LEIS E DECRETOS FEDERAIS

Lei nº 8666 – 21/06/1993 - Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm

Lei nº 10.520 – 17/07/2002 – Institui no âmbito da União, Estados. Distrito Federal e Municipal,
nos termos do art 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm

Lei nº 12.232 – 29/04/2010 – Dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela
administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de
propaganda e da outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12232.htm

Lei complementar nº 123 – 14/12/2006 – Institui o estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte.
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LCP/Lcp123.htm

LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS

Lei nº 3399 – 24/01/1995 – Dispõe sobre o estatuto Jurídico das Licitações e Contratos
Administrativos no Âmbito da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Município.
Lei nº 4.469 – 20/12/2006 - Acrescenta artigo à Lei nº 3.399 de 24/01/1995, que dispõe sobre o
estatuto Jurídico das Licitações e Contratos Administrativos no âmbito da Administração Direta
e Indireta e fundacional do Município, e da outras providencias
Decreto Municipal nº 7.350 – 14/02/1995 – Aprova o regulamento para processamento das
Licitações e Contratos Administrativos Direta
Decreto Municipal nº 7.384 – 31/08/1995 – Dispõe sobre a Coordenadoria de Licitações
Decreto Municipal nº 7739 – 20/01/1998 – Acrescenta dispositivo que especifica ao Decreto
nº 7350 de 14/02/1998, que aprova o regulamento para o processamento das Licitações e
Contratos na Administração Direta
Decreto Municipal nº 4660 – 25.06.2008 - Estabelece normas gerais conferindo tratamento
diferenciado e favorecido ao Micro-Empreendedor Individual e as Micro e Pequenas Empresas,
de que trata a Lei Complementar Federal Nº 123/06, No Âmbito do Município de São Caetano
do Sul e dá Outras Providências.
Decreto Municipal nº 9459 – 18-12.2006 - Regulamenta a licitação na modalidade pregão
para aquisição de bens e serviços comuns da administração municipal

http://administracao.saocaetanodosul.sp.gov.br/cidadania_leis/consulta.php

