
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3731/2017 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder 

Público Municipal dar publicidade, em seu 

site oficial, aos contratos e licitações 

públicas, assim como às contratações por 

dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a publicar na primeira página do seu site 

oficial na rede mundial de computadores (internet), em local de ampla visibilidade, todos os 

contratos e licitações públicas, assim como as dispensas e inexigibilidades de licitações. 

§ 1º A publicação a que se refere o “caput” deste artigo deve especificar o objeto da 

contratação, o preço a ser pago pelo poder público, a pessoa física ou jurídica contratada, bem 

como deve oportunizar o acesso aos interessados a especificações do contrato ou licitação, 

tais como condições e forma de pagamento, regime de execução ou forma de fornecimento, 

os prazos para execução e conclusão, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, dentre outras 

informações que constarem do contrato ou licitação.  

§ 2º Nos casos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, deverão ser disponibilizadas 

ainda as razões que a motivaram, bem como as disposições legais que a autorizaram. 

Art. 2º O Poder Executivo Municipal deverá disponibilizar as informações referidas no artigo 

anterior no prazo de 15 (quinze) dias após a celebração do contrato ou da homologação da 

licitação. 

Parágrafo único. Em caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação, o prazo para 

disponibilizar as informações a que se refere esta lei será de 05 (cinco) dias contados a partir 

da publicação no diário oficial. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 02 de outubro de 2017. 
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