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ANEXO II  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr. 020/2021 

      

 

      

ITEM QTD DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 
(anual) 

1 12 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE 
LEGISLAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NONOAI-RS, CONTENDO AS LEIS ORDINÁRIAS, LEIS 
COMPLEMENTARES, DECRETOS MUNICIPAIS, LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL (EM VIGOR E REVOGADAS) E 
EMENDAS À LOM, ABRANGENDO: 

• Disponibilização de todos os documentos em seu 
formato original, (digitalizado); 

• Disponibilização de todos os documentos em forma 
de texto digitado; 

• Preparação de textos, seguindo os mesmos 
padrões de formatação para todos os diplomas 
legais (conf. 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 da assembleia 
legislativa; 

• Disponibilização de um relatório contendo as 
inconsistências encontradas na legislação durante 
o processamento das mesmas; 

• Disponibilização de um índice junto ao diploma 
legal acessado, contendo todos os diplomas legais 
diretamente relacionadas com o mesmo; 

• Criação de notas em meio a 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 por assunto; 

• Disponibilização do recurso de pesquisa por 
diplomas com vários filtros para facilitar a busca; 

• Consolidação e compilação da legislação 
municipal; 

• Possibilidade de extrair o(s) arquivo(s) 
digitalizado(s) original, texto (.doc) ou (.pdf); 

• Recurso de acesso as redes sociais, possibilitando 

R$ 220,00 R$ 2.640,00 
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que o usuário compartilhe, curta e poste as leis a 
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; 

• Atualização e implementação na seção legislação 
de todos os novos diplomas legais aprovados pelo 
prazo de 12 (doze) meses, com periodicidade de 
no máximo 24 (vinte e quatro) horas após o 
recebimento. 

  
  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ANUAL  R$ 2.640,00 
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