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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2022 

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento online da 

Legislação Municipal mediante indexação, consolidação, compilação, versionamento e atualização, pelo período de 12 (doze) 
meses. 

Passado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do procedimento licitatório em epigrafe e adjudicação do 
objeto a: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA. 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Total R$ 

1 80105 Serviço técnico especializado de gerenciamento dos Atos Legais do 
Município, compreendendo: 
- Gerenciamento dos Atos Oficiais de efeito externo (Lei Orgânica, 
Leis Complementares, Leis Ordinárias e Decretos do Executivo) do 
Município, com a disponibilização em plataforma online para 
consulta direcionada no portal oficial da Prefeitura Municipal; 
- Atualização dos Atos Oficiais expedidos pelo Município durante a 
vigência contratual; 
- Indexação, atualização do conteúdo por dentro do texto 
(consolidação e compilação), e criação de histórico de cada alteração 
no respectivo período de tempo (Versionamento) dos Atos de efeito 
externo; 
 
Permitir que o resultado da pesquisa correlata ao termo consultado 
retorne, no mesmo ambiente de consulta, a legislação do respectivo 
município e do Estado de PARANÁ;  
Disponibilizar ferramentas exclusivas aos servidores municipais, 
dentre as quais poderão: - Realizar pesquisas de forma integrada em 
legislações municipais e estaduais de todo país em um único 
ambiente de pesquisa, compreendendo um banco com mais de 6 
milhões de legislações (Pesquisa Nacional); 
Ter acesso a um canal exclusivo de notícias referentes a legislações 
criadas pelos municípios brasileiros, proporcionando informação e 
servindo de modelo para novos projetos para o município (Leis à 
Sociedade); - Ser notificado em tempo real, via e-mail, no momento 
em que novas normas são publicadas nos municípios que desejar 
acompanhar, com possibilidade ainda de criar filtros com termos 
específicos para que a notificação contemple apenas os Atos de seu 
interesse (Seguir Município e Seguir Termo). 
Acesso à legislação municipal através de aplicativo mobile 
disponível para sistemas Android e iOS; e 
Possibilitar, por meio de conta individual no sistema, ao usuário 
final realizar anotações, bem como salvar e categorizar quaisquer 
normas municipais/estaduais que consultar na plataforma de 
pesquisa da legislação.   

01 SERV 8.418,24 

 
Francisco Beltrão, 28 de março de 2022.  

 
 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 


