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CONTRATO Nº 055/2017 
 
CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO A 
IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E PUBLICAÇÃO ON-LINE DOS ATOS 
OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO DO MUNICÍPIO. 
 
Pelo presente instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE XAVANTINA, 
Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano 
Simon, 163, Centro, Xavantina - SC, inscrita no CNPJ sob nº 83.009.878/0001-15, 
neste ato representada por seu Prefeito Sr. ENOIR FAZOLO, de ora em diante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado, LIZ SERVIÇOS 
ONLINE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua 238, nº 277, 
Sala 1, Itapema/SC, inscrita no CNPJ sob nº 03.725.725/0001-35, portadora dos 
direitos do domínio LeisMunicipais.com.br, neste ato representada por seu sócio 
administrador, Sr. CARLITO MELLO DE LIZ, brasileiro, maior, casado, portador do 
CIC nº 181.488.089-53 e da cédula de identidade nº 220.562, de ora em diante 
denominada simplesmente de CONTRATADA, ajustam entre si o abaixo 
discriminado: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1. Constitui objeto do presente contrato: 

1.1 - Implantação e publicação on-line do compêndio – 1600 Normas - dos Atos 
Oficiais de efeito externo (Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias), em 
arquivos no formato de texto editável (html) e imagem (pdf), por meio de sistema 
informatizado disponibilizado pela CONTRATADA; 
1.2 - Atualização e implementação de novas Normas expedidas pelo município 
durante a vigência contratual; 
1.3 - Acesso ao sistema de legislação municipal através do site 
LeisMunicipais.com.br e link direcionado ao website oficial da CONTRATANTE, em 
menu específico “LEIS MUNICIPAIS”, por meio do seguinte endereço eletrônico 
(URL): https://www.leismunicipais.com.br/prefeitura/sc/xavantina;  
1.3.1 - Facilitando acesso a quaisquer normas com no máximo 21 caracteres em seu 
endereço eletrônico. 
1.4 - Acesso ao sistema de legislação municipal por meio de Smartphones/Tablets 
via aplicativo mobile; 
1.5 - Formatação e disponibilização das Normas conforme padrões estabelecidos 
pela Técnica Legislativa (Lei Complementar Federal nº 95/1998 e Decreto 
4.176/2002); 
1.6 - Indexar/linkar as normas mencionadas na íntegra dos textos; 
1.7 - Consolidar, Compilar e Versionar as 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)1; 
1.8 - Sistema de pesquisa que permite realizar buscas estratificadas por: período de 
tempo; palavras-chave na ementa e/ou íntegra; número do Ato, e ainda, pelo status 
da Norma: em vigor; revogadas; revogadas tacitamente; vigência esgotada; 

                                                           
1
 Disponível em www.leismunicipais.com.br/consolidacao-leis 

https://www.leismunicipais.com.br/prefeitura/sc/xavantina
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inconstitucionais e repristinadas; E ainda, os termos pesquisados deverão localizar 
as leis estaduais do respectivo Estado; 
1.9 - Dashboard gerencial para o corpo técnico da CONTRATANTE, permitindo a 
publicação de Normas, bem como emissão de relatórios: normas faltantes; normas 
mais acessadas; quantidade de acessos à legislação; número de Atos publicados 
em cada exercício; quantidade de normas em vigor e revogadas, por exercício; 
quantificação e discriminação dos Atos publicados, por número, tipo e data de 
disponibilização no sistema; 
1.10 - Acesso às ferramentas exclusivas do sistema para todo o corpo técnico da 
CONTRATANTE: Pesquisa Nacional, Leis à Sociedade, Seguir Município e 
Seguir Termo: 
1.10.1 - Interligação e acesso imediato - com único clique - ao conteúdo da 
respectiva legislação estadual, quando mencionada nas leis do município; 
1.10.2 - Protocolo “https” para garantia de segurança durante o acesso à legislação, 
permitindo conexão segura do cidadão com as informações exibidas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2. A CONTRATANTE obriga-se a: 

2.1 - Indicar formalmente à CONTRATADA, no prazo de 07 (sete) dias úteis após 
assinatura do contrato, o gestor/setor responsável para acompanhamento, geração 
e encaminhamento das informações e documentos, bem como a fiscalização da 
execução dos serviços, visando o cumprimento do objeto contratado; 
2.2 - Encaminhar toda a legislação existente até o ano de 2017, em arquivos digitais 
nos formatos de texto editável (.doc ou .txt) e imagem digitalizada (.pdf ou .jpeg/png); 
2.3 - Manter o envio contínuo das novas Normas expedidas pelo Município, a partir 
da data de assinatura do contrato, em arquivos digitais nos formatos estabelecidos 
no item;  
2.4 - 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; 
2.5 - Dados superiores ao estabelecido neste item serão encaminhados de acordo 
com as instruções dadas pela equipe técnica da CONTRATADA à CONTRATANTE; 
2.6 - Criar link em sua página oficial, com ícone de abertura descrito “LEIS 
MUNICIPAIS”, por meio da seguinte URL de direcionamento: 
https://www.leismunicipais.com.br/prefeitura/sc/xavantina  
2.7 A CONTRATADA obriga-se a: 
2.7.1 - Publicar a legislação existente até o ano de 2017 dentro do prazo 
estabelecido na Etapa 02 do Cronograma de Execução anexado a este contrato; 
2.7.2 - Publicar a legislação de atualização, compreendendo-se as Normas do mês 
corrente, no prazo de 01 (um) dia útil após o recebimento do material encaminhado 
pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no item 2.3; 
2.7.3 - 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; 

https://www.leismunicipais.com.br/prefeitura/sc/xavantina


 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE XAVANTINA 

 

Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro - CEP 89780-000 - Telefone: (49) 3454-3100 
  

2.7.4 - Nos casos das Normas encaminhadas pela CONTRATANTE em formato 
“pdf”, que sejam considerados obsoletos, disponibilizá-las em imagem, 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; 
2.7.5 - Manter ativo o sistema de consulta da legislação após o período de vigência 
contratual, não havendo prorrogação dos serviços. A CONTRATANTE poderá 
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 

dos arquivos através do sistema interno habilitado. 

b) Os Atos serão publicados no sistema em arquivos no formato “.pdf” ou 

equivalente (imagens). 

c) A CONTRATADA fica eximida de realizar qualquer procedimento 

pertinente à publicação, consolidação, compilação e versionamento dos Atos 

publicados após o período de vigência contratual. 

d) A CONTRATANTE deverá manter o link de acesso ao sistema de 

legislação em seu portal oficial, a fim de manter a facilidade de acesso aos 

servidores e cidadãos. 

  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
3.1 - O prazo de execução dos serviços se dará conforme cronograma de etapas 
ajustado entre as partes, constante do Anexo Único deste contrato. 
3.2 - O cronograma é uma referência e poderá ser alterado segundo as 
necessidades e prioridades do projeto, de acordo com avaliações e critérios 
estabelecidos entre as partes. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
4.1 - O presente contrato é válido por 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E ENCARGOS 
 
5.1 - Pela instalação e ativação do sistema objetivando a disponibilização dos dados 
e processamento das informações, compreendendo um banco de dados que contém 
1600 Atos Oficiais (Leis Ordinárias, Complementares), o custo será da ordem de R$ 
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sendo os pagamentos realizados da 
seguinte forma: 

a) 50% - R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais) – em até 
15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato; 

b) 25% - R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinto) – em até 60 
(sessenta) dias a contar da assinatura do contrato; e 

c) 25% - R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinto) – em até 120 (cento 
e vinte) dias a contar da assinatura do contrato. 
5.2 - A falta de pagamento por período superior a 30 (trinta) dias da última Nota 
Fiscal emitida autorizará a CONTRATADA a suspender os serviços e a cessão de 
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uso do software, bem como rescindir o contrato ora pactuado, sem prejuízo de 
cobrar o período contratual previsto neste instrumento. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E SEGURANÇA 
 
6.1 - A CONTRATADA não será responsável pela fidelidade dos atos oficiais 
disponibilizados até o momento do fornecimento dos dados pelo Município, podendo 
manter sob sua custódia os textos originais enviados para prova do seu 
encaminhamento e teor; 
6.2 - A CONTRATANTE manterá constante vigilância sobre os produtos finais 
gerados e encaminhados, ficando a CONTRATADA obrigada a tomar as medidas 
corretivas aos textos das leis que se fizerem necessárias tão logo seja certificada de 
qualquer anormalidade constatada pela CONTRATANTE; 
6.3 - Em razão de a legislação ser de domínio público, a CONTRATADA não se 
responsabilizará por danos ou prejuízos decorrentes de decisões administrativas, 
gerenciais ou comerciais tomadas com suporte nas informações fornecidas pelo site, 
assim como não se responsabilizará por danos ou prejuízos decorrentes de falhas 
de operação por pessoa não habilitada; 
6.4 - A CONTRATADA se obriga a fornecer orientação, em seu horário comercial, 
por suporte de telecomunicação, ao pessoal técnico da CONTRATANTE e/ou ao 
público em geral interessado nas informações; 
6.5 - A CONTRATADA é desobrigada a abrir as informações de seu banco de dados 
para qualquer outra Pessoa Jurídica de Direito Público que não tenha vínculo 
contratual com esta. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
 
7.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar 
ao CONTRATADO, as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 
b) Suspensão ao direito de licitar com a Administração pelo prazo de 2 

(dois) anos; 
c) Declaração de idoneidade, com fulcro no Capítulo IV, seção II, da Lei 

n° 8666/93; 
d) Multa. 

7.1.1 - A penalidade de advertência será aplicada em caso de infrações cometidas 
que prejudiquem a lisura do Contrato ou que venham a causar dano ao 
CONTRATANTE ou a terceiros. 
7.1.2 - As multas serão as seguintes: 

a) De até 0,5% (meio por cento), sobre o valor da fatura, por 
inobservância de quaisquer das responsabilidades arroladas na Cláusula quarta, 
deste instrumento. 

b) De até 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, no caso de 
desistência de Fornecimento. 
7.1.3 - A penalidade de suspensão temporária de participar em licitações e 
impedimento de contratar com a Administração serão aplicadas nos seguintes 
casos:  

a) fizer declaração falsa; 
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b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 
c) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do contrato, injustificadamente; 
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer  fraude fiscal; 
g) fornecer produtos em desconformidade com o especificado; 
h) não substituir, no prazo estipulado, os produtos recusados pelo  

Contratante. 
i) descumprir  prazos e condições previstas neste  instrumento. 

7.1.4 - A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração pública será aplicado nos casos em que o CONTRATANTE, após 
análise dos fatos, constatar que a contratada praticou falta grave. 
§ 1° A cobrança da multa prevista no subitem 7.1.3, alínea “a”, será descontada 
quando da apresentação da nota fiscal e, a prevista na alínea “b”, por intermédio de 
notificação de cobrança sendo a CONTRATADA obrigada a fazer o recolhimento 
aos cofres públicos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de cobrança 
judicial. 
§ 2º A punição definida no subitem 7.1.3 será por até 5 (cinco) anos ou enquanto 
perdurar os motivos de sua punição. 
§ 3º A punição definida no subitem 7.1.4 será por até 2 (dois) anos, ou enquanto 
perdurar os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 
§ 4º As penalidades poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, nos 
termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
§ 5º Na aplicação dessas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, 
garantido o contraditório e a ampla defesa. 
§ 6° Além das penalidades acima citadas a CONTRATADA ficará sujeita ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
8.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos 
elencados no artigo 78 e seguinte da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores 
vigentes. 
Parágrafo único. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em 
caso de rescisão Administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores vigentes. 
 
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO 
 
9.1 - A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente 
se reputará se tomada expressamente em instrumento aditivo, que ao presente 
passará a fazer parte integrante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
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10.1 - A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da 
CONTRATADA serão exercidos pela CONTRATANTE, através do servidor 
JAQUELINE RIBEIROS que poderá, junto ao representante da CONTRATADA, 
solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as 
quais, se não forem sanadas no prazo de 2 (dois) dias, serão objeto de comunicação 
oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 
Parágrafo único. As solicitações, reclamações, exigências, observações e 
ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão 
registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO DISTRATO 
 
11.1 - As partes poderão, a qualquer momento, rescindir o presente contrato 
mediante prévio aviso, expresso e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 
período em que serão inteiramente válidas todas as cláusulas contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Seara/SC para dirimir as dúvidas oriundas 
do presente contrato e para assegurar a sua fiel execução. 
 
Assim, ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma. 
 
Xavantina, SC, 14 de junho de 2017. 

 

 

________________________________ 

LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA 
CARLITO MELLO DE LIZ 

Sócio Administrador 
CONTRATADA 

 

________________________________ 

ENOIR FAZOLO 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

Testemunhas: 

 

 

 

01. ______________________________ 

Nome:  VAGNER LUIZ WOICHEKOSKI 

CPF: 070.130.939-39 

 

 

02.______________________________ 

Nome: JAIME MASIERO 
CPF: 027.225.729-07 
Fiscal do Contrato 
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ANEXO ÚNICO 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

Embora as etapas estejam elencadas sequencialmente, na prática poderão 
ocorrer trabalhos paralelos ou combinados, bem como os prazos estabelecidos 
prorrogados ou adiantados. Estas definições serão pactuadas entre as partes 
durante a execução dos trabalhos. 
 

ETAPA RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO PRAZO 

1 CONTRATANTE 

Envio do material conforme 

estabelecido no item 2.2, da 

Cláusula Segunda, 

compreendendo a legislação 

existente até a data de assinatura 

do contrato. 

Até 15 (quinze) dias -

Contados a partir da 

assinatura do contrato. 

2 CONTRATADA 

Publicação do acervo encaminhado 

pela CONTRATANTE na Etapa 1. 

Até 90 (noventa) dias - 

Contados após recebimento 

do material. 

3 CONTRATADA 

Consolidação da legislação 

disponibilizada no sistema a partir 

do acervo encaminhado pela 

CONTRATANTE na Etapa 1. 

Até 30 (trinta) dias - 

Contados após conclusão da 

etapa 2. 

4 CONTRATADA 

Apresentação de relatórios 

contendo incongruências e falhas 

localizadas na legislação do 

Município após execução das 

Etapas 2 e 3. 

 

7 (sete) dias - Concluídas as 

etapas 2 e 3. 

5 CONTRATANTE 

Avaliação e retorno acerca das 

informações contidas nos relatórios 

fornecidos pela CONTRATADA na 

Etapa 4. 

20 (vinte) dias - Contados 

após recebimento dos 

relatórios.  

6 CONTRATADA 

Publicação das novas normas 

expedidas e encaminhadas pelo 

Município durante a vigência 

contratual. 

Início imediato a contar da 

data de assinatura do 

contrato. 

 


