
·'Publicada em )6 I Oq I 1q· 
-Nos termos do art. 82 da 
Lei Orqanica r,1untcipar· 

Anchieta (ES), 16 de Setembro de 2019. 

Registra-se. Publique-se e cumpra-se. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

1- lnstrucao Normativ~ SCL N° 08/2017, versao 02 que disp6e sobre retinas de trabalho 
quanto aos procedimentos para a pesquisa de cotacao de precos aquisicao de bens no 
arnbito da Adrninistracao Direta e lndireta do Peder Executive do Municf pio de Anchieta e 
da outras providencias. 

Art. 1°- Fica aprovada os termos da lnstrucao Normativa SCL n° 08/2017, versao 
02, relativa ao Sistema de Compras, Licitacoes e Contratos, de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Adrninistracao e Recurses Humanos a seguir relacionada: 

DECRETA 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ANCHIETA, usando das atribuicoes que lhe sac 
conferidas pela Lei Orqanica do Municf pio e objetivando o atendimento ao disposto na 
Resolucao do Tribunal de Contas do Estado do Espfrito Santo n° 227/2011, alterada pela 

' n° 257/2013, que estabeleceu o prazo para a devida elaboracao e aprovacao do Manual de 
Procedimentos e Retinas lnternas, bem como, o Plano de A9ao para irnplantacao do 
Sistema de Controle lnterno, Manual de Retinas lnternas e Procedimentos de Controle, 
elaboracao e aprovacao do Manual de Auditoria lnterna e realizacao de Auditorias do 
Municfpio de Anchieta/ES - 2017", aprovado nos termos do Decreto n° 5656, de 1° de 
rnarco de 2017. 

Disp6e sobre a aprovacao da lnstrucao Normativa 
SCL n° 08/2017, versao 02, referente a pesquisa e 
cotacao de precos, aquisicao de bens e services 
mediante dispensa e inexigibilidade, ernissao de 
ordem de fornectmento/execucao e cadastro de 
materiais e fornecedores no sistema informatizado de 
compras no arnbito da Administracao Direta e lndireta 
do Peder Executive do Municipio de Anchieta e ca 
outras providencias. 

DECRETO N° 5928, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 


