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 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  16/2020 - DL

55/2020

55/2020

27/07/2020

27/07/2020

Folha:  1/2

Item

1 12,000

Quantidade

MÊS

Unid

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

Especificação

________

Marca

220,0000

Preço Unit. Máximo

2.640,0000

Total Preço Máximo

PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO E 

ATUALIZAÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO 

SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI/

  SC, CONFORME SEGUE: Buscar através de 

mecanismos eletrônicos o acompanhamento 

de toda a legislação municipal, mediante 

a disponibilização de todos os 

documentos em seu formato original 

(digitalizado) e em forma de texto 

digitado, com manutenção mensal da Seção 

de Legislação (Decretos Municipais, Leis 

Municipais, Lei Orgânica Municipal (em 

vigor e revogadas), Emendas à LOM); 

Disponibilização de todos os documentos 

em seu formato original (digitalizado); 

Disponibilização de todos os documentos 

em forma de texto digitado;  Preparação 

minuciosa dos textos, seguindo os mesmos 

padrões de formatação para todos os 

diplomas legais (Cfe. Lei Complementar 

Federal nº 095/98); Lincagem entre as 

remissões efetuadas dentro da referida 

legislação; Lincagem/interligação da 

legislação do Município com a base 

jurídica federal e estadual contida nos 

sites do Planalto Federal e Assembléia 

Legislativa; Disponibilização de um 

índice junto ao diploma legal acessado, 

contendo todos os diplomas legais 

diretamente relacionados com o mesmo; 

Criação de notas em meio à legislação 

municipal alertando o usuário para 

aspectos a serem levados em conta quando 

da interpretação/aplicação dos 

dispositivos, bem como a elaboração de 

lembretes que recomendam a consulta a 

outro(s) dispositivo(s) pertinente(s) ao 

assunto que está sendo pesquisado num 

dado momento; Organização de um índice 

geral (ementário) dividindo-se por ano e 

assunto; Disponibilização do recurso de 

busca, oferecendo ao usuário as 

seguintes possibilidades de filtros: por 

nº de Diploma, por palavra(s), por ano(s)

; por tipo(s); Possibilidade de extrair 

o(s) arquivo(s) digitalizado(s) original,

 texto (.doc) ou (.pdf); Recursos de 

acesso às redes sociais (twitter, 



 Item Quantidade
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Unid

83.028.415/0001-09
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 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO
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Telefone:  3674 3100
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Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  16/2020 - DL

Total Preço Máximo

55/2020

55/2020

27/07/2020

27/07/2020

Folha:  2/2

facebook, G+ e whatsApp), possibilitando 

que o usuário compartilhe, curta e poste 

as Leis à partir do diploma legal 

acessado; SEGUIR Município: todos os 

cidadãos podem se cadastrar para receber 

notificações quando da criação ou 

modificação de alguma lei no município;  

Disponibilização para a prefeitura de 

Login e senha da PESQUISA NACIONAL: 

Através desta ferramenta é possível 

localizar com termos específicos as leis 

de todos os municípios cadastrados no 

banco de dados da CESPRO a nível 

nacional. Atualização e implementação na 

base de dados aprovados pelo prazo de 12 

(doze) meses, com periodicidade de, no 

máximo, 48 (quarenta e oito) horas, após 

o recebimento dos novos diplomas legais. 

(01-01-54952)

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 2.640,0000


