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CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Projeto de Lei nOAJ; 12019

Campo Largo, 09 de agosto de 2019

Assunto - Projeto de Lei

Súmula: Disciplina a publicação resumida de contratos e aditamentos, prevista
no Art. 61, §único da Lei Federal 8666/1993, no Município de Campo Largo, e dá
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do Paraná, aprovou e eu,
prefeito municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. A publicação resumida do instrumento de contrato ou seus
aditamentos de que trata o art. 61 da Lei Federal 8666/1993 conterá,
obrigatoriamente, os nomes das partes, o objeto, o número do contrato, o
prazo, o valor e o número do processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade,
de que resultou.

Parágrafo uruco. Os aditamentos contratuais conterão também o
fundamento legal e a justificativa detalhada sobre os motivos do aditivo, além
de discriminar claramente o novo prazo de execução e os valores do aditivo e
global do contrato, corrigidos.

Art. 2°. A regra prevista no artigo anterior valerá para as publicações realizadas
no Órgão Oficial do Município, em jornais contratados para esse fim, Diários
Oficiais e nos Portais da Transparência mantidos na internet pela
administração municipal.
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§ 1°.Os aditivos contratuais, em consonância com o princípio da publicidade,
deverão ser publicados, em resumo conforme especifica o art. 1°,ao menos 7
dias antes da assinatura.

§2°.A regra estabelecida nessa Lei também deverá ser observada no caso de
convênios e quaisquer instrumentos congêneros.

Art. 3°. Todos os atos editados pela Administração Municipal deverão ser
publicados de forma legível e clara.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
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Vereador Autor

Omnia in Bonum
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