necessários para 

permitir o acompanhamento dos andamentos processuais junto ao INSS; (iv) o titular dos dados inseridos na plataforma 



 

da PRAWO pode, a qualquer momento e de forma gratuita, solicitar junto à PRAWO informações sobre a forma como 

o tratamento dos dados pessoais tem sido realizado, bem como solicitar alterações ou adequações nas informações 

inseridas. 

3.4.3. Caso a CONTRATANTE queira monitorar andamentos processuais em Tribunais que exijam 

Autenticação em Dois Fatores (2FA), torna-se indispensável o envio do código autenticador para que a CONTRATADA 

proceda com a captura dos andamentos processuais. A CONTRATADA salienta que utilizará o código informado 

apenas para os fins descritos neste instrumento, sendo direito da CONTRATANTE revogar essa autorização a qualquer 

momento. 

3.4.4. A PRAWO adota as melhores medidas técnicas e administrativas disponíveis para garantir a segurança 

de todas as informações inseridas na plataforma da PRAWO, inclusive firewall analisando o tráfego da rede a fim de 

impedir que invasores não desejados consigam acesso às informações e registro das operações de tratamento dos dados 

pessoais realizadas. 

3.5. Caso a CONTRATANTE utilize/contrate o serviço de captura de intimações eletrônicas diretamente de 

sistemas, através da inserção de login/senha do advogado/empresa, a fim de cobrir intimações que não são publicadas 

em diário de justiça, fica a CONTRATANTE ciente de que esses serviços são prestados através de parceria comercial 

da CONTRATADA e que a CONTRATANTE deve informar e gravar os dados de acesso do Tribunal para que a 

empresa possa capturar essas intimações, conforme campo especificado dentro da plataforma, sendo que a 

CONTRATADA garante que possui autorização para fornecer essas informações, ou, na qualidade de titular dessas 

informações, autoriza o tratamento de suas informações para esse fim. 

3.5.1. Os dados que devem no momento de ativação são: nome, OAB, login e senha e a CONTRATANTE 

deve indicar de quais Tribunais deseja receber as informações. 

3.5.2. Nos casos em que o Tribunal contemplar mais de um Estado, a CONTRATANTE deve  selecionar de 

quais estados deseja receber as informações. 

3.5.3. Esse serviço não implicará no início de contagem de prazos processuais para a CONTRATADA. 

3.5.4. Após contratação dessa funcionalidade e após o fornecimento dos dados de acesso especificados acima, 

o prazo para o início do monitoramento é de 48 (quarenta e oito) horas, caso as informações passadas tenham sido 

aceitas. 

3.5.5. Essas informações serão entregues em até um dia após a sua coleta pelo sistema. 

 

CLÁUSULA QUARTA: Em caso de alteração no site oficial de qualquer dos Tribunais monitorados pela 

CONTRATADA, que implique mudança de layout ou do caminho para acesso aos processos correspondentes, 

impedindo a CONTRATADA de monitorar os processos cadastrados, os dados armazenados pela CONTRATANTE 

no sistema não sofrerão alteração, mas não serão atualizados até que a CONTRATADA proceda às mudanças 

necessárias para a continuidade do monitoramento dos processos daquele Tribunal, o que será feito no menor tempo 

possível. 

4.1. As atualizações dos processos cadastrados pela CONTRATANTE ocorrerão diariamente, exceto nos casos em 



 

que o site do Tribunal respectivo esteja indisponível para consulta na Internet, tais como nas seguintes situações: fora 

do ar, em manutenção ou com lentidão excessiva que acarrete erro na leitura dos dados. 

4.2. A atualização dos processos de “atualização diária” ocorrerá a cada 24 (vinte e quatro) horas, salvo se o site 

do Tribunal estiver fora do ar ou com lentidão excessiva que impeça a busca das informações, situação na qual o 

respectivo processo judicial será atualizado na próxima busca e assim que estiver novamente disponível no site do 

Tribunal. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Valem para a prestação dos serviços de “Monitoramento de Andamentos  Processuais” as 

seguintes denominações: 

a) Atualização diária ou Monitorado: Trata-se de denominação atribuída aos processos que são monitorados 

diariamente pela CONTRATADA. Por padrão, todo processo cadastrado pela CONTRATANTE no sistema da 

CONTRATADA, dentro do limite do pacote contratado (exceto em Demais Tribunais ou Pretensos Clientes) será de 

“atualização diária”. Fica a critério da CONTRATANTE manter o processo em “atualização diária” ou arquivá-lo. 

b) Sem Atualização, Não Atualizável ou Não Monitorados: Trata-se denominação atribuída aos processos 

cadastrados pela CONTRATANTE, ativos em telas do Sistema que não sofrerão atualizações diárias e não contarão 

como processos do pacote contratado. 

c) Arquivo ou Arquivado: Trata-se de denominação atribuída aos processos que não serão monitorados pela 

CONTRATADA, constando no sistema apenas para consulta e edição da CONTRATANTE. 

d) Demais Tribunais ou Pretensos Clientes: Trata-se de denominação atribuída aos processos que não são 

monitorados pelo Sistema da CONTRATADA em função dos respectivos Tribunais não estarem disponíveis no 

endereço eletrônico da CONTRATADA para monitoramento, bem como processos pertencentes a prováveis clientes 

da CONTRATANTE. 

 

DO RECEBIMENTO DE PETIÇÕES POR E-MAIL 

 

CLÁUSULA SEXTA: Para que seja ativado o serviço de “Recebimento de Aviso de Protocolo de Petições por e-

mail” cadastradas no Sistema da CONTRATADA por e-mail, a CONTRATANTE deverá autorizar, dentro da guia 

“Configurações/Usuários e Permissões” na coluna “Administrativos”, no item “Receber avisos de Petições por E-

Mail”, o e-mail do Usuário Vinculado. Um procedimento de trocas de e-mail ocorrerá para validar cada e-mail liberado. 

Esse procedimento deverá ser realizado dentro de 24 (vinte e quatro) horas, prazo que se não for confirmado, o e-mail 

de confirmação perderá o valor e deverá ser realizado novamente o procedimento pela CONTRATANTE. 

 

DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: A prestação do serviço de “Gerenciamento Eletrônico de Documentos” consiste no 

armazenamento, pela CONTRATANTE, de documentos relacionados aos seus processos cadastrados no Sistema da 

CONTRATADA, em qualquer extensão (.pdf, .tif, .jpg, .txt. e outros), permitindo à CONTRATANTE consultá-los em 



 

qualquer lugar e a qualquer momento, via internet. 

7.1.  A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação do serviço de “Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos”, os valores pré-definidos na proposta comercial apresentada  pela CONTRATADA, de acordo com a 

capacidade/tamanho de armazenamento escolhido pela CONTRATANTE no Sistema da CONTRATADA, nos termos 

estabelecidos na Cláusula Vigésima Primeira infra. 

 

DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS E/OU ADMINISTRATIVAS 

 

CLÁUSULA OITAVA: A prestação de serviços pela CONTRATADA à CONTRATANTE do “Fornecimento de 

Publicações Jurídicas e/ou Administrativas”, reger-se-á pelas seguintes disposições:  

8.1. Ao contratar os serviços de Fornecimento de Publicações Jurídicas e/ou Administrativas a CONTRATANTE 

optará pelo período que os serviços serão contratados, devendo realizar o cadastramento dos Diários de seu interesse, 

conforme disponibilizado no site da CONTRATADA. 

8.2. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços de “Fornecimento de Publicações 

Jurídicas e/ou Administrativas” ora contratado, os valores pré-definidos na proposta comercial apresentada pela 

CONTRATADA, de acordo com o número de Diários Oficiais cadastrados pela CONTRATANTE no Sistema da 

CONTRATADA, nos termos estabelecidos  na Cláusula Vigésima Primeira infra. 

 

CLÁUSULA NONA: As publicações jurídicas e/ou administrativas disponibilizadas pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE são fornecidas por empresas especializadas nessa espécie de serviços, nos termos dos Contratos de 

Parceria Empresarial firmado entre essas empresas e a CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATADA prestará, quando especificamente contratado, serviço informativo 

supletivo à CONTRATANTE através do fornecimento das publicações divulgadas no(s) Diários Oficiais escolhidos 

pela CONTRATANTE, a serem disponibilizadas no endereço eletrônico da CONTRATADA - www.prawo.adv.br - 

com acesso mediante senha própria e através de e-mail previamente cadastrado pela CONTRATANTE. 

10.1. Para que seja ativado o serviço de busca de publicações judiciais dos Diários Oficiais, a CONTRATANTE 

deve cadastrar o(s) nome(s) e o(s) Diário(s) desejado(s) na guia “Nomes/ Diários” da página inicial do Sistema Prawo 

no site da CONTRATADA (www.prawo.adv.br). Após referido cadastro, a disponibilização das publicações jurídicas 

e dos atos administrativos, se fará, em até 24 (vinte e quatro) horas, após a confirmação do cadastramento. Com este 

serviço ativo, as publicações judiciais dos Diários Oficiais serão fornecidas no sistema, após a CONTRATANTE logar 

o Sistema da CONTRATADA. 

10.2. Para o recebimento das publicações judiciais dos Diários Oficiais por e-mail, a CONTRATANTE deverá 

autorizar, dentro da guia “Configurações/Usuários e Permissões” na coluna “Publicações”, o e-mail do Usuário 

Vinculado. Um procedimento de trocas de e-mail ocorrerá para validar cada e-mail liberado. Esse procedimento deverá 

ser realizado dentro de 24 (vinte e quatro) horas, prazo que se não for confirmado, o e-mail de confirmação perderá o 

valor e deverá ser realizado novamente o procedimento pela CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Todas as publicações jurídicas e/ou administrativas, de todos os Nomes/Diários 

cadastrados no Sistema pela CONTRATANTE, serão informadas dentro do próprio Sistema e, se escolhido, 

encaminhadas única e exclusivamente para o e-mail cadastrado pela CONTRATANTE no Sistema, sendo que após o 

cadastramento deste e-mail pela CONTRATANTE, o mesmo receberá um e-mail da CONTRATADA com um link de 

confirmação que, uma vez clicado, o Usuário Vinculado escolhido pela CONTRATANTE será redirecionado para uma 

página em que a    CONTRATANTE confirmará que aquele e-mail cadastrado no Sistema, será o único para o qual 

serão redirecionadas as publicações divulgadas no(s) Diários Oficiais escolhidos pela CONTRATANTE. 

11.1. Em vista do disposto no caput desta Cláusula Décima Primeira, a CONTRATANTE  assume integral 

responsabilidade pelo acompanhamento diário das publicações encaminhadas para o e-mail cadastrado no 

Sistema, bem como, se responsabiliza por manter o sigilo, proteger e conservar a sua senha de acesso ao pré-

citado e-mail, isentando a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pelo uso incorreto do e-mail cadastrado 

no Sistema pela CONTRATANTE. 

11.2. É obrigação da CONTRATANTE o fornecimento de e-mail válido para o perfeito funcionamento do 

serviço de entrega de publicações de Diários Oficiais, objeto deste Contrato. 

11.3. A CONTRATADA não terá responsabilidade alguma referente às falhas inerentes à entrega de  e- mails, 

sendo elas por quaisquer motivos dispostos na Norma Internacional RFC 1893 extensão à RFC 821 e pelo mau uso de 

sua caixa postal eletrônica (e-mail) por parte da CONTRATANTE e/ou terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As publicações jurídicas e/ou administrativas a que se refere o presente Contrato, 

são aquelas disponibilizadas em todos os cadernos dos Diários Oficiais e/ou da Justiça dos Estados e da União. 

12.1. Nos processos que tramitam na forma eletrônica (exemplificativamente: PROJUDI-PR, E-PROC, E-SAJ, E- 

DOC, etc.) a CONTRATADA apenas fará a captura das informações constantes dos sites oficiais dos Tribunais onde 

os   referidos   processos   tramitam,   enviando   e-mail   de   alerta à CONTRATANTE acerca dos dados capturados. 

Entretanto, o controle dos prazos, publicações e andamentos dos referidos processos é de responsabilidade única 

e exclusiva da CONTRATANTE, não se responsabilizando a CONTRATADA por quaisquer danos ou prejuízos 

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude do não acompanhamento dos referidos processos pela 

CONTRATANTE nos sites oficiais dos Tribunais onde tramitam. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em virtude das pesquisas das publicações nos nomes cadastrados pela 

CONTRATANTE serem realizadas através de sistema informatizado, sem intervenção de operadores e, devido 

também à falta de padronização das publicações fornecidas pelos Tribunais, a pesquisa e a seleção das 

publicações podem conter pequenas divergências de varas, pautas e despachos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Publicações truncadas ou grafadas incorretamente nos Diários Oficiais e/ou da 

Justiça dos Estados e da União podem prejudicar a pesquisa e a seleção das matérias.  Por ocasião da ativação dos nomes 

cadastrados no Sistema da CONTRATADA pela CONTRATANTE, as devidas variações para busca dos nomes 



 

cadastrados serão sugeridas pela(s) Empresa(s) parceira(s) da CONTRATADA e responsável(is) pela captura das 

publicações, nos termos do(s) Contrato(s) de Parceria Empresarial firmado entre a CONTRATADA e a(s) referida(s) 

Empresa(s), e serão expostas no site da CONTRATADA – www.prawo.adv.br - para que a CONTRATANTE visualize 

e tenha ciência das respectivas grafias que a busca eletrônica realizará. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A CONTRATANTE poderá requisitar, através de formulário próprio, a inserção 

ou a exclusão de grafias ou formas de busca. Não serão aceitas sugestões de grafias de nomes de terceiros, de sociedades 

de advogados, de empresas, etc., ou que sejam incoerentes com o fiel registro da busca. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A CONTRATANTE obriga-se ainda a informar, através do endereço 

prawo@prawo.adv.br quando receber publicações inexatas ou deixar de receber qualquer publicação, para que o sistema 

de captura de dados possa adaptar-se às eventuais novas variações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O serviço prestado pela CONTRATADA relativamente ao fornecimento de 

publicações jurídicas e/ou administrativas, objeto do presente Contrato, tem caráter meramente informativo, 

não dispensando o diligente acompanhamento dos respectivos processos pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As publicações estarão disponíveis por até 30 (trinta) dias no Sistema da 

CONTRATADA, contados da data  da efetiva publicação nos Diários Oficiais e/ou dos Tribunais de Justiça dos Estados 

e da União, para consulta no sítio eletrônico da CONTRATADA (www.prawo.adv.br), sendo seu acesso de faculdade 

e responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A CONTRATADA não se responsabiliza por publicações imperfeitas ou em que 

conste o nome cadastrado pela CONTRATANTE de modo incompleto, abreviado ou de forma diversa do nome 

da inscrição originária junto à OAB e cadastrada pela CONTRATANTE no sítio eletrônico da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Por reiteração e para que não haja dúvidas, ratifica-se a informação de que os serviços 

prestados pela CONTRATADA, de acordo com o presente Contrato, têm caráter complementar aos demais serviços 

com os quais a CONTRATANTE conta para controlar suas publicações e os prazos processuais, motivo pelo qual, a 

CONTRATADA não se responsabiliza, em hipótese alguma, por quaisquer danos ou prejuízos causados à 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, em virtude do não acompanhamento dos referidos processos pela CONTRATANTE 

nos sites oficiais dos Tribunais onde tramitam. 

 

DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Para a prestação dos serviços ora contratados conforme definido nas 

Cláusulas acima, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, os valores pré-definidos na Proposta. 
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21.1. O valor definido no caput desta cláusula compreenderá x meses do Serviço de Monitoramento de Andamentos 

Processuais para cadastro e monitoramento automático de até x processos ativos, a depender do plano contratado. A 

mesma regra é aplicada para o Serviço de Gerenciamento Eletrônico de Documento – GED e o Serviço de Publicações 

Jurídicas e/ou Administrativas, sendo que o número de Diário(s) Oficial(is) dependerá do plano contratado. 

21.2. O pagamento do preço definido no caput desta Cláusula será realizado pela CONTRATANTE na forma, 

periodicidade e vencimento descritos e especificados na adesão. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O serviço estará disponível à CONTRATANTE adimplente com a assinatura 

estipulada. Em caso de inadimplência, estipula-se os padrões abaixo: 

22.1. A partir do 5º (quinto) dia de atraso, o acesso da CONTRATANTE será bloqueado, portanto, caso a 

CONTRATANTE deseje retomar o acesso, deverá efetuar o pagamento integral dos valores em atraso, acrescidos de 

juros e multa de mora, e aguardar até que haja confirmação do pagamento integral no sistema financeiro da 

CONTRATADA.  

22.1.1. Caso a CONTRATANTE deseje retomar o acesso à Prawo, deverá efetuar o pagamento integral dos valores em 

atraso, acrescidos de juros e multa de mora, e aguardar até que haja confirmação do pagamento integral no sistema 

financeiro da CONTRATADA. Quando o pagamento for confirmado pela CONTRATADA, a liberação do acesso às 

publicações e andamentos processuais ocorrerá no 2º (segundo) dia útil subsequente ao pagamento; 

22.1.2. Em caso de desbloqueio, a CONTRATANTE terá acesso ao conteúdo das publicações e andamentos processuais 

lançados entre as datas do bloqueio e de desbloqueio do acesso à Prawo. 

22.2. A partir do 20º (vigésimo) dia da parcela vencida, o Contrato será resolvido automaticamente e haverá a inativação 

da conta da CONTRATANTE, bem como será vedado o pagamento e haverá a necessidade de celebração de um novo 

contrato, caso haja interesse das partes, sem prejuízo das medidas que assegurem a prestação da CONTRATADA pela 

execução desse contrato. 

22.2.1. Caso haja interesse da CONTRATANTE em solicitar a busca de Publicações retroativas, ela será definida em 

contrato autônomo e totalmente desvinculado deste, inclusive no que tange ao valor da contraprestação do serviço, que 

será fixada considerando as especificidades do eventual contrato; 

22.2.2. A CONTRATANTE tem ciência e anui que, no caso de cancelamento do contrato por inadimplemento a partir 

do 20º (vigésimo) dia, a CONTRATADA não terá responsabilidade em casos de não recebimento de Publicações e 

andamentos processuais se não solicitada a retroativa pela parte CONTRATANTE; 

22.2.3. Na hipótese de solicitação da retroativa por inadimplência, a CONTRATANTE será o único responsável pelo 

não recebimento de Publicações, inclusive, se nos casos em que informar o período inadequado da retroativa, ocorrer a 

preclusão temporal de eventuais prazos, dentre outras situações. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Quando de sua renovação, o presente contrato poderá sofrer variação de valor 

por estipulação da CONTRATADA na tabela de preços dos serviços divulgada anualmente, baseando-se esta em análise 

de custos para a manutenção dos serviços, nos investimentos realizados para melhoria do software, com base no mercado 

de softwares ou no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE, e na ausência deste, pelo que venha a 



 

substituí-lo. 

 

DA VIGÊNCIA 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente contrato vigorará pela vigência contratada, podendo ser renovado, 

no interesse das partes, por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo com reajuste dos preços dos serviços. 

24.1.  A Prestação dos Serviços ora contratados poderá ser cancelada pela CONTRATANTE após o 1º dia seguinte 

à expiração do período contratado, caso não haja aquisição de nova assinatura. 

24.2.   Os dados armazenados pela CONTRATANTE no endereço eletrônico da CONTRATADA serão mantidos 

pelo tempo que durar o presente contrato ou até 30 (trinta) dias corridos contados da data do cancelamento do serviço 

e/ou término do período contratado. 

24.3. Em caso de rescisão do presente contrato, a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, mediante 

solicitação expressa desta, backup dos dados armazenados pela CONTRATANTE na base de dados da CONTRATADA 

em formato diverso de HTML (HiperText Markup Language) já disponível no sistema, formato este a ser definido no 

momento da solicitação, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE e possibilidade técnica da CONTRATADA. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: É de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE a aquisição  dos 

equipamentos necessários ao acesso, bem como a contratação de provedor e outros. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: A CONTRATANTE se compromete a usar, proteger e conservar o seu login e sua 

senha cadastrados nos Sistema Prawo, podendo alterá-los quando desejar de forma a dificultar o acesso de pessoas não 

autorizadas. 

26.1. Dispõe de “Certificação Digital”, o qual aumenta substancialmente a segurança dos dados trafegados entre o 

computador da CONTRATANTE e os servidores da CONTRATADA.  

26.2. Embora seja adotada pela CONTRATADA a “Certificação Digital” com criptografia de 1024 bits, é 

imprescindível a adoção pela CONTRATANTE de rotinas de segurança nos computadores que acessam o site 

www.prawo.adv.br, tais como firewall e antivírus apropriadamente configurados e funcionais entre outros. 

26.3.  É de inteira responsabilidade da CONTRATANTE a instalação de softwares em seu(s) computador(es) bem 

como a navegação na web por sites não seguros que possam trazer risco à segurança dos dados armazenados em sua(s) 

máquina(s) local(is), bem como às informações fornecidas aos aplicativos em execução em seu(s) computador(es), 

inclusive navegadores. 

26.4. A CONTRATANTE possui a possibilidade de solicitar que a Prawo promova a exclusão dos dados inseridos 

na plataforma e dos backups de segurança, bem como realizar por conta própria a exclusão desses dados através de 

opção disponível na plataforma. Caso a CONTRATANTE promova por conta própria a exclusão de quaisquer dados 

que ela inseriu e necessite recuperá-los, esta solicitação deverá ser feita à CONTRATADA em até 15 (quinze) dias de 

http://www.prawo.adv.br/
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exclusão. Após esse período os dados serão definitivamente apagados. O mesmo período cabe também para as exclusões 

solicitadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: Entre outras obrigações previstas neste contrato, a CONTRATADA fica 

responsável pela manutenção de link compatível com a quantidade de USUÁRIOS que utilizarão o serviço. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: A CONTRATADA se responsabiliza  pela manutenção do seu serviço  em tempo 

integral, ressalvados os casos de indisponibilidade técnica causada por eventos imprevisíveis. Eventuais manutenções 

a serem efetuadas serão informadas no acesso da CONTRATANTE, sendo efetuadas prioritariamente nos finais de 

semana. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: A CONTRATADA não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, caso ocorra 

suspensão ou interrupção da conexão à Internet nos casos de: 

a) Falta de fornecimento de energia elétrica para o sistema por período superior ao suportado pelos 

equipamentos de segurança da CONTRATADA, ou falha nos sistemas de transmissão ou de 

“roteamento” no acesso à Internet; 

b) Desligamento ou interrupção temporária do sistema, decorrentes de manutenção na rede externa; 

c) Interrupção ou suspensão dos serviços, decorrentes de força maior, caso fortuito ou ação de terceiro nos serviços 

básicos de Internet junto à EMBRATEL – Empresa Brasileira de Telecomunicações e COPEL. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nas seguintes  situações: 

a) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e  determinadas por 

Autoridade Pública competente; 

b) Descumprimento de qualquer cláusula contratual; 

c) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da  execução do acordado 

entre as partes; 

d) Por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da 

dotação orçamentária própria da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: A CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato 



 

para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos e as capacidades técnicas da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: A CONTRATADA obriga-se, durante toda a execução do contrato, a 

manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: A CONTRATANTE não se responsabiliza por eventuais despesas de 

locomoção e hospedagem que a CONTRATADA necessitar em casos de deslocamento para cumprimento do objeto 

deste Contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: Enquanto estiver vigorando o presente contrato e ocorrendo a contratação de 

novo serviço por parte da CONTRATANTE, no site da CONTRATADA – www.prawo.adv.br - estará se constituindo 

novo contrato pelo novo período contratado pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: O disposto na Cláusula Trigésima Quinta supra, também se aplica ao caso em 

que a CONTRATANTE tenha apenas contratado o serviço de “Monitoramento dos Andamentos Processuais” e venha 

a contratar, posteriormente, quaisquer outros serviços prestados pela CONTRATADA, como por exemplo, os serviços 

de “Fornecimento Publicações Jurídicas e/ou Administrativas”, de “Recebimento de Aviso de Protocolo de Petições 

por e-mail” e/ou de “Gerenciamento Eletrônico de Documentos”. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA: A CONTRATANTE declara que leu e está de acordo com a política de 

privacidade da Prawo, disponível no acesso. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a, sempre que aplicável, 

atuar no âmbito do Acordo em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de  Dados Pessoais e as 

determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, seja no âmbito da legislação brasileira ou 

internacional aplicável, em especial a Lei nº 13.709/2018, comprometendo-se inclusive a tratar todos os dados pessoais 

como confidenciais e cumprir com os requisitos das medidas de segurança técnicas e organizacionais para garantir a 

sua confidencialidade e segurança, inclusive no seu armazenamento e transmissão. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA: Se firmado com Pessoa Jurídica de Direito Público, este contrato é firmado com 

inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispões o art. 24, inciso II, da Lei nº 8666/93 e alterações e os casos 

omissos serão supridos pela aplicação do disposto na Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, para 

dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato, salvo se houver Foro obrigatório estabelecido em Lei. 
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E, assim, por estarem justos e contratados, lavram o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 

assinadas pelas partes e por 02 (duas) testemunhas, depois de lidas, achadas conforme e conferidas em todos os seus 

termos. 

Londrina, data. 

 

 

CONTRATANTE                                                                    CONTRATADA  

  

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

Nome:  

CPF/MF: 

 

Nome:  

CPF/MF: 
 


