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LEI Nº 2578/2019, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

 
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 

DE REALIZAR-SE A TRANSMISSÃO AO 

VIVO, POR MEIO DA INTERNET, DAS 

SESSÕES PÚBLICAS DAS LICITAÇÕES 

PRESENCIAIS REALIZADAS PELOS 

PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Redação dada 

pela Emenda Modificativa Nº. 001/2019, ao 

Projeto de Lei do Legislativo Nº 022/2019 

de 07 de dezembro de 2019). 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte.  
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Parelhas – RN aprovou e eu promulgo a 

seguinte Lei: 
   

Art. 1º - Fica o Poder Executivo (Prefeitura Municipal) e a Câmara Municipal de 

Parelhas, autorizados a transmitir ao vivo, por meio de internet, por meio do facebook, no 

portal da transparência da prefeitura e Câmara Municipal de Parelhas, as sessões 

públicas das licitações realizadas pelo município de Parelhas – RN. 

 

Parágrafo Único. Constituem exceção à regra disposta no caput os procedimentos 

licitatórios de pregão eletrônico e de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

 

Art. 2º - Estabelece a obrigatoriedade de todo processo licitatório realizado por 

órgãos da administração direta e indireta, fundações e empresas de economia mista 

pública do município de Parelhas – RN, deverá não só ser transmitido em tempo real 

como também gravado em áudio e vídeo, por meio da internet, por meio do facebook, no 

portal da transparência do executivo e legislativo. 

 

Art. 3º - A gravação abrangerá os procedimentos de abertura dos envelopes 

contendo documentação relativa a habilitação dos concorrentes, de verificação da 

conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e de julgamento e 

classificação das pessoas de acordo com os critérios de avaliação constante no edital. 

 

Art. 4º - Ficarão Excluídos da norma os pregões eletrônicos e por compra direta. 

 

Art. 5º - A gravação deverá ser arquivada por cinco anos. 
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor no prazo no prazo de 90 (noventas) dias da data de 

sua publicação. 

 

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA, em Parelhas/RN, 23 de dezembro de 2019. 

 

Alexandre Carlo de Medeiros Dantas 
Prefeito Municipal 


