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PROCESSO
21.0.000015895-7
INTERESSADO ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE
ASSUNTO

Projeto Básico Nº 173 / 2021 - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT/SACAPBESMAT

ASSINATURA DE BASE DE DADOS ONLINE
1. OBJETO
1. 1 O presente Projeto Básico tem por objetivo a aquisição de assinatura anual para acesso ao produto online PLATAFORMA DE PESQUISA ONLINE
MAGISTER NET E BIBLIOTECA VIRTUAL DAS REVISTAS ESPECIALIZADAS, a fim de integrar o acervo da Biblioteca da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense – ESMAT de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas neste Projeto e na Proposta Comercial, mediante
contratação direta regida pela Lei nº 8.666, de 1993, e suas alterações posteriores.
1. 2 A adjudicação deverá ser global.
2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2. 1 Um dos objetivos da Biblioteca da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT é o de oferecer apoio didático, científico e pedagógico aos
cursos e atividades promovidos pela Escola, atendendo de maneira satisfatória à comunidade acadêmica (docentes, discentes e funcionários) e à comunidade
externa.
2. 2 Assim, a Escola visa assinar bases de dados reconhecidas e de credibilidade no mundo jurídico, além de abranger editoras sérias e confiáveis, vez que a
informação, como produto a ser consumido pelos magistrados, assessores, servidores e alunos, deve apresentar a melhor e mais confiável qualificação.
2. 3 A Plataforma de Pesquisa Online MAGISTER NET é composta por conteúdo jurisprudencial e legislativo diariamente atualizado, além de modelos de
prática processual como contratos, pareceres, sentenças e despachos.
2. 4 A Biblioteca Virtual das Revistas Especializadas, por sua vez, conta com mais de mil edições dos periódicos Lex nas diversas áreas do direito.
2. 5 A assinatura desse produto online – Plataforma MAGISTER NET e Biblioteca Virtual da Revistas Especializadas – beneficiará magistrados, servidores e
alunos de todas as comarcas ao disponibilizar importantes obras do Direito de forma remota, pois o acesso ao produto pode ser feito via Extranet, Intranet ou
Login e Senha (cadastrados via lista de e-mails pela equipe da Lex Editora), a critério da Biblioteca Esmat.
2. 6 A Plataforma e a Biblioteca Virtual correspondem ainda às demandas da Escola também pelo fato de não ocuparem espaço físico, recurso do qual a
Biblioteca dispõe cada vez menos com a natural ampliação do acervo ao longo dos anos e a atualização das edições.
2. 7 Por essa razão, a ESMAT propõe a contratação da assinatura conforme consta na proposta anexa.
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3. 1 Plataforma de Pesquisa Online MAGISTER NET e Biblioteca Virtual das Revistas Especializadas

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA

Plataforma de Pesquisa Online
MAGISTER NET e Biblioteca
Acessos simultâneos
Virtual das Revistas Especializadas

1

QTD

CATSER

300 acessos

21040

VALOR
ESTIMADO
R$ 52.200,00
(anual)

3. Detalhamento do conteúdo:
Jurisprudência:
Mais de 24 milhões de julgados selecionados dos principais tribunais
brasileiros;
Mais de 12 milhões de acórdãos integrais em formato de texto.

Legislação:
Mais de 130.000 normas legais atualizadas:
Constituição Federal
Códigos Estaduais
Normas e Destaques
Medidas Provisórias
Leis Complementares
Leis Ordinárias
Decretos-Leis
Decretos Legislativos
Decretos

Doutrinas:
Base doutrinária com mais de 6 mil artigos dos maiores expoentes jurídicos
nacionais, nas diversas áreas do direito.

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003407894&infra_sis…

1/4

22/09/2021 13:11

SEI/TJ-TO - 3780585 - Projeto Básico

Diversos:
Precedentes Normativos do TST: TP; SDC; SDI-I-Transitória; SDI-II;
Súmulas dos Tribunais Regionais;
Súmulas dos Tribunais Regionais Federais;
Súmulas do Extinto Tribunal Federal de Recursos;
Súmulas dos Tribunais Trabalhistas;
Súmulas da TNUJEF;
Súmulas dos Tribunais de Justiça dos Estados;
Súmulas dos Tribunais de Contas dos Estados;
Modelos de Pareceres, Sentenças, Despachos e Contratos – inserção em
andamento;
Modelos de Petições nas diversas áreas do direito constantemente atualizada
fundamentadas no CPC 2015;
Média dois mil modelos (base já disponível) - Outros modelos: inserção em
andamento;
Legislação Federal Superior e Marginália totalmente interligada e consolidada
diariamente;
Prazos Processuais organizados por assunto interligados com suas respectivas
normas;
Dicionário jurídico com lista de verbetes para pesquisa;
Regimentos, Regulamentos e Estatutos das maiores instituições nacionais;
Novo CPC com notas de correlação ao CPC/73 (e vice-versa);
CLT atualizada e correlacionada com Normas, Doutrinas e Jurisprudência;
Acompanhamento das MPs, com seus respectivos prazos e estágio atual;
Legislação estadual (constituições estaduais, Legislação ambiental de todos
estados, Legislação dos juizados especiais, Normas dos TREs) – Inserção em
andamento.

Revistas Especializadas (online):
Revista Civil e Processual Civil (Atualização Bimestral)
Revista Nacional de Direito de Família e sucessões (Atualização Bimestral)
Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico (Atualização Bimestral)
Revista Magister de Direito do Trabalho (Atualização Bimestral)
Revista Brasileira de Direito Comercial – Empresarial, Concorrencial e do
Consumidor (Atualização Bimestral)
Revista Tributária e Finanças Públicas (Atualização Bimestral)
Revista Brasileira de Direito Previdenciário (Atualização Bimestral)
Revista Brasileira de Direitos Humanos (Atualização Trimestral)
Revista de Direito Penal e Processual Penal (Atualização Bimestral)
Revista Brasileira de Direito Contratual (Atualização Trimestral)
Revista Lex de Direito Administrativo (Atualização Quadrimestral)
Revista Lex de Criminologia e Vitimologia (Atualização Quadrimestral)
4. PROPOSTA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
4. 1Não existem outras propostas, senão a proposta da LEX EDITORA S/A, posto que as publicações referidas no item 3 são de exclusiva edição e publicação
da Editora Magister Ltda., e de comercialização e distribuição exclusiva da empresa LEX EDITORA S/A, conforme Carta de Exclusividade anexa.
4. 2 Após a assinatura do contrato, a Contratada disponibilizará o conteúdo do produto online por 12 meses.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5. 1 Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas legais, estaduais e municipais direta ou indiretamente aplicáveis ao objeto;
5. 2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
5. 3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
5. 4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
5. 5 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico;
5. 6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
a. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratação previr o atendimento direto;
b. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.
5. 7 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
5. 8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
5. 9 Adotar os procedimentos para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.
5. 10 Comunicar imediatamente à Contratada qualquer incorreção apresentada no serviço prestado;
5. 11 Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinentes ao objeto;
5. 12 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
5. 13 Zelar pelo bom andamento do presente Projeto Básico, dirimindo quaisquer dúvidas que porventura existam;
5. 14 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6. 1 Disponibilizar o acesso ilimitado, simultâneo e permanente ao conteúdo contratado (restrito aos magistrados, servidores, alunos e professores dos cursos de
pós-graduação da ESMAT) via Extranet, Intranet ou Login e Senha (cadastrados via lista de e-mails pela equipe da Lex Editora), a critério da Biblioteca
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Esmat;
6. 2 Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e da proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer as ferramentas necessárias na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;
6. 3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6. 4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Contratante, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, o valor correspondente aos danos sofridos;
6. 5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em
vigor;
6. 6 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
6. 7 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à prestação do serviço;
6. 8 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros;
6. 9 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações;
6. 10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
6. 11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
6. 12 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
6. 13 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
6. 14 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionada a prestação de serviços;
6. 15 Aceitar, nos termos do §1º do art. 65 da Lei 8.666/93, os acréscimos ou supressões de até 25 % (vinte e cinco por cento) que se fizerem necessários.
7. DO VALOR
7. 1 O valor da assinatura, por 12 meses, é de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais).
8. DO PAGAMENTO
8. 1 O pagamento devido será efetuado em parcela única, no prazo de trinta dias após o recebimento da Nota Fiscal, devendo estar devidamente discriminada e
atestada pelo gestor do Contrato na Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT, mediante depósito em conta bancária da Contratada;
8. 2 Todos os atos inerentes ao presente processo obedecerão às regras concernentes ao Sistema Eletrônico de Informações do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins (SEI).
9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
9. 1 O Contrato a ser firmado terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura.
9. 2 A Contratada fica ciente de que quaisquer certidões apresentadas na fase de habilitação cuja validade expire antes da data de assinatura dos contratos ou de
suas aditivações, deverão ter seu prazo de validade renovado, conforme os arts. 3º e 4º da Portaria nº 97/2010.
10. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO
10. 1 O recebimento do objeto dar-se-á nos termos do art. 73, inc. I, “a” e “b” da Lei nº 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas:
a. O recebimento provisório dos materiais de consumo será efetuado mediante a emissão do “Termo de Recebimento Provisório”, que deverá ser assinado
pelo gestor do contrato, em até cinco dias do início da primeira entrega dos materiais.
b. O recebimento definitivo será efetuado mediante “Termo de Recebimento Definitivo”, assinado pelo gestor do contrato, em até dez dias do término da
vigência do contrato.
11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
11. 1 A gestão e fiscalização deste contrato serão exercidas pela servidora Cynthia Valéria Conceição Aires, lotada na Escola Superior da Magistratura
Tocantinense – ESMAT;
11. 2 O gestor do contrato deverá acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;
11. 3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;
11. 4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
11. 5 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor;
11. 6 Quando houver necessidade, o gestor deverá emitir notificações à Contatada;
11. 7 Demais atribuições e responsabilidades do gestor de contratos no âmbito do Poder Judiciário estão disciplinadas pelo Decreto Judiciário nº 291/2009 e
Portaria nº 255/2009, ambos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
11. 8 A atuação ou eventual omissão da fiscalização durante a execução do contrato não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade quanto
ao acesso ao conteúdo da base de dados;
11. 9 O atesto da nota fiscal será realizado pelo gestor, desde que o conteúdo da base esteja em conformidade com as exigências e que não haja fatos impeditivos
imputáveis à Contratada;
11. 10 A comunicação entre o gestor e a Contratada será realizada por meio de correspondência oficial e anotações ou registros no mesmo processo que trata da
contratação do objeto;
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12. 1 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Termo de Referência, a Contratante poderá – garantida a prévia defesa da Contratada, que
deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação – aplicar as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades penal e
civil:
a. Advertência, por escrito, quando a Contratada deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;
b. Multa compensatório-indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor do contrato;
c. Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos
termos da Lei nº 10.520/2002; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12. 2 O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido ao Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder
Judiciário – FUNJURIS, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a respectiva notificação;
12. 3 Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo Contratante ou
cobrada judicialmente;
12. 4 Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº8.666/93;
12. 5 Na hipótese de atraso de cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% sobre o valor do
contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% do valor inadimplido.

https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003407894&infra_sis…

3/4

22/09/2021 13:11

SEI/TJ-TO - 3780585 - Projeto Básico

Documento assinado eletronicamente por Cynthia Valeria Conceição Aires, Secretária da Biblioteca, em 01/07/2021, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 3780585 e o código CRC CBF298AD.
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