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Disp6e sobre a p u b l i c a c a o de 
i n fo r m a c o e s sobre Editais de Li c i t a c a o 
do Poder Pub li co do Municfpio de 
Penaforte nas redes sociais 

O Presidente da Camara Municipal de Penaforte, no uso de suas atribuicoes 
legais, que lhe sao conferidas pela Lei Organica do Municipio, Art. 39, §§ 1!! e 2!!, C/C 
Art. 40, § 6!!, promulga e sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1 ° - Ao Poder Executivo e Poder Legislativo do Municfpio de Penaforte 
publicarao em suas redes sociais inforrnacoes simplificadas sobre editais de 
licitacao ap6s publicacao realizada em seus diaries oficiais. 

§1 ° - as inforrnacoes mencionadas no caput deste artigo referem-se ao objeto, 
prazo e valor da licitacao e o local para a retirada e apresentacao de documentos e 
telefone para contato e solucao de duvidas. 

§2° - A publicacao devera ser feita por todas as redes sociais utilizadas por Poder 
Publico licitante, de forma clara e objetiva, no dia imediatamente posterior a 
publicacao em diario oficial, todos os dias, uma vez ao dia, ate o dia anterior ao prazo 
final para o Infcio do processo de licitacao, 

Art. 2° - A Prefeitura Municipal de Penaforte publicara ao menos uma vez ao 
mes, em suas redes sociais, aviso sabre a divulgacao de seus processos 
licitat6rios, tambern por meio de pastagens em suas redes sociais e de mesmo modo, 

_ de forma permanente, nas paginas iniciais de suas paginas na internet. 
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Art. 3Q - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 
disposicoes em contrario. 

Camara Municipal de Penaforte, em 01 de Julho de 2021. 

iz Ferreira 
Presidente da Camara 


