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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2022  
PROCESSO Nº 233/2022 - EDITAL 

 

 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., de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA 

CNPJ: 03.725.725/0001-35 

 

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 

01 SERV 8.418,24 
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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.   

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 24/2022: R$ 8.418,24 (oito mil, quatrocentos e 

dezoito reais e vinte e quatro centavos). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93. 

 

2.1. Diante dos inúmeros desafios enfrentados durante a criação e a tramitação para a elaboração de uma 

norma legislativa, a grande dificuldade consiste em efetuar pesquisas junto ao arcabouço de normas já 

existentes na municipalidade, de modo a manter um banco de dados consistente e preciso, de tal forma 

que a proposição de uma nova norma jurídica não venha a ser criada repetidamente, causando sua 

nulidade, ou conflito, tendo em vista a duplicidade da mesma. 

 

2.2. Outro grande problema enfrentado pelos legisladores refere-se à Consolidação e Compilação das 

normas já existentes, tendo em vista que após a criação de um Ato, muitas delas passam por diversas 

alterações ao longo dos anos, perdendo a sua originalidade, trazendo grande confusão às pessoas mais 

simples, além de grandes transtornos para se buscar o seu texto final, uma vez que este não se encontra 

consolidado e compilado em um único volume, chegando, em muitos casos, a trazer dificuldades na sua 

compreensão. Isso também afeta diretamente a efetividade da Administração Pública, retardando 

consideravelmente os processos analíticos da legislação e, consequentemente, a tomada de decisões por 

parte do governante. 

 

2.3. Não podemos deixar de mencionar ainda a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

conhecida como Lei de Acesso à Informação, trouxe importantes avanços para o fiel cumprimento de nossa 

Carta Magna, pois através dela foi assegurado o direito fundamental do acesso à informação, onde estes 

devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com 

observância da publicidade como preceito geral, e do sigilo como exceção; sendo que a divulgação de 

informações, principalmente das normas que regem o Poder Público, são de interesse público, e devem 

estar disponíveis independentemente de solicitações por quem quer que seja. 

 

2.4. Além das dificuldades apresentadas referentes à própria organização da legislação municipal, outro 

obstáculo muitas vezes encontrado pelo administrador público é com relação à confecção de novas 

legislações para seu município. Por falta de conhecimento sobre o assunto, principalmente por receio de 

legislar sobre determinado tema por temor de insurgir em situações inconstitucionais, o governante se 

isenta de criar novas leis que poderiam beneficiar o cidadão. Devido a estes e outros fatores, é importante 

que o administrador público possa municiar-se de recursos e ferramentas dentre as quais permitam 

garantir acesso a informações, neste caso, referentes a legislações que já são praticadas em outras partes do 

território nacional, para que as utilizem como referência na elaboração de novos projetos. No cotidiano da 

Administração Pública não existem ferramentas que propiciem acesso a legislações de outros entes da 
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Federação, desta forma, buscar tais ferramentas que otimizem e facilitem essa busca visando novas ideias e 

exemplos existentes em outros municípios favorece o governante e, consequentemente, o cidadão. Para 

isso, o governante necessita do maior número possível de informação em um só local, pois assim terá 

maior amplitude em sua pesquisa e mais confiança ao saber que o tema buscado para criação de novas leis 

já é executado em outras partes do país, podendo utilizar-se como referência. 

 

2.5. Assim, diante dos inúmeros desafios existentes para o aperfeiçoamento da produção e consulta 

legislativa, é de extrema importância que esta Municipalidade possua um trabalho especializado para o 

gerenciamento e consolidação da sua própria legislação, bem como para a pesquisa de legislações de 

outros entes da Federação (Municípios e Estados), de maneira organizada e de fácil acesso, a fim de 

proporcionar agilidade e eficácia no cotidiano do servidor público, e também do cidadão. 

 

2.6. Por fim, ressalta-se que a presente contratação visa dar continuidade aos serviços que já vem sendo 

prestados desde o ano de 2018, através da Inexigibilidade nº. 17/2018, em que foi implantado neste 

Município o Portal Leis Municipais.  

    

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

470 03.002 04.122.0404.2.004 3.3.90.40.08.00 000 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 

licitação são oriundos da receita própria do Município.   

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa LIZ 

SERVICOS ONLINE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.725.725/0001-35, estabelecida na Rua 240, nº 400, 

Sala 2 - CEP: 88.220-000, Meia Praia, em Itapema/SC, considerando o disposto no Artigo 25, caput, da Lei de 

Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência que integra o presente processo.   

 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 22 de março de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de licitação nº 24/2022, em 22 de março de 2022 

 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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