DECRETO Nº 12.419, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
(Publicação DOM de 30/11/1996:03)

Dispõe Sobre a Publicidade dos Avisos de Licitações Instauradas nas Modalidades de Tomada de Preços e Concorrência

O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais e, 
CONSIDERANDO a publicidade institucional dos avisos contendo resumos dos editais de concorrência, tomadas de preços, concursos e leilões, que a legislação estabelece que devem ocorrer mediante publicação no Diário Oficial do Estado e em jornal diário de grande circulação também no Estado e ainda em jornal de circulação no Município;

CONSIDERANDO que, com base no artigo 100 da Lei Orgânica do Município de Campinas, o Poder Executivo Municipal vem publicando os avisos dos resumos dos Editais somente no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado, em recentes decisões (TC 1155/003/95 e TC 1156/003/95), recomendou a realização de estudos pela Administração daquela Egrégia Corte quanto a obrigatoriedade de os Municípios publicarem seus atos, objetivando traçar clara orientação às Municipalidades a respeito da matéria, tendo em conta que os grandes municípios possuem imprensa oficial própria;

CONSIDERANDO a recomendação do Egrégio Tribunal para que o Município proceda as publicações em conformidade com o texto expresso no artigo 21, incisos I, II e III da Lei Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 8883/94,

DECRETA
Artigo 1º - Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, tomadas de preços, concursos e leilões, promovidos pelo Poder Executivo Municipal, deverão ser publicados com antecedência e no mínimo por uma vez, no Diário Oficial do Município de Campinas, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em jornal diário de grande circulação no Estado e em jornal de circulação no Município, independentemente de seu objetivo.
Artigo 2º - As Secretarias Municipais deverão, de imediato, efetuar levantamento estimativo de suas necessidades de publicidades com base na quantidade de licitações prevista para 1997, indicando os recursos orçamentários.
Parágrafo único - Competirá à Secretaria Municipal de Administração providenciar as contratações dos órgãos de imprensa, com base nas informações fornecidas e utilizando os recursos orçamentários disponibilizados pelas Secretarias usuárias.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto deverão onerar dotação orçamentária própria do exercício de 1997, em função do eminente encerramento do exercício de 1.996;
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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