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CONTRATO NO 041/2018

Contrato para cessão de uso de software

compreendendo implantação, consolidação por dentro e

por fora do texto, compilação, versionamento dos atos
oficiais externos do Município de Mirassol/SP com a
publicação em Sistema de Pesquisa On-lhe, e acesso

exclusivo a banco de dados compreendendo a legislação
de Municípios e Estados Brasileiros em um único

ambiente de pesquisa. -- Departamento de

Administração -- que, entre si, celebram o MUNICÍPIO
DE MIRASSOL e a empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOÇ pessoa jurídica de

direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr. Anísío

rosé Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr. ANDRE

RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF. 264.549.668-79. residente e

domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566, Primeiro Andar, bairro São Francisco, CEP 15.130-000,

Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa, LIZ SERVIÇOS ONLINE

LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ 03.725.725/0001-35, situada na Rua 238, Ro 277, Sala 1 - Meia

praia, ltapema/SC, neste ato, representada por seu sócio administrador, Sr. CARLnO MELLO DE UZr brasileiro,

casado, portador do RG no 220.562, CPF 181.488.089-53, residente e domiciliado na Rua 288, no 350, Bairro

Meia Praia, na cidade de ltapema/SC, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato,

nos termos do Protocolo no 2017/09/0122276, solicitação do Departamento de Administração, datada de 05 de

fevereiro de 2018, parecer Jurídico favorável datado de 20 de fevereiro de 2018, proposta comercial apresentada

pela referida CONTRATADA . nos termos e condições estipuladas e anuência do Prefeito Municipal:

DO OBJ ETO

CLÁUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se obriga a fornecer a cessão de uso de

software compreendendo implantação, consolidação por dentro e por fora do texto, compilação, versionamento

dos atos oficiais externos do Município de Mirassol/SP com a publicação em Sistema de Pesquisa On-lhe, e

acesso exclusivo a banco de dados compreendendo a legislação de Municípios e Estados Brasileiros em um único

ambiente de pesquisa, conforme discriminação a seguir:
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l -- Implantação e publicação on-lhe do compêndio - 9S00 Normas - dos Atos Oficiais

de efeito externo (Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias e Decretos Executivos), em arquivos no

formato de texto editável (html) e imagem (pdf);

11 - Atualização dos Atos Oficiais expedidos pelo Município durante a vigência
contratual;

lll - Indexação das Normas mencionadas na íntegra dos textos - Interligação e
acesso imediato, com único clique, ao conteúdo da respectiva legislação municipal e estadual, quando

mencionadas dentro da própria legislação municipal;

IV - Consolidação por dentro do texto, Compilação e Versionamento das Normas,
criando histórico de alterações (versões específicas do conteúdo de cada norma alterada, a fim de permitir
acesso à íntegra, em qualquer data, sem as modificações posteriores);

V - Acesso exclusivo a banco de dados -- Pesquisa Nacional - compreendendo
mais de 3 milhões de normas Municipais e Estaduais, em um único ambiente de pesquisa, por meio de.
por meio de contas individualizadas aos servidores municipais;

VI - Acesso a canal de notícias/matérias sobre leis criadas em todo território nacionall

Vll - Acesso às ferramentas para acompanhamento e notificações por termos

específicos, em tempo real, acerca de novas Normas disponibilizadas no banco de dados por quaisquer
municípios integrados no sistema Leis Municipais.

CLÁUSULA SEGUNDA - Os autos do Protocolo no 2017/09/0122276 integram o presente

contrato, independente de transcrição e o Cronograma de Execução apresentado pela CONTRATADA, anexo
único do presente instrumento.

DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

CLÁUSULA TERCEIRA: Compreendem as características mínimas do sistema:

1 - Acesso ao sistema de legislação municipal através do site LeisMunicipais.com.br e link

direcionado ao website oficial do CONTRATANTE, em menu específico "Leis municipais" por meio do
seguinte endereço eletrânico (URL): l:

11 - Acesso ao sistema de legislação municipal por meio de Smartphones/Tablet viaeS/ l F

aplicativo móbilen

Técnica Legislativa (Lei Complementar federal no 95/1998 e Decreto 4.176/2002;

IV - Sistema de pesquisa que permite realizar buscas estratificadas, de forma separada

111 Formatação e disponibilização das Normas conforme padrões estabelecidos pelaE n ini i17F r

ou conjuntamente porrIJur

a)

2
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b) Palavras-chave na ementa e /ou íntegra;

c) Número do Ato;

d) Normas em vigor;

e) Normas revogadas;

f) Normas revogadas tacitamente;

g) Normas com vigência esgotada;

h) Normas declaradas inconstitucionais e

i) Normas repristinadas.

V - O resultado da busca efetuada deve apresentar as Leis Estaduais do respectivo
Estado do Município em um único ambiente de pesquisa, conforme termos/palavras utilizados na
pesquisa.

CONTRATANTE, permitindo:

a) Salvar número ilimitado de normas consultadas de quaisquer municípios e /ou Estados

dentro do Sistema;

b) Registrar anotações particulares nas normas consultadas;

c) Acessar relatório de normas faltantes do seu município no bando de dados;

d) Acessar relatório de Inconsistências localizadas durante a consolidação da legislação;

e) Acessar relatório de leis que necessitem de regulamentação;

f) Acessar relatório de normas mais acessadas;

g) Acessar relatório de quantidade de acessos á legislaçãol

h) Acessar relatório de número de atou publicados em cada exerckio;

i) Acessar relatório da quantidade de normas em vigor e revogadas, por exerckio.

j) Acessar relatório com quantificação e discriminação dos atos publicados, por número,

tipo e data de disponibilização do sistema;

k) Publicar normas em formato .pdf ou equivalente

Vll- Protocolo "HnPS" para a garantia de segurança durante o acesso à
legislação, permitindo conexão segura do cidadão com as informações exibidas.

VI Dashboard gerencial exclusivo e individual para o corpo Técnico doS a U V

OA EXECUÇÃO

CLÁUSULA QUARTA -- O CONTRATANTE obriga-se a:

l - Indicar formalmente à CONTRATADA, no prazo de 07 (sete) dias úteis após assinatura

do contrato, o gestor/setor responsável para encaminhamento, geração e encaminhamento das informações e

documentos, bem como a fiscalização da execução dos serviços, visando o cumprimento do objeto contratado;

11 - Encaminhar as leis existentes até o ano de 2017, em arquivos digitais, conforme.legue:
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a) Leis Ordinárias e Complementares: arquivos de texto editável (.doc ou . b(t) e imagem

digitalizada (. pdf ou .jpeg/png;

b) Decretos Executivos: arquivos no formato de texto editável (.doc ou . txt). Arquivos no

formato imagem (.pdf ou .jpeg/png), poderá a CONTRATANTE realizar a inclusão por
meio do sistema interno habilitado aos servidores.

111 - Manter o envio contínuo das novas Normas expedidas pelo Município durante a

vigência contratual, em arquivos digitais, nos formatos estabelecidos no item anterior;

IV - Utilizar o endereço de e-mail fornecido pela CONTRATADA como meio de transmissão

dos arquivos, observando o limite máximo de 20MB por e-mail encaminhado, por razões de ordem técnica. Dados

superiores ao estabelecido neste item serão encaminhados de acordo com as instruções dadas pela equipe

técnica da CONTRATADA ao CONTRATANTE;

V - Criar link em sua página oficial, com ícone de abertura descrito "LEIS MUNICIPAIS", por

meio da seguinte URL de direcionamento: H'n'PS://www.leismunicipais.com.br/prefeitura/sp/mirassol.

1 - Publicar a legislação existente até o ano de 2018 dentro do prazo estabelecido na Etapa

02 do Cronograma de Execução anexado a este contrato;

11 - Publicar a legislação de atualização, compreendendo-se as normas do mês corrente, no

prazo de l(um) dia útil após o recebimento do material encaminhado pela CONTRATANTE, conforme estabelecido

no item lll;

CLÁUSULA QUINTA CONTRATADA obriga-se ari

111 - Disponibilizar a legislação municipal de forma consolidada por indexação e por dentro

do Texto. A consolidação por dentro do texto ocorrerá após a publicação de toda legislação municipal, conforme

arquivos encaminhados pela CONTRATANTE, durante a etapa 01 do Cronograma de Execução anexado a este

contrato. E ainda, apresentar. ao final do trabalho de consolidação por dentro do texto, relatórios contendo

nformações sobre

b) Leis que necessitam de regulamentaçõesl

c) Normas que podem ser revogadas expressamente por meio de novo projeto de Lei

IV - Nos casos das Normas encaminhadas pela CONTRATANTE em formato "PDF", que

sejam considerados obsoletos, ou que não tenham vínculo de alteração com outras Normas, disponibiliza-las em

imagens, digitando-os com fiel observância o tipo e número do Ato, sua ementa na íntegra, e inserindo link para

visualização da imagem original da Norma contendo sua íntegra;

V - Informar via e-mail, ao gestor/setor responsável pelo acompanhamento do trabalho, os

procedimentos a serem executados pelo Corpo Técnico do CONTRATAN'TE, a fim de obter acesso aos recursos

exclusivos por meio de suas contas individualizadas no sistema

VI - Manter ativo o sistema de consulta da legislação após o período de vigência contratual,
não havendo prorrogação dos serviços, devendo o CONTRATANTE manter o link de acesso ao Sistema de

a) Inconsistências localizadas na legislação municipal durante o processoS lç re
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Legislação em seu portal oficial a fim de manter a facilidade de acesso aos servidores e cidadãos. A

CONTRATANTE poderá, ainda. publicar novas Normas que forem expedidas, observando os seguintes critérios:

a) A publicação será realizada estritamente pelos servidores da CONTRATANTE,

anteriormente cadastrados e autorizados, sendo feita a inclusão das novas Normas, através do sistema interno

habilitados

b) Os Atou serão publicados no sistema em arquivo "pdf" ou equivalente (imagens);

c) A CONTRATADA Rica eximida de realizar qualquer procedimento pertinente à
publicação, consolidação, compilação e versionamento dos Ates publicados após o período de vigência contratual

CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA responsabiliza-se pelo cumprimento de todos os

serviços e condições ora contratados, conforme proposta comercial apresentada, ficando sujeita a suspensão de

pagamento caso não ocorra o atendimento destes em sua integralidade

00 PRAZO OE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA -- O prazo para integralização do banco de dados, consolidação e
compilação das normas se dará conforme cronograma de etapas ajustado entre as partes, constante no Anexo
Unico deste contrato.

PARÁGRAFO UNICO - O cronograma é uma referência e poderá ser alterado segundo as

necessidades e prioridades do projeto, de acordo com avaliações e critérios estabelecidos entres as partes.

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

CLÁUSULA OITAVA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze)
meses, com inkio a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite legal, nos moldes do

art. 57, IV, da Lei no 8.666/93, desde que comprovada a situação do art. 25, 1 da mesma lei

PARÁGRAFO UNICO - Excepcionalmente, admitir-se-á a prorrogação do prazo, desde

que, ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos l a VI, do $1o, do artigo 57, da Lei no 8.666, de 21 de

junho de 1993, mediante justificativa, por escrito e prévia autorização da autoridade superior, nos termos do $2o,

do mencionado dispositivo legal

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA -- O valor do contrato corresponde à importância de R$7.200,00 (sete

mil e duzentos reais), em 12 parcelas de R$600,00 (seiscentos reais)
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PARÁGRAFO SEGUNDO -- Estão inclusos no valor do capuz os valores referentes a
impostos e todos os outros custos diversos.

PARÁGRAFO TERCEIRO -- Não serão consideradas despesas adicionais.

CLÁUSULA DECIMA - O pagamento ocorrerá até 20 (vinte) dias da data do recebimento

do objeto do presente Contrato, mediante a emissão e aceite da respectiva Nota Fiscal, atestando o recebimento

e conferência, visada pela Diretora do Departamento de Administração do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Caso o CONTRATANTE ultrapasse o prazo estipulado para

pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito ou da parcela incidirão, para fins

de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, os índices oHlciais de remuneração

básica e juros aplicados à cademeta de poupança, uma única vez, até o efetivo pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- A nota fiscal deverá ser apresentada com as discriminações dos
serviços prestados, nome comercial e valor.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - As despesas do Contratante, decorrentes deste
contrato, serão cobertas pela seguinte dotação orçamentária: 0204000412200032178- 33903990 - F.].438 - R.p.

OA nSCAUZAçÃo

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA -- O objeto do presente contrato deverá ser entregue de

forma constante, no decorrer de toda a vigência, sendo que, O Departamento de Administração do
CONTRATANTE será responsável pela fiscalização da execução, e por todos os assuntos relacionados ao

objeto do presente Contrato (solicitações de aditamentos, de supressões, de alterações, entre outros).

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA -- O Departamento de Administração do CONTRATANTE

reserva-se o direito de não aceitar os serviços executados se estiverem em desacordo com o previsto no presente

Contrato e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA. podendo solicitar o cancelamento deste. e

aplicação das sanções cabíVeis nos termos da legislação vigente

DAS RESPONSABILIDADES E SEGURANÇA

CLÁUSULA DECIMA QUARTA -- A CONTRATADA não será responsável pela fidelidade dos

atou oficiais disponibilizados até o momento do fomecimento dos dados pelo Município, podendo manter sob sua

custódia os textos originais enviados para prova do seu encaminhamento e teor; .,,,p

..........~ ÓZl&#

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

[sDR. MARIANO DE BIQUEIRA FILHO"
Rua Capitão Neves, 1998 - Centro - Mirassol/SP - CEP: 15130-000

B' PABX (1 7) 3253-9460 - CNPJ 46.61 2.032/0001-49
www.mirassol.se.aov.br

Estado de São Pauli

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - O CONTRATANTE manterá constante vigilância sobre os
produtos finais gerados e encaminhados, ficando a CONTRATADA obrigada a tomar medidas corretivas aos textos

das leis que se fizerem necessárias, tão logo seja certificada de qualquer anormalidade constatada pela
CONTRATANTE

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - Em razão de a legislação ser de domínio público, a
CONTRATADA não se responsabilizará por danos ou prejukos decorrentes de decisões administrativas, gerenciais

ou comerciais tomadas com suporte nas informações fornecidas pelo site, assim como não se responsabilizará

por danos ou prejukos decorrentes de falhas de operação por pessoa não habilitada.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - A CONTRATADA se obriga a fornecer orientação, em seu

horário comercial, por suporte de telecomunicação, ao pessoal técnico do CONTRATANTE e /ou ao público em
geral interessado nas informações.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - A CONTRATADA é desobrigada a abrir as informações de

seus bancos de dados para qualquer outra Pessoa Jurídica de Direito Público que não tenha vínculo contratual
com esta

DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁUSULA DECIMA NONA- Constituem motivos de rescisão contratual os previstos nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal Ro 8.666/93.

CLÁUSULA VIGESIMA -- A CONTRATADA estará sujeita a

1 -- Multa de ATÉ 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato quando ocorrer a

inexecução total ou parcial do contrato, bem como a sua rescisão unilateral, por culpa exclusiva da
CONTRATADA. sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei;

11 -- Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na
entrega do objeto.

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -- São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
todos os ânus, tributos, encargos, impostos, taxas, contribuições ou responsabilidades, sejam de caráter

trabalhista, previdenciárío, acidentário, comercial e outras, de competência fazendária ou não, relacionada ao

objeto contratual, podendo o CONTRATANTE fiscalizar o cumprimento dessas

7
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DO FUNDAMENTO

Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei no 4.095/2017 de 21 de dezembro de 2.017

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA Este contrato foi celebrado nos termos do artigo 25, 1 da Lei

DO FORO

da interpretação e aplicação do presente Contrato, elegem as partes. o Foro da Comarca de Mirassol, SP, com

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes

digitado em 05 (ando) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato.

CONTRATANTE
Município de MiraÉsol
Dr. André Ricarqb Vieira

}
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CARLnO MELLO DE UZ

,,a $YiC««z
Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matrícula no. IO1.625-3

Te«êMthtR
SuzetelCássio de Andrade
RG IZ514.014 SSP/SP
Matrícula 101.182-0

0.$,úünJ...,.ç--
Che%"da Divisão de Cothunicações
.Administrativas '-
Sandra Mana Diresta Galão


