
Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fine:(19)3867 9780/9760/9801

CONTRATO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E
COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, PERMITINDO CONSULTA AO CONTEÚDO
EM VERSOES ESPECIFICAS (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 AMÊRICA LATINA, COMPREENDENDO
REALIZAR PESQUISAS EM MAIS DE 6 MILHÕES DE NORMAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 270/2022
INEXIGIBILIDADE N'002/2022
CONTRATO N' 062/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede na Rua Alfredo Bueno, n' 1235 Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71
neste ato representada pela Ilustríssima Secretária Municipal de Gabinete Sra. MARIA EMÍLIA PEÇANHA DE
OLIVEIRA SILVO, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n' 22.552.439-9 SSP/SP, e inscrita
no CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódio, 127. Jardim Zení. CEP: 13912-464.
no murlícípio de Jaguariúna, Estado de São Paulo.

CONTRATADA: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua 240.

n' 400, Sala 2, ltapema/SC, inscrita no CNPJ sob n' 03.725.725/0001-35, portadora dos direitos do
domínio Lg!$b4t!!ilçl12als:çQ!!!:b., neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. CARLITO M ELLO DE
LIZ, brasileiro, maior, casado, portador do CPF n' 181.488.089-53 e da cédula de identidade n' 220.562.

FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos do Inciso 1, do Art. 25. da Lei
n' 8.666/93 e demais alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DOOBJETO

Constitui objeto do presente contrato o serviço técnico especializado de gerenciamento:
consolidação e compilação dos Aros Oficiais do Município, compreendendo:

publicação

l . l . Implantação e publicação online do compêndio - 290(7 Arar/?rczs - dos Atos Oficiais de efeito externo (Lei
Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias), em arquivos no formato de texto editável (html) e imagem (pdf);

1 .2. Atualização dos Aros Oficiais expedidos pelo Município durante a vigência contratual

1 .3. Indexação das normas mencionadas na íntegra dos textos: relacionar e interligar toda legislação municipal,
estadual e federal quando mencionadas dentro do próprio texto das normas municipais, permitindo acesso imediato
através de único clique;

1.4. Consolidação por dentro do texto: mapeamento e integração de todas as alterações e/ou revogações em
determinado Ato Normativo, dadas por outras normas, facilitando a identificação das respectivas alterações e
revogações existentes;

1 .5. Compilação: visualização do texto vigente (atual) da norma consultada, sem redações anteriores quejá tenham
sido alteradas e/ou revogadas;

1 .6. Versionamento das normas: criação do histórico de alterações, permitindo o acesso à íntegra das normas em
versões específicas do conteúdo em determinado momento, desconsiderando as modificações posteriores à data
selecionada.
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exclLPubleae;oito pesserva desdocumipaíss administrativos de efeito interno, com possibilidade de acesso

1 .8. Acesso exclusivo asbanculre dados -- Pesquisa Nacional -- compreendendo mais de 6 milhões de normas
municipais; uuais, çiii uni uliiço amolente ae pesquisa, por meio de contas individualizadas aos servidores

1 .9. Acesso a canal de notícias/matérias sobre leis criadas em todo território nacional

acerca de novas Normas "--- ara acompanhamento e notificações por termos específicos, em tempo real,
Municipais ' u-iria uispuiiiuiiizaaas no oanco Qe dados por quaisquer municípios integrados no sistema Leis

CLÁUSULASEGUNDA
DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

2. Compreendem as características mínimas do sistema:

.-."«:»:==.UUI.fi:,31ilg, =H::'.H:;J:n HHHn$':â: :=:.::=:H.==
2.2. Acesso ao sistema de legislação municipal por meio de Smartphones/Tablets via aplicativo mobilel

2.3. Formatação e disponibilização das Normas de efeito externo conforme padrões estabelecidos nela Técnica
Le!!islativa (Ze/ C'omp/amem/ar cedera/ n'95//998 e Z)ec/"e/o 9./9//20/7); ' ''"' ''''''" ''--" - -----
2.4 Sistema de pesquisa que permite realizar buscas estratificadas de forma separada ou conjLmtamente, por

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9

Período de Tempo;
Palavras-chave na ementa e/ou íntegra
Número do Ato:
Normas em vigor;
Normas revogadas;
Normas revogadas tacitamente;
Normas com vigência esgotada;
Normas declaradas inconstitucionais:
Normas repristinadas;

2.5. Categorização das normas por temas/assuntos específicos

::\:.=:T:=':JI.:'::.:f Ü lil;.==:1:'::.:=T= 17; \:Ê ::':=:ispec"" '', .
2.7. Dashboard gerencial exclusivo e individual para o corpo técnico da CONTRATANTE, permitindo:

sistema; alvar número ilimitado de normas consultadas de quaisquer municípios e/ou estados dentro do

2.7.2 - Registrar anotações particulares nas normas consultadas:

2.7.3 - Acessar relatório de normas faltantes do seu município no banco de dados:

2.7.4 - Acessar relatório de Inconsistências localizadas durante a consolidação da legisla.'ão'
2.7.5 -Acessarrelatóriode leis que necessitam de regulamentação; ' '''-T--'
2.7.6 - Acessar relatório de normas mais acessadas;
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2.7.7 - Acessar relatório de quantidade de acessos à legislação;
2.7.8 - Acessar relatório de número de Atos publicados em cada exercício:

3J::,ã=n:::;===$.:=m:mE;= liam';"-."«., «-..-",

2.7. 1 1 - Publicar, em formato .pdf(ou equivalente), as normas e demais documentos administrativos que
poderão ser consultados de forma interna no sistema pelos servidores autorizados.

2.7. 12s pane municataformasdeiros;ícias e matérias (Leis à Sociedade) veiculadas acerca de legislações

2.7.13 - Acessar ferramentas para registrar e acompanhar legislações que são publicadas no mortal
LeisMunicipais em âmbito nacional (Seguir Município e Seguir Termo). '"" ''- i'

do cidadão com 'htiPs" Paça g exiníla s.e segurança durante o acesso à legislação, permitindo conexão segura

CLÁUSULA TERCEIRA
DAEXECUÇÃO DOSSERVIÇOS

A CONTRATANTE obriga-se a

ik;lEn:n';i m: :kl Hãili:l;lã l::=.::=:==
- Leis Ordinárars.oda a legislação de efeito externo existente até o ano de 202 ] em arquivos digitais:

.jpeg/png). -a', --'u---p-ç'-'çllltues: arquivos ae texto editãvel (.doc ou .txt) e/ou imagem digitalizada (.pdf OU

a)

b)
A CONTRATADA fica autorizada a solicitar o reenvio do material caso identi6iqlle informa''ões mie
lmpossibilttem a execução dos serviços (textos ilegíveis ou incompletos). ' '''''''''-'-" u'-'

3.3. Manter o envio contínuo das novas Normas expedidas pelo Município durante a vi-Â--:- ---..... .
arquivos digitais nos formatos estabelecidos no item anterior. '''r'- --- '-Õ'.--'.,-a '''.'iiuaLudl, em

assinatura pelas auialidedes alização deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da

b)
A CONTRATANTE deverá sempre fornecer arquivo de texto editável da leaíslarão de atualizanx- - n..
de garantir celeridade no processo de publicação das Normas. ''-'-- - u"--'"yav, a ----i

:XIHIF: EiãRR ==;:::J:l s:;m uln : ::
3.5. Utilizar o sistema :normoshabilitado aos servidores previamente cadastrados e autorizados, a fim de proceder
será de responsabil dade da CONTRATANTE mstrativos de etéito intemo. A publicação destes documentos
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autorizados no sistema.ta destes documentos poderá ser acessível apenas aos servidores cadastrados e

b)

RHH:H::lBHJH ll'-::::!m: : :zJ;:
3.6. Criar, em seu website oficial, link na página inicial com ícone de abertura descrito "LEIS MUNICIPAIS", por

A CONTRATADA obriga-se a

Trabalhoscar a legislação de efeito externo existente confonne estabelecido no Cronograma de Execução dos

3.8. Publicar a legislação de atualização, compreendendo-se as Normas do mês corrente, no prazo de 0] (um) dia
útil após o recebimento do material encaminhado pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no item 3.3.

3.qo Disl)onlbii zar a legislação municipal ,de fomla consolidada por indexação e por dentro do texto.
de Execução dos Trabalhos. o texto ocorrera após a publicação de toda legislação municipal, conforme Cronograma

.:;::H iliX::EX % ii =:n ::::==: ; n

3. 12. 1\mediante solicitação da CONTRATANTE, fomecer em formato digital todo conteúdo das normas por ela

CLÁUSULAQUAKTA
DOPRAZO DEEXECUÇÃ0

4. 1. O prazo para integralização do banco de dados, indexação, consolidação, compilação e versionamento das
normas se dará em até 1 20 (cento e vinte) dias, conforme cronograma de etapas ajustado entre as partes:
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4.2. O cronograma é uma referência e poderá ser alterado segundo as necessidades e prioridades do prometo, de
acordo com avaliações e critérios estabelecidos entre as partes. ' '' ' r'''''''

CLAUSULAQuiNTA
DAVIGÊNCIACONTRATUAL

5. O presente contrato é válido por 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado em acordo com o art. 107, da Lei n' 14.133/2021. '' '

CLÁUSULASEXTA
DO PAGAMENTO, ENCARGOS E REAJUSTES

6. 1 . Pela instalação e ativação do sistema, não haverá custo à CONTRATANTE

6.2.2. Consideraindoe desmil reais)cláusulas 6.2 e 6.2.1 ., o valor global para os 24 (vinte e quatro) meses será de

6.2.3. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da dotação orçamentária

N' 02.02.01 .04.1 22.0002.2002.3.3.90.39.00 TESOUROPRÓPRIO

6.3. A falta de pagamento por período superior a 30 (trinta) dias da última nota fiscal emitida autorizará a
CONTRATADA a suspender os serviços, sem prejuízo de cobrar o período contratual previsto neste instrumento.
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03 LIZ Publicação das novas Normas
expedidas pelo Mumicípio durante a
vigência contratual.

Início imediato
Até l dia útil, a contar do
recebimento do material

04 LIZ Publicação do acervo encaminhado

pelo Município, conforme Etapa 01,
compreendendo as normas
existentes a partirdo ano de 2000.

Até 45 (quarenta e cinco) dias
Contados após conclusão da etapa

05 LIZ Consolidação, Compilação e

Versionamento da legislação
compreendida na Etapa 03.

Até 15 (quinze) dias
Contados após conclusão da etapa

04

06 LIZ Publicação do acervo encaminhado

pelo Município, conforme Etapa 01,
compreendendo as normas
existentes anteriores ao ano de 2000.

Até 45 (quarenta e cinco) dias
Contatos após conclusão da etapa

05

()7 LIZ Consolidação, Compilação e

Versionamento da legislação
compreendida na Etapa 05.

Até 15 (quinze) dias
Contados após conclusão da etapa

06
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6.4. Caso a CONTRATANTE sda sígnatária do convénio previsto na Instrução Normativa SRF n.' 475/2004 e
Portaria SRF n' 1 .454/04, que autoriza a CONTRATANTE a proceder a retenção na fonte da Contribuição Social

:':ibid H\i:::lJ:=2ú:s:
=i;'l===1:=:=:::E:l:l;;=ã= ;U:.l

(Dirá), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos à CONTRATADA e o total retido:
código de recolhimento, nos termos do caput e $ 2' do art. 3 1 da Instrução Normativa SRF n.' 475/2004.

por

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS RESPONSABILIDADES E SEGURANÇA

dos atos oficiais disponibilizados até o momento do
sua custódia os textos originais enviados para prova

gH $1 il: guia BRB:f!:%.:==:: :.=1=:=

ü$g$%li$n:
7.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer orientação, em seu horário comercial, por suporte de telecomunicação
ao pessoal têcmco da CONTRATANTE e/ou ao público em geral interessado nas informações' ''' '''--'''--vu'"

7.5. A CONTRATADA é desobrigada a abrir as informações de seu banco de dados nau nualnlier ----- -'.....
Jurídica de Direito Público que não tenha vínculo contratual com esta. -' r''' u""-Uuv- vu"a - çübua

CONTRATA NTE. Caberá ' -----' de realizar ajustes, alterações ou customizações em seu sistema a pedido da
de cobrança por hora técnica executada a avaliação da solicitação e seu atendimento, resguardado o direito

CLAUSULAOITAVA
DAFRAUDEEDACORRUPÇÃ0

8. A CONTRATANTE deve observar e a CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fomecedores,
o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
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$ 1 ' Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

uariunae /

1 - ''p:anca corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o obietívo
ae mnuenclar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; ' --J-- ''

ou de execução du enta"to;falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação

conhecimento deluslvas. esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
não-competitivosl iiltuiles ou propostos ao órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e

IV - "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

M$$1$#H@DH'm m ã ; ii
b$ HqliHl$ Ülf H;:;

CLÁUSULA NONA
DODISTRATO

9. As partes poderão, a qualquer momento, rescindir o presente contrato mediante prévio aviso, expresso e com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, período em que serão inteiramente válidas todas as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOFORO

contr:o eleao assegurar a sua fiel execuuãrlúna, Estado de São Paulo para dirimir as dúvidas oriundas do presente

Assim, ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Jaguariúna, 03 dejunho de 2022

Secretária De Gabinete

Assinado de forma digital por LIZ SERVICOS
ONLINE LTDA:03725725000135

CARLITOM
CPF n'181

LTDA

Testemunhas

Assistc1lte
pídeitwa Co Monte!

Ludano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de japariüna
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 270/2022
INEXIGIBILIDADE N' 002/2022

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jaguariúna
CONTRATADA: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CONTRATO N' (DE ORIGEM): 062/2022

OBJETO: Prestação de Serviços de gerenciamento, publicação, consolidação e compilação dos atos oficiais do
município, permitindo consulta ao conteúdo em versões 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 milhões de normas municipais e estaduais.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

a). , o .q.uste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual.
estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cubo trâmite processual
ocorrerápelo sistemaeletrânico; ' ' ''' '

b) . ,poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos

e Decisões, mediante regularTadas pamento no Sistema de Processo Eletrânico, em consonância com o estabelecido

iiiHli f lied: :tiB:F :F':::l==:::'HH'=:H=
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado marlter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos ates do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

interpor recursos e o que mais c(luber sse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,'exercer o direito de defesa,

Jaguariúna,03 dejunho de 2022

RGÃO/ENTIDADE
Nome: Márcio Gustavo Bemardes Reis
Cargo: Prefeito
CPF: ] 65.052.578-88
RG: 24.604.086-5 SSP/SP

!CIDADE DE LÍCITA
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sova
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF n' 120.339.598-13

Assinatura
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!yla Contratante:

Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete

Pela Contratada:
Nome: CARRITO MELLO DE LIZ
Cargo: empresário
CPF n' 1 8 1 .488.089-53

Assinatura: RVICOS ONLINE o.dos; 2022.06.03 11:32:4s -03'00'

NTRATANTE
Nome: Valdir Antonio Parisi
Cargo: Secretário de Govemo
CPF: 004.844.41 8-92

Assinatura
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