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GABINETE D0 PREFEITO

MENSAGEM AO PROJET0 DE LEI N° 021.
Boa Vista-PB, 30 de julho de 2019.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores :

Apraz-nos submeter a apreciagao dessa Egr6gia Cinara, o incluso Projeto de Lei que

disp6e sobre a gravapao em audio e video dos processos licitat6rios e sua transmiss5o ao vivo,

por meio da internet.

0  Projeto  que  ora encaninhamos  a esta  Casa objetiva a  institui9ao da gravagao  dos

processos licitat6rios do municipio, cuja fmalidade 6 proporoionar maior transparencia aos atos

da administra9ao municipal, em especial os atos relativos a licitap5es, ante a relevancia de tais

atos, por envolverem diretamente as finan9as municipais;

Conforme  o  texto  do  projeto,  a  intengao  6  dar maior publicidade  e  informap6es  sobre

como o Poder Executivo gerencias seus gastos.

Na expectativa de que o Projeto ora submetido a apreciapao dessa Casa seja apreciado

em  cariter  de  urgencia,  transmitimos  a  Vossa  Excelencia  e  aos  ilustres  componentes  dessa

Colenda Casa, o reconhecinento pelo apoio recebido.
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GABINETE D0 PREFEITO

PROJET0 DE LEI N° 021/2019
Boa Vista -PB, 30 de julho de 2019.

DISP6E   SOBRE   A   GRAVACAO   EM   AUDIO   E
viDEO  DOS  PROCESSOS  LICITATORIOS  E  SUA
TRANSMISSAO     AO     VIVO,     POR    MEIO    DA
INTERNET E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0  PREFEITO  CONSTITUCIONAL  DE  BOA  VISTA,  fapo  saber  que  a  Canara  Municipal  de
Vereadores aprovou, e Eu sanciono a seguinte Lei:

SrtLEiLTA°6;Prre°alc,:£S:o`;Cpjei:€ri:I(gpa¥GeA::tjTd:dng#£PdEmpm¥trca%oC3,¥ecfa°¥n¥i:e%'::¥:uTass:
fundap6es, sera gravado em audio e video e transmitido ao vivo por meio da internet, atrav6s dos Portais
disponiveis.

Parigrafo Primeiro: A gravapao das sess6es se dari em meio eletr6nico e midia para serem anexados
mos respectivos processos licitat6rios.

Pardgrafo  Segundo:  Devefa constar no  edital  das  licitap6es  a previsao  da gravapao  e transmissao ao
vivo, ben como que a midia a elas relacionada sera anexada ao processo licitat6rio.

Art.  2a  -  Para  efeito  do  disposto  no  Art.   1°  desta  Lei,  a  gravapao  abrangera  a  fase  de  lances,  os
procedimentos   de   abertura   dos   envelopes   contendo   a   documentapao   relativa   a   habilitapao   dos
concoiTentes,   de  verificapao  da  conformidade   de  cada  proposta  com  os  requisitos  do  edital  e  de
julgamento e classifica9ao das propostas de acordo com os criterios de avaliacao constantes no edital.

Pardgrafo  dnico: Excluem-s8  do  disposto  nesta  lei  os  processos  licitat6rios  realizados  por  meio  dos
preg5es eletr6picos na internet e por compra direta.

Art.  3°  -  As  sess6es  que,  excepcionalmente,  nao puderem ser gravadas  ou transmitidas  em tempo real,
deverao   ser  devidamente  justificadas   por  escrito,  apontando  a  impossibilidade,   pela  Comissao  de
Licitapao.

Art. 4° - Revogadas as disposie6es em contrato, esta Lei entrara em vigor na data de sun publicapao.

Boa Vista -PB, 30 dejulho de 2019.
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