PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 2.998, DE 3 DE JANEIRO DE 2019.
(Autor: Vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto)
Publicado no jornal Diário da Costa do Sol
Edição nº 4528 Ano 15
Data: 5 a 7 / 1 / 2019

Dispõe sobre dar publicidade aos
editais de certame licitatório e aos
contratos, no seu inteiro teor,
firmados pelo Poder Público
Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Todos os contratos, e seus aditivos, bem como os editais de certame
licitatório celebrados entre o Poder Público Municipal e pessoas jurídicas de direito
público ou privado, com ou sem fins lucrativos, deverão ter cópias de inteiro teor,
publicadas no site da Prefeitura de Cabo Frio em consonância com os princípios
estabelecidos na Lei 12.527/2011.
I - não sendo possível conceder o acesso imediato, o órgão ou entidade
responsável deverá divulgar os atos em prazo não superior a 10 dias após sua assinatura;
II - a divulgação das informações estabelecidas no caput deste artigo deve ser de

fácil acesso à população, sem a necessidade de criação de cadastro ou senha.
Art. 2º Os contratos firmados pelo município com dispensa de licitação, inclusive
seus aditivos e alterações deverão ser divulgados no site da Prefeitura de Cabo Frio, em
jornal de ampla divulgação ou no Diário Oficial em até 05 (cinco) dias após a sua
assinatura, juntamente com a exposição de motivos que justificaram as dispensas da
licitação.
Art. 3º Na publicação dos aditivos a que se referem os caputs dos artigos 1° e 2°
da presente lei deverão figurar a redação original dos termos alterados e sua justificativa.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Cabo Frio, 3 de janeiro de 2019.
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