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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2021 

PROCESSO Nº 13/2021 
 

ANGELA MARIA PUERARI, Diretora de Administração, conforme Decreto Municipal nº 
3479/2018, e JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO, chefe do gabinete do prefeito, no uso de suas atribuições 

legais, justifica o presente termo de dispensa através da fundamentação legal e pelos considerandos que 
seguem abaixo: 

 

Considerando que o objetivo da contratação é tornar as normais mais transparentes e eficazes aos 
munícipes, assim o governo garante a demonstração de transparência, retidão e eficiência do serviço público 

perante seus cidadãos. 
Considerando que o trabalho contratado consiste em gerenciar e organizar as Normas Oficiais, 

otimizando a consulta através da publicação on-line de toda a legislação, buscando a eficácia e excelência da 

gestão dos textos legais.  
Considerando que a organização da legislação compreende principalmente os tratamentos 

realizados por dentro dos textos, de forma que são agregados processos como Indexação, Consolidação, 
Compilação e Versionamento, seguindo os preceitos das técnicas legislativas estabelecidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/1998. 
Considerando que o site LeisMunicipais proporciona aos Órgãos Públicos, e consequentemente a 

todo cidadão, a primazia na disponibilização de seus Atos na internet uma pesquisa rápida e prática, permitindo 

a visualização das Normas atualizadas e consolidadas. 
Considerando que a consolidação das leis municipais tem valor indubitável, não apenas para a 

Administração Pública, mas também para toda sociedade, já que auxiliam os servidores em seus trabalhos 
rotineiros, os vereadores em suas funções constitucionais e, ainda, facilita o acesso e conhecimento efetivo da 

legislação pelos munícipes, fortalecendo ainda mais a transparência pública, bem como a segurança jurídica ao 

consultar a legislação municipal, pois possibilita saber realmente qual legislação está em vigor e qual já foi 
superada por novas leis. Desta forma, estes profissionais não precisam mais perder tempo procurando as 

informações necessárias para a execução do seu trabalho. 
Considerando para se ter uma ideia deste trabalho basta imaginar que leis municipais importantes 

como Plano Diretor, Código Tributário, entre outras, tiveram dezenas de alterações ao longo de suas 

publicações. Com a consolidação, toda legislação estará atualizada com suas respectivas mudanças, facilitando 
a atividade dos profissionais que atuam com leis no cotidiano de trabalho, como advogados, engenheiros, 

contadores e os próprios administradores públicos. 
Considerando que um ato normativo pode sofrer inúmeras alterações após a data de sua 

publicação, deste modo, quando o conteúdo original não é atualizado ou não faz referência a outro ato, 
informações importantes são perdidas, interferindo no cumprimento da norma criada. 

Considerando que os serviços são singulares, requerendo conhecimentos especializados sobre a 

área, e rigorosa atenção, o Município não possui em seus quadros profissionais técnicos do ramo, por obvio não 
suportariam toda a demanda de serviços internos e externos que exige a matéria, e nem sistema web 

especifico e ágil que de alguma forma seria necessário nova contratação. 
Considerando que a empresa a ser contratada dispõe de conduta ilibada, regularidade financeira e 

fiscal nas esferas municipal, estadual e federal e estar à mesma bem estruturada à regular prestação dos 

serviços; 
Considerando que a empresa é prestadora destes serviços em vários estados e Municípios 

Brasileiros, trabalhando com câmaras de vereadores e Prefeituras.  
Considerando que foi realizado pesquisas de preços através de contratos administrativos em vários 

Municípios brasileiros, confirmando que o preço esta dentro do valor real de mercado, são eles: Município de 
Arabutã/SC, Município de Liberato Salzano/RS, Município de Catanduvas/SC, Município de Iporá/GO, Município 

de Santos/SP, Município de São Francisco do Sul/SC, Município de Naviraí/MS.  

            
Considerando o Parecer Jurídico nº 46/2021 da Procuradoria Jurídica desta municipalidade.  

 

Autoriza o serviço abaixo descrito: 
 

1. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, publicação, 
consolidação e compilação dos atos oficiais do município, permitindo consulta ao conteúdo em versões 
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específicas (versionamento das alterações), incluindo integração das leis estaduais no resultado das 
pesquisas e link de consulta direto a elas quando mencionadas no teor das normas municipais, e acesso 

ao maior banco de dados de legislação da América latina, compreendendo realizar pesquisas em mais 

de 6 (seis) milhões de normas municipais e estaduais, utilizando um sistema com avançada tecnologia 
de hardware e software propiciando pesquisas rápidas aos administradores públicos e a população 

desse Município de Itapoá.  
 

2. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II combinado com Art. 62 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

 

3. VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Pela prestação do Serviço de Gerenciamento, Divulgação e 

Publicação de Atos Legais, pagará o valor de R$ 5.393,48 (cinco mil trezentos e noventa e três reais e 
quarenta e oito centavos) da seguinte forma: 
 

3.1. Prestações trimestrais e sucessivas de R$ 1.348,37 (mil trezentos e quarenta e oito reais e 

trinta e sete centavos), da seguinte forma: 
3.1.1. 25%-R$ 1.348,37 (mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos)– em até 90 

(noventa ) dias a contar da assinatura do contrato; 
3.1.2. 25%-R$ 1.348,37 (mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos)– em até 

180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do contrato;  

3.1.3. 25%-R$ R$ 1.348,37 (mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos)– em até 
270 (duzentos e setenta) dias a contar da assinatura do contrato. 

3.1.4. 25%-R$ 1.348,37 (mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos)- em até 
360 (trezentos e sessenta) dias a contar da assinatura do contrato.  

 

4. DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS:  
Descrição Cód. Órgão Unid

. 

Função Subfunção Progr. Proj/Ativ. FR Subelement

o 
o Gabinete  502 003 001 004 122 002 2004 0300000 333903988 

 

5. PRAZO DE VIGÊNCIA: Inicia na data da assinatura do contrato, com vigência de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado nos termos do art.57, II da Lei Federal nº8666/93.  
 

6. CONTRATADO: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua 

240, nº 400, sala 2, Bairro: Meia Praia, Itapema/SC, CEP: 88.220-000, inscrita no CNPJ sob nº 
03.725.725/0001-35, portadora dos direitos do domínio LeisMunicipais.com.br, neste ato representada 

por seu sócio administrador, Sr. CARLITO MELLO DE LIZ, brasileiro, maior, casado, portador do CIC 
nº 181.488.089-53 e da cédula de identidade nº 220.562.  

 
Itapoá, 04 de março de 2021. 

 

 
 

 
ANGELA MARIA PUERARI 

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 

Decreto Municipal nº 3479/2018 
 

 
 

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO 
Chefe de Gabinete do Prefeito  

 


