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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 



SE(;AO I 

DA FINALIDADE 

CAPITULOI 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Fornecimento/Execucao e Cadastro de Materiais e 

Fornecedores no Sistema Informatizado de Compras, 

no ambito da Administracao Direta e lndireta do Poder 

· Executivo Municipal de Anchieta/ES. 

de Ord em de Emissao inexigibilidade, 

Dispoe sobre as rotinas de trabalho quanto aos 

procedimentos para a Pesquisa e Cotacao de Precos, 

aquisicao de hens e services mediante dispensa e 

Art. 1 °. A presen e instrucao normativa dispoe sobre as rotinas de trabalho quanto aos 1 
..... ,, "( 

procedimentos para a Pesquisa e Cotacao de Precos, aquisicao de bens e services mediante r. / 

.,....._ -~- ·· ---~ ·,..., ..... "' )F ion. , 1q 
l - ... _ ... _...~ ..... , ~ c ' , ~ ' -. ' "" ______, __ __, - 1 ..... 

~~~i3 ;;;;~~:~.~~;;.:1~.1:~.·£,:-~:;~~ fW: ,I_ f I - - - - , . . . . . ,, - '1.l ~- 

Unidade Responsavel: Secretaria Municipal de Administracao e Recursos Humanos, atraves 
da Gerencia Operacional de Administracao Geral e Services e Coordenacao de Compras. 

Ato de aprovaeao: Decreto n° 5.928/2019 

Aprovado em: 16/09/2019 

Versao: 02 

INSTRU<;AO NORMATIV A SCL N° 08/2017 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 
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I. Unidade Responsavel: E a unidade responsavel pela Instrucao Normativa (Departamento, 

Diretoria ou denominacao equivalente) que atua como orgao central do respectivo Sistema 

Administrative a que se referem as rotinas de trabalho objeto do documento. 

Art.3°. Para os fins esta Instrucao Normativa, considera-se: 

SE<;AO III 

DOS CONCEITOS 

Art. 2°. Esta Instrucao Normativa abrange todas as Unidades Executoras da Administracao 

Direta e Indireta do Poder Executivo do Municipio de Anchieta/ES, tendo suas atividades 

coordenadas e orientadas pela Secretaria Municipal de Administracao e Recursos Humanos, 

. conduzindo, assim, todas as demais unidades administrativas da estrutura organizacional, 

inclusive o Fundo Municipal de Saude. 

SE<;AO II 

DA ABRANGENCIA 

dispensa e inexigibilidade, Emissao de Ordem de Fornecimento/Execucao e Cadastro de 

Materiais e Fomecedores no Sistema Informatizado de Compras, bem como garantir a 

otimizacao do custo dos materiais/servicos utilizados, com vista a dar maior eficiencia e 

transparencia na aplicacao dos recursos publicos, no ambito do Poder Executivo Municipal de 

Anchieta, Estado do Espirito Santo. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
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X. Obras, servicos e compras de grande vulto: Aquelas cujo valor estimado seja superior a 

25 (vinte e cinco) vezes o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil reais). 

XI. Proposta: .Oferta de precos e condicoes apresentadas por pessoas fisica ou juridica, que 

pretendam contratar com a administracao, devendo conter, no minimo, os seguintes 

elementos: desc~ic;ao do objeto - indicacao da marca - quantidade a ser fomecida - preco 

unitario - prec;o total - prec;o global - prazo de validade da proposta e prazo de entrega. 

l'Publicada em J0 /OCl /Jq I 3 
Nos termos do art. 82 da tr tfJ.. lei Orqanica Munlcipal'· 'l) 

VIII. Inexigibilidade de Licitacao: Situacoes em que a contratacao precedida de licitacao e 

inviavel, porquelinviavel se mostra a competicao, 

IX. Jornal de grande circulacao: Veiculo de divulgacao que confere a Administracao a ampla 

publicidade de seus atos administrativos. 

Imprensa Oficijl: Veiculo oficial de divulgacao da Administracao Publica, sendo para a 

Uniao o Diario Oficial da Uniao, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, o 

que for definido nas respectiva.s leis. 

Vii. 

VI. Dispensa de Licitacao: Situacoes enumeradas em lei que permitem a administracao 

contratar diretamente, sem a obrigacao de proceder a licitacao. 

V. Compra: Toda aquisicao remunerada de bens para fomecimento de uma s6 vez ou 

parceladamente. 

IV.· Banco de Precos: E uma coletanea de precos de itens de materiais e seus respectivos 

fomecedores, col etados a partir de varias fontes. Esta coletanea e a base a partir da qual o 

preco de referencia de um item de material e calculado. 

III. Fluxograma: Demonstracao grafica das rotinas de trabalho relacionada a cada sistema 

administrativo, com a identificacao <las unidades executoras. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA DE ANCHIETA 

CNPJ 27.142.694/0001-58 

Unidade Execul ora: Sao todas as demais divisoes e respectivas Secretarias da estrutura 

organizacional da Prefeitura Municipal de Anchieta que se submeterao a esta instrucao 

normativa. 

II. 
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XV. Termo Referencia ou Projeto Basico: E o documento obrigat6rio que precede a licitacao 

e que devera co ter elementos capazes de propiciar avaliacao do custo pela administracao 

diante dos segui111tes elementos: orcamento detalhado, definicao dos metodos, estrategia de 

suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma 

fisico-financeiro' se for o caso, criteria de aceitacao do objeto, deveres do contratado e do 

XIV. Preco de Mercado: E considerado como de mercado quando o mesmo encontra-se dentro 

do intervalo dos valores maximo e minimo praticados em determinada praca. 

e. Verificar se o preco cobrado esta condizente com o praticado no mercado, nos demais 

casos de dispensa e inexigibilidade. 

d. Permitir escolher a melhor proposta nos casos de contratacao por dispensa de licitacao 

em funcao do valor; 

c. Possibilitar estimar a despesa para efeito de comprometimento orcamentario; 

b. Subsidiar a comissao permanente de licitacao ou pregoeiro no julgamento das 

propostas; 

· a. Definir modalidade; 

Pesquisa de Preco: E a verificacao do preco praticado no mercado, podendo-se utilizar 

meios diversos, tais como: pesquisa pela internet ou in loco, obtencao de orcamentos junto 

as empresas, verificacao de precos registrados em atas de registro de precos e verificacao 

de precos obtidos em licitacoes anteriores ou de outros orgaos, etc. A pesquisa de precos 

tern os seguintes objetivos: 

XIII. 

XII. Processo Administrativo: Conjunto de documentos gerados no decorrer da rotina, desde a 

requisicao ate a emissao da autorizacao de fornecimento ou da ordem de service, com 

registro das etapas percorridas e manifestacoes, com identificacao das datas e dos 

responsaveis em cada etapa, para arquivamento no departamento de compras e licitacoes. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
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XXIII. Autorizacao de Fornecimento/Execucao (AF): Documento emitido em nome do credor 

em que conste os materiais, quantidades, marca (se foi exigido na licitacao) autorizando o 

mesmo a fornecer os produtos e/ou services decorrente da licitacao em que este sagrou-se 

vencedor; 

XXII. Empenho: Documento utilizado para registrar as despesas orcamentarias realizadas pela 

Administracao Publica em seu primeiro estagio e que identifica o nome do credor, a 

especificacao, a importancia da despesa e a celula orcamentaria, deduzindo o saldo da 

dotacao aprovada; 

XXI. Pre-empenho ou Reserva Orcamentaria: Documento de bloqueio de dotacao 

orcamentaria coip a finalidade de atender as despesas que nao estao em condicoes de serem 

empenhadas; 

Carta-contrato:I Documento praticado pelo Poder Publico que tern por objetivo 

regulamentar obrigacoes, nas hip6teses em que a lei dispensa a celebracao de um contrato, 

a exemplo do disposto no art. 62 caput da Lein° 8.666/93. Tern natureza juridica de contrato, 

formato simplificado e sempre deve fazer remissao as disposicoes da Lein° 8.666/93; 

xx. 

XIX. SARH (Secretaria de Administraeao e Recursos Humanos): Ea unidade orcamentaria 

Sigla de identificacao; 

XVIII. FMS (Fundo Municipal de Sande): E a unidade orcamentaria e gestora dos recursos 

relativos as acces e services publicos de saude; 

XVII. Contratado: A pessoa fisica ou juridica signataria de contrato com a Administracao 

Publica. 

XVI. Contratante: E o orgao ou entidade signataria do instrumento contratual. 

contratante, prooedimentos de fiscalizacao e gerenciamento do contrato, prazo de execucao 

e sancoes, de forma clara, concisa e objetiva. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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Constituicao Estadual do Espirito Santo; .,/ 
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VI. 

V. Lei Federal n° 4.320/1964; 

Instrucao N9rmativa N° 7, de 29 de agosto de 2014 - MPOG, que "Dispoe sobre os 

procedimentos administrativos basicos para a realizacao de pesquisa de precos para a 

aquisicao de bens e contratacao de services em geral"; 

IV. 

III. Lei Complementar n°. 101/2000 que "Estabelece normas publicas voltadas para a 

responsabilidade na gestao fiscal e da outras providencias"; 

II. Lei Federal n°. 8.666/93 que "Institui normas para Licitacoes e Contratos da 

Administracao Publica"; 

I. Constituicao da Republica Federativa do Brasil/1988; 

Art. 4°. Para os fins desta Instrucao Normativa considera-se como base legal: 

SE<:AO IV 

DA BASE LEGAL 

XXVI. Pagamento: Ea efetivacao do pagamento ao credor responsavel pela prestacao do service 

ou fomecirnento do bern, recebendo a devida quitacao e ocorre ap6s a liquidacao da despesa. 

Liquidaeao: Corsiste na verificacao do direito adquirido pelo credor tendo por base OS 

titulos e documentos cornprobatorios do respective credito e tern corno objetivos: apurar a 

origern e o objeto do que se deve pagar; a importancia exata a pagar; ea quern se deve pagar 

a importancia, para extinguir a obrigacao 

xxv. 

XXIV. Ateste: Afirmacao por escrito de que houve a entregue dos produtos ou os services foram 

prestados atendendo plenamente as especificacoes, clausulas contratuais e/ou editalicias; 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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Art. 6°. Compete a Coordenacao de Compras: 

II. 

I. Requerer e controlar a contratacao para fomecimento de services de agua, energia 

eletrica, tel fonia e correio para atender ao Poder Executivo do Municipio de 

Anchieta/ESi 

Dar suporte aos trabalhos da Coordenacao de Compras. 

Art. 5°. Compete a Gerencia Operacional de Administracao Geral e Services: 

DAS RESPONSABILIDADES 

CAPITULO II 

XII. Demais legislacoes e normas relacionadas ao assunto. 

XI. Lei Municipal n° 1.315/2018 que "Institui a Lei Geral Municipal do 

Microempreendedor Individual, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte em 

observancia a Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteracoes, revoga a Lei Municipal 

n° 518, de 13 de agosto de 2006, e da outras providencias"; 

X. Lei Municipal n° 838/2013 que institui o Sistema de Controle Interno Municipal; 

IX. Lei Organica Municipal n° 01/1990; 

VIII. Lei Complementar Municipal n° 123/2006 que "Instrui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte". 

VII. Lei Complementar Estadual n° 621/2012 que "Dispoe sobre a Lei Organica do Tribunal 

de Contas do Estado do Espirito Santo e da outras providencias"; 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
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IL Atraves de atividade de Auditoria Interna, avaliar a eficacia dos procedimentos de 

controle ine entes a cada sistema administrativo, propondo alteracoes na Instrucao 

Normativa Jara aprimoramento dos controles, ou mesmo a formatacao de novas 

Instrucoes ormativas; 

I. Prestar apoio tecnico na fase de elaboracao da Instrucao Normativa e em suas 

atualizacoes, em especial no que tange a identificacao e avaliacao dos pontos de controle 

e respectivo procedimentos de controle; 

Art. 8°. Sao responsabilidades da Unidade Central de Controle lnterno: 

I. Emitir parecer juridico, sempre que necessario, sobre a legalidade dos atos. 

. Art. 7°. Compete a Procuradoria Geral Municipal: 

VI. Sugerir e orientar ao ordenador de despesa sobre as modalidades de licitacao possiveis 

de serem aplicadas . 

V. Emitir, conf rir e assinar as Autorizacoes de Fomecimento/Execucao e enviar para as 

Pessoas Juri icas ou Fisicas contratadas; 

Emitir relat6rio de controle de fracionamento de despesa para que, caso necessario, a 

Procuradori possa emitir parecer juridico; 

IV. 

Realizar o cadastro de materiais e services no sistema informatizado de gestao publica; III. 

Auxiliar as ~nidades Requisitantes na melhor form.a de obtencao de orcamentos quanto 

estas assumi em tal responsabilidades; 

II. 

Realizar as p~squisas de precos, demandadas pelas Unidades Requisitantes e solicitadas 

pelo Ordenador de Despesas, conforme procedimentos previstos nesta normativa; 

I. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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( cento e oitenta) dias anteriores a data da pesquisa de precos; 
I 

II. Contratacoes sirnilares de outros entes publicos, em execucao ou concluidos nos 180 

I. Portal de Compras Governamentais; 

Art. 10. A Pesquisa de precos sera realizada mediante a utilizacao de urn dos seguintes 

parametros: 

II. 0 servidor responsavel por esta cotacao fara o agrupamento das requisicoes, as 

consolidara no sistema informatizado de compras e, se necessario, solicitara o 

apensamento dos processes junto ao Setor de Protocolo Geral. 

I. 0 Coordenador (a) de Compras organizara os processos por grupo de materiais e 

designara urn servidor para· iniciar processo de cotacao; 

· Art. 9°. Para as pesquisas de precos deverao ser seguidos os seguintes procedimentos: 

CAPiTULO III 

DA PESQUISA DE PRE(:0 PARA LICIT A(:.AO 

IV. Realizar, quando solicitado e nos casos excepcionais, desde que devidamente 

fundamentado, analise dos instrumentos licitatorios quanto aos aspectos formais, I . 
economico-financeiros, a sua eficiencia e eficacia na aplicacao correta das formas de 

contratacao e nos criterios utilizados para otimizacao dos recurses aplicados, excluindo- 

se, neste cas9 os procedimentos de dispensa ou inexigibilidade. 

III. Organizar e manter atualizado o Manual de Procedimentos, em meio docurnental e/ou 

em base de dados, de forma que contenha sempre a versao vigente da presente Instrucao 

Normativa; I · 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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aprovacao ou nao da cotacao. 
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I 

encarninhado ao Ordenador de Despesa para analise do processo, cabendo a este decidir pela 

lf +,,( 
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§6°. Para a obtencao do resultado da pesquisa de precos, nao poderao ser considerados os 

precos inexequiveis ou os excessivamente elevados, conforme criterios fundamentados e 

descritos no process! administrative; 

§7°. Concluida a pesquisa, sera confeccionado o mapa comparativo dos precos, e 

§5°. Excepcionalyiente, mediante justificativa da autoridade competente e, ap6s realizada a 

publicacao em imprensa oficial da busca por orcamentos, sera adrnitida a apuracao dos valores 

com menos de 03 (tres) fomecedores; 

§4°. No caso do inciso IV, somente serao adrnitidos os precos cujas datas nao se diferenciem 

em mais de 180 ( ce to e oitenta) dias, salvo os casos que a proposta se refere prazos superiores 

a este e limitado a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; 

a. Considerando a singularidade de cada contratacao, podera a Cornissao de Licitacao ou 

Pregao, utilizar-se de parametros de precos diferentes entre as possiveis acima, podendo 

existir lotes que se utilizam da media, outros da mediana e outros do menor preco, desde 

que devidam1ente fundamentado. 

§3°. A utilizacao de outro metodo para a obtencao do resultado da pesquisa de precos, que 

. nao o disposto no § 2°, devera ser devidamente justificada pela autoridade competente; 

§2°. No ambito de cada parametro, o resultado da pesquisa de precos sera a media, mediana 

ou o menor dos precos obtidos; 

devidamente justificada pela autoridade competente; 

§1 o. 

Pesquisa col os fomecedores. 

No caso do inciso I sera admitida a pesquisa de um unico preco, que devera ser 

IV. 

III. Pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletronicos especializados ou de 

dominio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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, solicitara o apensamento dos mesmos junto ao Setor de Protocolo Geral; 
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agrupamento das requisicoes, as consolidara no sistema informatizado de compras e, caso exista 

mais de um process 

O servidor responsavel por realizar a pesqmsa de precos fara, se necessario, o § ">O 
.) . 

aos potenciais fornecedores; 

§20. 

§ 1 °. 0 Coordenador (a) de Compras analisara o processo e verificara se existe a possibilidade 

de contratacao por d'ispensa; 

Havendo possibilidade, designara um servidor para realizar as pesquisas de precos junto 

Art. 15. Para que seja realizada a contratacao por dispensa de licitacao, as pesquisas de precos 

deverao seguir os seguintes procedimentos: 
I 

CAPITULOIV 

DA PESQUISA DE PRE<;O E DO CRITERIO DE JULGAMENTO DAS DISPENSAS 
DE LICITA<;AO 

Art. 13. Nao serao admitidas estimativas de precos obtidas em sitios de leilao ou de 

intermediacao de vendas. 

Art.· 14 0 disposto desta secao nao se aplica a obras e services de engenharia. 

Art. 12. Poderao as Unidades Requisitantes obter orcamentos para compor seus processos de 

contratacao ou para complementar a pesquisas realizadas pela Coordenacao de Compras. 

Paragrafo unico, Devera ser conferido aos fornecedores prazo de resposta compativel com a 

complexidade do objeto a ser licitado, o qual nao sera inferior a cinco dias uteis. 

Art. 11. Quando a pesquisa de precos for realizada com os fornecedores, estes deverao receber 

solicitacao formal para apresentacao de cotacao. 
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b. Prazo para entrega da proposta compativel com a complexidade do objeto a ser licitado, '( 
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a. Descricao completa dos itens a serem adquiridos, quantidades e unidade de medida; 

§5°. A pesquisa de pre9os junto aos potenciais fomecedores devera ser feita por solicitacao 

formal onde conste, ~o minimo: . 

c. Pesquisa publicada em midia especializada, .sitios eletronicos especializados ou de 

dominio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso. 
I 

a. Portal de Co pras Govemamentais; 

b C - I · ·1 d ibli · - 1 ld . ontratacoes sum ares e outros entes pu icos que estejam em execucao ou cone ui os 

nos 60 (sessenta) dias anteriores a data da pesquisa de precos; 

constantes aos pre9os verificados em: 

II. Caso nao sejam localizados fomecedores aptos no municipio ou regiao, estender-se-a a 

pesquisa de precos para outras regioes e estados, sempre dando preferencia as 

microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas e microempreendedores 

individuais; 

Podera a actrhinistra9ao Municipal utilizar-se de menos de 3 (tres) orcamentos junto a 

potenciais f6mecedores se os precos apurados estiverem iguais ou menores aos 

III. 

Art. 35 As contratacoes por dispensa por licitacao, com base nos incisos I e II, do art. 
24, da lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, poderao ser, preferencialmente, 
realizadas com rnicroempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas e 
microempreendedores individuais sediadas no Municipio ou regiao. 

I. Entende-se por regiao, os limites geograficos da microrregiao do Estado do Espirito 

Santo que o municipio faz parte, conforme divisao administrativa constante na Lei 

Estadual n° 9.768/2011 ou a que venha substitui-la; 

§4°. A Pesquisa de precos devera ser realizada com, no minimo, 3 (tres) fomecedores, 

utilizando a prerrogativa do artigo 35 da Lei Municipal n° 1.315, de 27 de agosto de 2018: 
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Art. 19. S6 deverao ser aceitas propostas contendo, no minimo: 
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CAPITULOV 

DA ACEITA(:AO DAS PROPOSTAS DE PRE(:OS 

Paragrafo unico. Desde que seja informado as todas as proponentes, podera a Administracao 

Municipal aplicar a regras do artigo 40, inciso II, alineas "a" e "b" da Lei Municipal n° 

1.315/2018, dano prioridade sempre para a empresa local sobre a regional e demais ea empresa 

regional sobre as derais. 

I. Desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de 

escala (Sfun1la 247 - TCU~, a contratacao podera ser realizada pelo menor pre90 global. 

Art. 18. Como regra, sera vencedora a empresa que apresentar o menor preco unitario, 

tomando-se excecao o seguinte caso: 

Art.· 17. Nao serao admitidas estimativas de precos obtidos em sitios de leilao ou intermediacao 

de vendas. 

Art. 16. Poderao as Unidades Requisitantes obter orcamentos para compor seus processes de 

contratacao ou para complementar a pesquisas realizadas pela Coordenacao de Compras. 

§6°. Concluida a pesquisa, sera confeccionado o mapa comparativo dos precos, cabendo ao 

Coordenador de Compras informar a possibilidade da realizacao da dispensa de licitacao sem 

que haja fracionarnento da despesa e encarninhar ao Ordenador de Despesa para analise do 

processo e deliberacao sobre a autorizacao ou nao da contratacao. 

d. Condicao.de pagamento. 

c. Forma, prazo e local de entrega do produto/bem ou prestacao do service; 
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X. 

§2°. 0 setor de c mpras entregara, em um prazo de 05 (cinco) dias uteis, os codigos dos 

materiais cadastrados. 16 in 
·'P~blicada em I oq I -1 

Nof term~ do art. ~2 d?, 
Lei Organ,ca Muntc1pa1· 

§ 1 °. A solicitacao de cadastro de materiais devera ser enviada via correio eletr6nico ( e-mail) 

para o setor de j compras (FMS): comprassaudeanchieta@,2:mail.com, e/ou (SARH): 

pmacompraspma@.,,mail.com com antecedencia; 

Art.20. Para realizacao do cadastro de materiais e services no sistema informatizado de gestao 

publicas, serao adotados os seguintes procedimentos: 

DO CADASTRAMENTO DE MA TERIAIS E SERVI(;OS 

CAPITULOVI 

g. Proposta de tdamente assinada. 

Paragrafo unico. l}s propostas enviadas por e-mail oficial da proponente, mesmo que nao 

assinadas, serao cotlsideradas validas, desde que tenha o nome da pessoa proponente e que 

atenda as demais exigencias contidas nas letras "a" a "f" do artigo 19. 

f. V alidade da roposta; 

e. Modelo do produto, se a Administracao Municipal assim exigir; 

d. Marca do produto, nos casos de materiais de consumo e permanente; 

c. Preco total; 

b. Preco unitario; 

a. Dados competes do proponente (razao social, endereco completo, CNPJ/CPF, telefone 

comercial, e-mail comercial); 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 



I 

''PubHcada em JG I O°t I Jq 
tios termos do art. s.2 d?, 
l!.ei Orgamca MunlcqJal 

Art.21. No C'1;SO de Autorizacao de Fornecimento/Execucao (AF) deverao ser seguidos os 

seguintes procedimentos: 

CAPITULO VII 

DA TRAMITA(:AO DOS PROCESSOS 

SE(:AO I 

EMISSAO DE AUTORIZA(:AO DE FORNECIMENTO/EXECU(:AO 

§5°. Pedidos de ratureza complexa OU especifica devem ser elaborados OU, pelo menos, 

supervisionados por um profissional competente. No caso de obra ou service de engenharia e 
imprescindivel a p,icipa9ao de um engenheiro; equipamento e suprimento de informatica, de 

um responsavel pelo Setor Tecnologia da Informacao; para aquisicao e medicamentos, um 

· farmaceutico. I 

§4°. A especificacao completa (sem determinacao de marca ou modelo) do material ou 

servico com o padrao de desempenho e de qualidade e fundamental para que se receba 

exatamente o que necessita; 

§3°. E vedada a indicacao de marca e/ou modelo de um determinado fabricante, exceto 

quando se tratar da identificacao de um equipamento, cuja manutencao ou pecas de reposicao 

constituam o objeto da despesa pretendida; 

I. Podera o prazo acima ser ampliado quando o quantitative de itens ser elevado ou existir 

alta complexidade que demande maior estudo da especificacao encaminhada pela 

Unidade ReJuisitante. 
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VIL Depois da confirmacao do recebimento da AF por parte da contratada, o processo devera 

ser encaminhado para o Almoxarifado competente ( quando se tratar de material) ou para 

a Unidade Requisitante (quando se tratar de service) para aguardar o fomecimento do 

produto ou e ecucao do service. 

VI. 0 comprovante de recebimento do AR ou da publicacao legal sera anexado aos autos 

para compro acso legal de que a contratada foi inforrnada da existencia da AF; 

V. Caso o en ereco da contratada nao seja localizado pelos Correios, podera a 

municipalidade utilizar-se de seus meios de publicacao legal para convocar a contratada 

para retirada da A em prazo nao superior a 5 ( cinco) dias uteis a contar da data da 

publicacao; 

IV. Caso nao seja acusado o recebimento no prazo estipulado acima, a AF devera ser 

encaminhada por meio fisico via postagem junto aos Correios por SEDEX com AR - 

A viso de Recebimento. 

a. A Autorizacao de Fomecimento/Execucao podera ser assinada por superior (es) 

ao Coordenador de Compras de acordo com a organizacao administrativa 

Municipal. 

III. 0 (a) Coordenador (a) de Compras assinara o doc um en to e designara outro servidor para 

envio da Autorizacao de Fornecimento/Execucao as empresas via correio eletronico (e- 

mail), fax ou pessoalmente, com confirmacao de recebimento, no prazo de 5 ( cinco) 

dias corridos· 

IL O servidor responsavel emitira a AF, de acordo com a requisicao, encaminhara ao (a) 

Coordenado (a) de Compras para Assinatura; 

I. 0 Coordenador (a) de Compras organizara os processos e designara um servidor para 

proceder a emissao da AF via sistema; 
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§3°. 0 Setor de Protocolo remetera o processo administrative para a analise do Ordenador 

de Despesa; 

§2°. Com a reuniao de todos os documentos acima mencionados, a Unidade requisitante 

providenciara a abertura de processo administrative da contratacao com sua protocolizacao 

junto ao Protocolo Geral da Prefeitura de Anchieta/ES; 

III. Os documentos que comprovem a inexigibilidade, e ainda os documentos juridicos e 

fiscais do possivel contratado, quando tratar-se de copias, devem estar autenticados em 

cartorio ou por servidor publico do Municipio de Anchieta responsavel pela conferencia 

das copias junto aos originais. 

II. 0 Pedido de Compras deve conter, ao menos, a assinatura da pessoa competente para 

solicitar a despesa (Secretaries ou Gerentes no que couber); 

I. 0 documento de motivacao da inexigibilidade devera conter a assinatura do responsavel 
I 

pela sua elaboracao, da pessoa competente para solicitar a despesa (Secretaries ou 

Gerentes no que couber) e da pessoa indicada para a fiscalizacao; 

§ 1 °. A Unidade Requisitante elaborara documento de motivacao da inexigibilidade, 

preferencialmente a raves de Termo de Referencia ou de Projeto Basico, e fara o Pedido de 

Compras no Sistema Informatizado, anexando , todos os documentos que comprovem a 

inexigibilidade, bem como os documentos juridicos (art. 28 da Lei n. 8.666/93), fiscais e . . I 

trabalhista (art. 29 da Lein. 8.666/93) do possivel Contratado; 

Art.22. Para contratacoes por inexigibilidade previstas na LLC, deverao ser adotados os 

procedimentos desta secao. 

SE(:AO II 

INEXIGIBILIDADE 
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§8°. 0 Setor Planejamento validara as informacoes orcamentarias ou emitira documento que 

comprove a disponibilidade orcarnentaria e encaminhara o processo para a Coordenacao de 

Compras fazer o cadastro da inexigibilidade no Sistema Informatizado de Compras. Caso nao 

seja necessario contrato, em virtude da faculdade descrita no artigo 62 da Lein. 8.666/93, a 

Coordenacao de Co~pras emitira documento necessario para a geracao da Nota de Empenho. 

Feita urna das acoes lanteriores, o processo sera encaminhado para a Coordenacao de Contratos 

e Convenios; 

§7°. Em caso de Parecer favoravel, o Ordenador de Despesa emitira a autorizacao e 

ratificacao da inexigibilidade e enviara o processo para o Setor de Planejamento para validacao 

dos dados orcamentarios informados para pagamento da despesa ou, se necessario, emissao de 

d I di ibilid d , · ocumento que comprove a isporu 1 1 a e orcamentana; 

I. A Procuradoria Geral podera sugerir outra forma de contratacao, ou indeferir o 

procedimento, o que fara de forma fundamentada. 

§6°. Feita as correcoes necessarias e/ou juntadas de outros documentos e, se entender 

necessario, a Unidade Requisitante encaminhara o processo a Procuradoria Geral para parecer 

conclusive. Se entender que nao necessidade de nova analise juridica, a Unidade requisitante 

encaminhara para o Ordenador de Despesa para autorizacao; 

§5°. A Procuradopa Geral emitira parecer juridico e devolvera ao Ordenador de Despesa. 

Havendo ressalvas, ou nao cumprimento dos requisites necessaries, a comprovacao da 

inexigibilidade, o Ordenador de Despesa solicitara, a Unidade Requisitante, que faca as 

correcoes ou juntada de outros documentos necessaries; 

§4°. Caso o Ordenador de Despesa seja favoravel a contratacao, remetera o processo a 
Procuradoria Geral para emissao de parecer juridico sobre a possibilidade de contratacao por 

inexigibilidade; 
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§ 14. A Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade 

Empenho e enviara o processo para a Coordenacao de Compras; 
(Sande) emitira a N ota;_e / , ' ( 
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§ 13. A unidade Requisitante ou setor responsavel emitira documento necessario para a 

geracao da Nota de Empenho. Apos, o processo sera encaminhado para a Coordenacao de 

Empenho (PMA) I Contabilidade (Sande) providenciar a Nota de Empenho; 

a. As ratificacoes das inexigibilidades cujos valores estejam dentro dos limites previstos 

no art. 24, in~isos I e II da Lein. 8.666/93, que nao gerarao contrato e que tern entrega 

em data certa sem obrigacoes futuras, estarao dispensadas de publicacao na imprensa 

oficial,' devendo, porem, ser publicadas no portal da transparencia do Municipio com 

forma de publicidade; em virtude dos principios da economicidade e eficiencia. 

§12. Cabera a Coordenacao de Contratos collier as assinaturas das partes (Contratada e 

Contratante ). Depo · , realizara o cadastro do contrato no sistema informatizado de gestao 

publica e providenciara a publicacao legal do extrato do instrumento. Realizada a publicacao 

legal, a Coordenacao de Contratos enviara o processo, se necessario, para o Setor de 

Planejamento cancelar o documento que comprove a disponibilidade orcamentaria, liberando o 

saldo orcamentario para que seja possivel emitir a Nota de Empenho. Se nae for necessario o 

· cancelamento do documento que comprove a disponibilidade orcamentaria, o processo deve 

seguir para a Unidade Requisitante ou setor responsavel pela emissao de documento necessario 

para a geracao de Nbta de Empenho; 

§ 11. A Procuradoria Geral emitira o Parecer sobre a Minuta do Contrato e devolvera a 
Coordenacao _ de Coftratos e Convenios; 

§ 10. Caso haja necessidade de contrato, a Coordenacao de Contratos e Convenios procedera 

com a elaboracao da minuta do contrato e encaminhara a analise da Procuradoria Geral; 

§9°. Para a contratacao que nao necessita de contrato, a Coordenacao de Contratos e 

Convenios fara a publicacao legal da ratificacao da inexigibilidade e enviara o processo para a 

Coordenacao de Em enho para dar seguimento a partir do§ 14; 
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a. No caso do Fundo Municipal de Saude sera enviado para a Coordenacao de 

Contabilidadle para dar seguimento a partir do§ 21. 

§ 19. A Coordenacao de Patrim6nio Movel ou para a Coordenacao de Patrim6nio Imovel 

( conforme o caso) fJ.ra o registro necessario no sistema informatizado de patrim6nio e enviara 

para a Secretaria de ~azenda; . 

a. No caso do Fundo Municipal de Saude sera enviado para a Coordenacao de 

Contabilidade para dar seguirnento a partir do§ 21. 

partir do § 20; 

· §18. Nos casos de hens patrimoniais (permanentes) ou obras (construcao ou reforma), o 

processo sera enviado para a Coordenacao de Patrim6nio M6vel ou para a Coordenacao de 

Patrim6nio Imovel, respectivamente, para registro patrimonial. Se for hens de consumo ou 

prestacao de services o processo sera enviado a Secretaria de Fazenda para dar seguimento a 

§ 17. · As Unidades Requisitantes e os Fiscais da contratacao deverao sempre observar que a 

comprovacao da realizacao dos services ou fomecimento dos produtos seguirao as clausulas 

contratuais, do Te,o de Referencia/Projeto Basico e/ou por meio de relatorios documentais, 

fotograficos, eletronicos, etc; 

§ 16. A Unidade Requisitante ou o Almoxarifado Competente ficara de posse do processo ate 

que o fomecimento keja feito ou o service prestado. Ap6s a confirmacao da entrega do produto 

ou da prestacao do service, ocorrera a liquidacao da despesa atendendo aos criterios definidos 

na Instrucao Normativa SFI n. 002/2017, em seu Capitulo II, Secao III, artigo 9° a 12 ou outra 

legislacao que venha a sucede-la; 

§ 15. A Coordena1ao de Compras emitira a Autorizacao de F omecimento/Execucao e enviara 

a Contratada (se for necessario), Apos, o processo sera encaminhado para a Unidade 

Requisitante ( quando tratar-se de service) ou para o Almoxarifado Competente quando tratar- 

se de fomecimento; 
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§ 1 °. A Unidade Requisitante elaborara o Termo de Referencia ou Projeto Basico, e fara o 

Pedido ~e ~ompras no Sistema Informatizado, anexando todos os documentos que comprovem ) 

a emergencia; ''Pubiicada em 16 tM f ,/q (;- },.' X 
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Lei Orglinica Munlctpa, ( ( 

Art. 23. Para os casos dos processos de contratacao emergencial, cuja licitacao pode ser 

dispensada, conforme previsao legal e onde o termo contratual puder ser substituido por outro 

instrumento contratual, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizacao de 

compra ou ordem de execucao de service, conforme disposto no Art.62 da LLC, deverao ser 

adotados os procedimentos desta subsecao. 

SUBSE<;AOI 

EMERGENCIAL SEM PREVISAO DE CONTRA TO 

SE<;AO III 

DISPENSA DE LICITA<;AO 

§22. 0 Setor Financeiro adotara as medidas cabiveis para a realizacao do pagamento. 

Realizado o pagamento, o processo segue para arquivamento ou para a Unidade Requisitante 

ficar de posse do processo administrativo ate o encerramento do contrato. 

§21. A Coordenacao de Empenho (PMA) /Contabilidade (Sande) fara a confirmacao e/ou 

validacao da liquidacao da despesa e encaminhara para o Setor Financeiro. 

§20. A Secretaria de Fazenda analisara os processos para verificar se todos os procedimentos 

para liberacao do pagamento foram cumpridos. Se estiver tudo correto, encaminhara para a 

Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Saude) confirmar ou validar a liquidacao. 

Caso tenha algum erro ou procedimento incorreto, devolvera o processo para o fiscal adotar as 

medidas cabiveis; 
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artigo. 

a. Em caso de parecer favoravel, sera dado andamento previsto no § 4°, alinea "a", deste 

fr ~,(i 
(1') ~ 

22 'I 
~ 

§5°. Havendo ressalvas ou nao cumprimento dos requisitos necessaries a comprovacao da 

emergencia, a Procuradoria Geral devera remeter o processo para a unidade requisitante fazer 

as correcoes ou juntada de outros documentos necessaries, e, se assim entender, sugerir outra 

forma de contratacao. Feita as correcoes sugeridas pela Procuradoria, a Secretaria requisitante 

retornara com o processo para parecer conclusivo; 

b. Se a contratacao nao for autorizada pelo Ordenador de Despesas, o processo devera ser 

devolvido a Unidade Requisitante, com as devidas justificativas. 

a. Em caso de parecer favoravel a emergencia sem ressalvas, o processo seguira a 

Coordenacao de Compras para realizar a pesquisa de precos. 

§4 °. Caso o Ordenador de Despesa autorize a contratacao, remetera o processo a 
Procuradoria Geral para emissao de parecer juridico sobre a possibilidade de contratacao por 

. dispensa, registrando em seu despacho que caso a procuradoria opine favoravelmente, devera 

ser dado andamento para a efetivacao da contratacao. 

§3°. 0 Setor de Protocolo remetera o processo administrativo para a analise do Ordenador 

de Despesa; 

§2°. Com a reuniao de todos os documentos acima mencionados, a Unidade Requisitante 

providenciara a abertura de processo administrativo da contratacao com sua protocolizacao 

junto ao Protocolo Geralda Prefeitura de Anchieta/ES; 

IL O Pedido de Compras deve conter, ao menos, a assinatura da pessoa competente para 

solicitar a despesa (Secretaries ou Gerentes no que couber). 

I. 0 Termo de Referencia ou Projeto Basico deve conter a assinatura do responsavel pela 

sua elaboracao, da pessoa competente para solicitar a despesa (Secretaries ou Gerentes 

no que couber) e da pessoa indicada para a fiscalizacao. 
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legislacao que venha a sucede-la; 

§ 10. A Unidade Requisitante ou o Almoxarifado Competente ficara de posse do processo ate 

que o fomecimento seja feito ou o service prestado. Ap6s a confirmacao da entrega do produto 

ou da prestacao do service, ocorrera a liquidacao da despesa atendendo aos criterios definidos 

na Instrucao Normativa SFI n. 002/2017, em seu Capitulo II, Secao III, artigo 9° a 12 ou outra 

§9°. A Coordenacao de Compras emitira a Autorizacao de Fomecimento/Execucao e enviara 

a Contratada. Ap6s, o processo sera encaminhado para a Unidade Requisitante (quando tratar- 

se de service) ou para o Almoxarifado Competente quando tratar-se de fomecimento; 

§8°. A Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Sande) emitira a nota de empenho 

e enviara o processo para a Coordenacao de Compras; 

§7°. A Coordenacao de Contratos e Convenios emitira o extrato da dispensa (que devera ser 

assinada pelo Ordenador de Despesa) e publicara na imprensa oficial. Ap6s, o processo sera 

encarninhado para a Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Sande) providenciar a 

Nota de Empenho; 

envio das documentacoes necessarias para a efetivacao da contratacao, sendo eles: documentos 

juridicos (art. 28 da Lein. 8.666/93), fiscais e trabalhista (art. 29 da Lein. 8.666/93) do possivel 

contratado, e outros que entender necessaries. De posse das documentacoes e verificado a 

veracidade das mesmas, a Coordenacao de Compras registrara a dispensa e verificara com o 

Setor de Planejamento se as informacoes orcamentarias estao corretas. Estando corretas, a 

Coordenacao de Compras emitira o documento necessario para a geracao da Nota de Empenho. 

Estando incorretas, a Coordenacao de Compras fara as correcoes necessarias com base nas 

informacoes do Setor de Planejamento e emitira o documento necessario para a geracao da Nota 

de Empenho. Ap6s encaminhara para a Coordenacao de Contrato e Convenios; 

A Coordenacao de Compras identificara o fornecedor a ser contratado e solicitara o r . 
§60. 

b. Ou, podera a Procuradoria sugerir outra forma de contratacao, ou indeferir o 

procedimento. 
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Realizado o pagamento, o processo segue para arquivamento. 

§ 16. 0 Setor Financeiro adotara as medidas cabiveis para a realizacao do pagamento. 

§15. A Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Saude) fara a confirmacao e/ou 

validacao da liquidacao da despesa e encaminhara para o Setor Financeiro; 

§ 14. A Secretaria de fazenda analisara os processos para verificar se todos os procedimentos 

para liberacao do pagamento foram cumpridos. Se estiver tudo correto, encaminhara para a 

Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Sande) confirmar ou validar a liquidacao. 

Caso tenha algum erro ou procedimento incorreto, devolvera o processo para o fiscal adotar as 

medidas cabiveis; 

a. No caso do Fundo Municipal de Saude sera enviado para a Coordenacao de 

Contabilidade para dar seguimento a partir do § 15. 

§ 13. A Coordenacao de Patrimonio Movel ou Coordenacao de Patrimonio Im6vel ( conforme 

o caso) fara registro necessario no sistema informatizado de patrimonio e enviara a Secretaria 

· de F azenda; 

a. No caso do Fundo Municipal de Saude sera enviado para a Coordenacao de 

Contabilidade para dar seguimento a partir do § 15. 

§12. Nos casos de bens patrimoniais (permanentes) ou obras (construcao ou reforma), o 

processo sera enviado para a Coordenacao de Patrimonio M6vel ou para a Coordenacao de 

Patrirnonio Im6vel, respectivamente, para registro patrimonial. Se for bens de consumo ou 

prestacao de servicos o processo sera enviado a Secretaria de Fazenda para dar seguimento a 

partir do§ 14; 

§ 11. As Unidades Requisitantes e os Fiscais do contrato deverao sempre observar que a 

comprovacao da realizacao dos services ou fomecimento dos produtos seguirao as clausulas 

contratuais, do Termo de Referencia/Projeto Basico e/ou por meio de relat6rios documentais, 

fotograficos, eletronicos, etc; 
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§3°. 0 Setor de Protocolo remetera o processo administrative para a analise do Ordenador 

de Despesa; · 

§2°. Com a reuniao de todos os documentos acima mencionados, a Unidade Requisitante 

providenciara a abertura de processo administrative da contratacao com sua protocolizacao 

junto ao Protocolo Geralda Prefeitura de Anchieta/ES; 

III. Nos casos de obra ou servico de engenharia, os documentos tecnicos (planilha 

cronograma fisico financeiro, etc) deverao ter a assinatura do responsavel tecnico e 

todas as folhas rubricadas por este. 

II. 0 Pedido de Compras deve center, ao menos, a assinatura da pessoa competente para 

solicitar a despesa (Secretaries ou Gerentes no que couber); 

I. O Termo de Referencia ou Projeto Basico deve center a assinatura do responsavel pela 

sua elaboracao, da pessoa competente para solicitar a despesa (Secretaries ou Gerentes 

no que couber) e da pessoa indicada para a fiscalizacao; 

§ 1 °. A Unidade Requisitante elaborara o Termo de Referencia ou Projeto Basico, e fara o 

Pedido de Compras no Sistema Informatizado, anexando todos os documentos e argumentos 

que comprovem a emergencia; 

Art. 24. Para os casos dos processes de contratacao emergencial, cuja licitacao pode ser 

dispensada, onde o termo contratual nao puder ser substituido, por outro instrumento contratual, 

conforme disposto no Art.62 da LLC, deverao ser adotados os procedimentos desta subsecao. 

SUBSE<;AO II 

EMERGENCIAL COM PREVISAQ DE CONTRA TO 
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§ 10. Cabera a Coordenacao de Contratos e Convenios colher as assinaturas das partes 

(Contratada e Contratante). Depois, realizar o cadastro e publicacao legal do instrumento nos j ,r 
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§9°. A Procuradoria Geral emitira o Parecer sobre a Minuta do Contrato e devolvera a 
Coordenacao de Contratos e Convenios; 

§8°. A Coordenacao de Contratos e Convenios procedera com a elaboracao da minuta do 

contrato e encaminhara a analise da Procuradoria Geral; 

§7°. 0 Setor de Planejamento emitira o documento que comprove a disponibilidade 

orcamentaria, e enviara o processo para a Coordenacao de Contratos e Convenios, que elaborara 

o instrumento contratual; 

§6°. A Coordenacao de Compras identificara o fomecedor a ser contratado e solicitara o 

envio das documentacoes necessarias para a efetivacao da contratacao, sendo eles: documentos 

juridicos (art. 28 da Lein. 8.666/93), fiscais e trabalhista (art. 29 da Lein. 8.666/93) do possivel 

contratado, e outros que entender necessaries. De posse <las documentacoes e verificado a 

veracidade das mesmas, a Coordenacao de Compras registra a dispensa. Feito isto, o processo 

sera enviado ao Setor de Planejamento; 

§5°. Havendo ressalvas ou o nao cumprimento dos requisitos necessaries a comprovacao da 

dispensa, a Procuradoria devera remeter o processo para a Unidade Requisitante para que se 

facam as correcoes ou juntada de outros documentos necessaries, e se assim entender, sugerir 

outra forma de contratacao. Feita as correcoes sugeridas pela Procuradoria, a Secretaria 

Requisitante retornara com o processo para parecer conclusivo; 

§4°. Caso o Ordenador de Despesa autorize a contratacao, rernetera o processo a 
Procuradoria Geral para emissao de parecer juridico sobre a possibilidade de contratacao por 

dispensa. Caso a Procuradoria opine favoravelmente a emergencia sem ressalvas, o processo 

seguira a Coordenacao de Compras para realizacao da pesquisa de precos. Se a contratacao nao 

for autorizada pelo Ordenador de Despesas, o processo devera sera devolvido a Unidade 

requisitante, com as devidas justificativa; 
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§ 15. A Unidade Requisitante ou o Alrnoxarifado Cornpetente ficara de posse do processo ate 

que o fornecirnento seja feito ou o service prestado. Ap6s a confirmacao da entrega do produto 

ou da prestacao do service, ocorrera a liquidacao da despesa atendendo aos criterios definidos 

na Instrucao Normativa SFI n. 002/2017, em seu Capitulo II, Secao III, artigo 9° a 12 ou outra 

legislacao que venha a sucede-la; 

§ 14. A Coordenacao de Compras emitira a Autorizacao de Fornecimento/Execucao e enviara 

a Contratada. Ap6s, o processo sera encarninhado para a Unidade Requisitante (quando tratar- 

se de service) ou para o Alrnoxarifado Cornpetente quando tratar-se de fornecirnento; 

· §13. A Coordenacao de Ernpenho (PMA) I Contabilidade (Sande) emitira a Nota de 

Ernpenho e enviara o processo para a Coordenacao de Cornpras; 

§12. A Unidade fequisitante ou setor responsavel emitira a docurnento necessario para a 

geracao da Nota de Ernpenho. Ap6s, o processo sera encarninhado para a Coordenacao de 

Ernpenho (PMA) I Contabilidade (Sande) providenciar a Nota de Ernpenho; 

§ 11. Ap6s cancelarnento do docurnento que cornprove a disponibilidade orcamentaria, o 

Setor de Planejarnento rernetera o processo para a Unidade Requisitante ou setor responsavel 

pela emissao de docurnento necessario para geracao de Nota de Ernpenho; 

meios legais exigidos. Realizada a publicacao do extrato do contrato da dispensa, a 

Coordenacao de Contratos e Convenios enviara o processo, se necessario, para o Setor de 

Planejarnento cancelar o docurnento que cornprove a disponibilidade orcamentaria, liberando o 

saldo orcamentario para que seja possivel ernitir a notade ernpenho. Se nao for necessario o 

cancelarnento do docurnento que cornprove a disponibilidade orcamentaria, o processo deve 

seguir para Unidade Requisitante ou setor responsavel pela emissao de docurnento necessario 

para geracao da Nota de Ernpenho; 
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§21. 0 Setor Fin1anceiro adotara as medidas cabiveis para a realizacao do pagamento. 

Realizado o pagamento, o processo segue para arquivamento ou para a Unidade Requisitante 

ficar de posse do processo administrativo ate o encerramento do contrato. 

§20. A Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Sande) fora a confirmacao e/ou 

validacao da liquidacao da despesa e encaminhara para o Setor Financeiro; 

§ 19. A Secretaria de Fazenda analisara os processos para verificar se todos os procedimentos 

para liberacao do pagamento foram cumpridos. Se estiver tudo correto, encaminhara para a 

Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Sande) confirmar ou validar a Iiquidacao. 

Caso tenha algum erro ou procedimento incorreto, devolvera o processo para o fiscal adotar as 

medidas cabiveis; 

a. No caso do Fundo Municipal de Saude sera enviado para a Coordenacao de 

Contabilidade para dar seguimento a partir do § 20. 

§ 18. A Coordenacao de Patrimonio M6vel ou Coordenacao de Patrimonio Im6vel ( conforme 

o caso) fara o registro necessario no sistema informatizado de patrimonio e enviara para a 

Secretaria de Fazenda; 

' 
Contabilidade para dar seguimento a partir do § 20. 

a. No caso do Fundo Municipal de Saude sera enviado para a Coordenacao de 

§17. Nos casos de bens patrimoniais (permanentes) ou obras (construcao ou reforma), o 

processo sera enviado para a Coordenacao de Patrimonio M6vel ou para a Coordenacao de 

patrimonio Im6vel, respectivamente, para registro patrimonial. Se for bens de consumo ou 

prestacao de servicos o processo sera enviado a Secretaria de Fazenda para dar seguimento a 

partir do §19; 

contratuais, do Termo de referencia/Projeto Basico e/ou por meio de relat6rios documentais, 

fotograficos, eletronicos, etc; 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 



"Publicada em 16 /Oq / 19· 
Nos termos do art. 82 da 
Lei Organica l\.1unlcipal'· 

Compras realizar a pesquisa de precos. Cabera a Coordenacao de Compras emitir relatorio e/ou 

parecer sobre a possibilidade de contratacao por dispensa com base no artigo 24, incisos I e II 

da Lei n. 8.666/93; 

O Setor de Protocolo remetera o processo administrativo para a Coordenacao de § '>O 
.) . 

§2°. Realizar o protocolo dos documentos elencados acima no Setor de Protocolo Geralda 

Prefeitura de Anchieta/ES para geracao do processo administrativo da contratacao; 

III. Nos casos de obras ou services de engenharia, os documentos tecnicos (planilha 

cronograma fisico financeiro, etc) deverao ter a assinatura do responsavel tecnico e 

todas as folhas rubricadas por este. 

solicitar a despesa (Secretaries ou Gerentes no que couber); 

· IL O Pedido de Compras deve conter, ao menos, a assinatura da pessoa competente para 

I. 0 Termo de Referencia ou Projeto Basico conter a assinatura do responsavel pela sua 

elaboracao, da pessoa competente para solicitar a despesa (Secretaries ou Gerentes no 

que couber) e da pessoa indicada para a fiscalizacao; 

§ 1 °. Unidade Re9uisitante elaborara o Termo de Referencia ou Projeto Basico, e fara o 

Pedido de Compras no Sistema Informatizado, anexando todos os documentos e argumentos 

que comprovem a emergencia; 

Art. 25. Para os casos dos processos de contratacao por dispensa de licitacao, com fundamento 

legal nos incisos I e II do artigo 24 da LLC, deverao ser adotados os procedimentos desta 

subsecao. 

SUBSE<;AO III 

DISPENSA DE LICITA<;A.O POR VALOR 
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d. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa Conjunta Federal devidarnente 

valida no ato da solicitacao a ernpresa; 

c. Carrao de CNPJ atualizado; 

b. Copia autenticada do docurnento de identificacao do representante legal da empresa 

( documento exigido pela Coordenaeao de Contratos somente nos casos de 

necessidade de celebracao de contra to); 

a. Copia autentf cada do contrato social e todas suas alteracoes (podendo ser substituido 

pelo contrato social consolidado) ou Registro Cornercial (no caso de ernpresa 

individual) ou Certificado da Condicao de Microernpreendedor Individual (CCMEI) 

para o rnicroernpreendedor individual (um destes documentos sera exigido pela 

Coordenaeao de Contratos somente nos casos de necessidade de celebracao de 

contrato); 

§7°. Para a contratacao corn Pessoa Juridica (PJ) deverao ser solicitados, no rninirno, os 

seguintes docurnentos juridicos e fiscais: 

§6° ... Apos a identificacao do fornecedor que apresentou a rnelhor proposta, devera ser 

solicitada e/ou verificada as documentacoes necessarias para a efetivacao da contratacao. 

I. Caso entenda necessario, podera o Ordenador de Despesa solicitar Parecer Juridico 

sobre a legalidade da contratacao por dispensa de licitacao. 

§5°. 0 Ordenado~ de Despesa analisara o processo e, se assirn desejar, autorizar a contratacao 

e devolvera o processo a Coordenacao de Cornpras. Caso nao autorize a contratacao, o processo 

sera devolvido a Unidade Requisitante; 

§4°. A Coordenacao de Cornpras encaminhara o processo adrninistrativo para a analise do 

Ordenador Despesa contendo a pesquisa de precos, rnapa comparativo e relatorio e/ou parecer 

sobre a possibilidade de contratacao por dispensa; 
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c. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa Conjunta Federal devidamente 

valida no ato da solicitacao a PF; 

b. C6pia autenticada do CPF; 

a. C6pia autenticada do documento de identificacao do contratado; 

§8°. Para a contratacao com Pessoa Fisica (PF) deverao ser solicitados os seguintes 

documentos juridicos e fiscais: 

J. Certidao de Regularidade da Pessoa Fisica (Engenheiro Responsavel) junta ao 

CREA/CAU devidamente valida no ato da solicitacao a empresa nos casos de dispensa 

para obras e services de engenharia ( documento exigido pela Coordenacao de 

Contratos na celebraeao de contra to); 

1. Certidao de Regularidade da Pessoa Juridica junta ao CREA/CAU devidamente valida 

no ato da solicitacao a empresa nos casos de dispensa para obras e services de 

engenharia ( documento exigido pela Coordenacao de Contratos na celebracao de 

contrato); 

h. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Debitos Trabalhistas 

devidamente valida no ato da solicitacao a empresa; 

g. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF devidamente valido no ato da solicitacao 

a empresa (pode ser dispensado do MEI se este declarar que nao possui 

empregado ); 

f. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa da Receita Municipal sede da 

empresa devidamente valida no ato da solicitacao a empresa; 

e. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa da Receita Estadual sede da 

empresa devidamente valida no ato da solicitacao a empresa; 
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a. Caso haja equivoco nas informacoes orcamentarias, o Setor de Planejamento devera 

anexar as informacoes corretas e solicitar a Coordenacao de Compras a retificacao dos 

lancamentos no sistema informatizado de compras e posterior devolucao ao Setor de 

Planejamento, para emissao de documento que comprove a disponibilidade 

orcamentaria. 

§ 11. Caso haja necessidade de contrato, ap6s registro da dispensa, a Coordenacao de 

Compras encaminhara o processo para o Setor de Planejamento para validar as informacoes 

orcamentarias ou emitir documento que comprove a disponibilidade orcamentaria e enviara o 

processo para a Coordenacao de Contratos e Convenios; 

§ 10. Caso nao seja necessario a celebracao de contrato, a Coordenacao de Compras verificara 

com o Setor de Planejamento seas informacoes orcamentarias estao corretas. Estando corretas, 

a Coordenacao de Compras emitira o documento necessario para a geracao da Nota de 

Empenho. Estando incorretas, a Coordenacao de Compras fara as correcoes necessarias com 

. base nas informacoes do Setor de Planejamento e emitira o documento necessario para a 

geracao da Nota de Empenho e encaminhara para a Coordenacao de Empenho (PMA) I 

Contabilidade (Saude) dar seguimento a partir do § 17; 

§9°. De posse das documentacoes e verificado a veracidade das mesmas, a Coordenacao de 

Compras registrara a dispensa; 

f. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Debitos Trabalhistas 

devidamente valida no ato da solicitacao a PF; 

e. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa da Receita Municipal sede da 

empresa devidamente valida no ato da solicitacao a PF; 

d. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa da Receita Estadual sede da 

empresa devidamente valida no ato da solicitacao a PF; 
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§ 19. A Unidade Requisitante ou o Almoxarifado Competente ficara de posse do processo ate 

que o fomecimento seja feito ou o service prestado. Ap6s a confirmacao da entrega do produto . 

ou da prestacao do servico, ocorrera a liquidacao da despesa atendendo aos criterios definidos l\'Y 
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§ 18. A Coordenacao de Compras emitira a Autorizacao de Fomecimento/Execucao e enviara 

a Contratada. Ap6s, o processo sera encaminhado para a Unidade Requisitante ( quando tratar- 

se de service) ou para o Almoxarifado Competente ( quando tratar-se de fomecimento ); 

§ 17. A Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Saude) emitira a nota de empenho 

e enviara o processo para a Coordenacao de Compras; 

§ 16. A Unidade Requisitante ou setor responsavel emitira documento necessario para a 

geracao da Nota de Empenho e enviara para a Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade 

(Sande) providenciar a nota de empenho; 

§ 15. Ap6s cancelamento do documento que comprove a disponibilidade orcamentaria, o 

· Setor de Planejamento remetera o processo para a Unidade Requisitante ou setor responsavel 

para emissao de documento necessario a geracao da Nota de Empenho; 

a. Caso nao haja necessidade de tal cancelamento, a Coordenacao de Contratos e 

Convenios encaminhara o processo para a Unidade Requisitante ou setor responsavel 

pela emissao de documento necessario para a geracao da Nota de Empenho para dar 

seguimento a partir do§ 16; 

§ 14. Cabera a Coordenacao de Contratos e Convenios colher as assinaturas <las partes 

(Contratada e Contratante). Depois, realizar o cadastro do contrato no sistema informatizado de 

gestao publica e providenciar a publicacao legal do extrato do instrumento contratual. Realizada 

a publicacao do extrato do contrato da dispensa e, caso seja necessario, a Coordenacao de 

Contratos e Convenios enviara o processo para o Setor de Planejamento cancelar o documento 

que comprove a disponibilidade orcamentaria. 

§13. A Procuradoria Geral emitira o Parecer sobre a Minuta do Contrato e devolvera a 
Coordenacao de Contratos; 
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validacao da liquidacao da despesa e encarninhara para o Setor Financeiro; 

§24. A Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Sande) fara a confirmacao e/ou 

§23. A Secretaria de Fazenda analisara os processos para verificar se todos os procedimentos 

para liberacao do pagamento foram cumpridos. Se estiver tudo correto, encaminhara para a 

Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Sande) confirmar ou validar a liquidacao. 

Caso tenha algum erro ou procedirnento incorreto, devolvera o processo para o fiscal adotar as 

medidas cabiveis; 

a. No caso do Fundo Municipal de Saude sera enviado para a Coordenacao de 

Contabilidade para dar seguimento a partir do§ 24. 

§22. A Coordenacao de Patrim6nio Movel ou Coordenacao de Patrim6nio Imovel ( conforme 

o caso) fara o registro necessario no sistema informatizado de patrirn6nio e enviara para a 

Secretaria de Fazenda; 

a. No caso do Fundo Municipal de Saude sera enviado para a Coordenacao de 

Contabilidade para dar seguimento a partir do§ 24. 

' 
Patrim6nio Imovel, respectivamente, para registro patrimonial. Se for bens de consumo ou 

prestacao de servicos o processo sera enviado a Secretaria de Fazenda para dar seguirnento a 

partir do § 23; 

§21. Nos casos de bens patrimoniais (permanentes) ou obras (construcao ou reforma), o 

processo sera enviado para a Coordenacao de Patrim6nio M6vel ou para a Coordenacao de 

§20. As Unidades Requisitantes e os Fiscais do contrato deverao sempre observar que a 

comprovacao da realizacao dos services ou fomecimento dos produtos seguirao as clausulas 

contratuais, do Termo de Referencia I Projeto Basico e/ou por meio de relatorios documentais, 

fotograficos, eletr6nicos, etc; 

na IN- SFI N° 002/2017, em seu Capitulo II, Secao III, artigos 9° a 12 ou outra legislacao que 

venha a sucede-la; 
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Compras; 

§4°. O Gabinete do Prefeito analisara e solicitara Parecer Juridico a Procuradoria Geral, 

inclusive quanto ao enquadramento da contratacao ( dispensa ou inexigibilidade) ja autorizando 

a despesa em caso de parecer favoravel; 

autorizar a contratacao. 

§3°. O Setor de Protocolo remetera o processo administrative para o Gabinete do Prefeito 

contratacao; 

§2°. Coordenacao de Administracao Geral e Services da Secretaria de Administracao e 

Recursos Humanos realizara o protocolo dos documentos elencados acima no Setor de 

Protocolo Geral da Prefeitura de Anchieta/ES para geracao do processo administrativo da 

§ 1 °. A Coordenacao de Administracao Geral e Services da Secretaria de Administracao e 

Recursos Humanos providenciara o pedido da estimativa de consume dos services de agua, 

energia eletrica e correios de acordo com a previsao no orcamento de cada Unidade 

Requisitante. 0 pedido devera ser feito atraves do Pedido de Compras no Sistema Informatizado 

de Compras; 

Art. 26. Para os casos de contratacao dos services de agua, energia eletrica e correios, deverao 

ser adotados os procedimentos desta secao. 

SE<;Ao IV 

CONTRA TA<;AO DOS SERVI<;OS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E CORREIOS 

§25. 0 Setor Financeiro adotara as medidas cabiveis para a realizacao do pagamento. 

Realizado o pagamento, o processo segue para arquivamento ou para a Unidade Requisitante 

ficar de posse do ·processo administrativo ate o encerramento do contrato. 
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§ 12. A Secretaria de Fazenda analisara os processos para verificar se todos os procedimentos 

a. No caso do Fundo Municipal de Saude sera enviado para a Coordenacao de 

Contabilidade para dar seguimento a partir do § 13. 

§ 11. A Coordenacao de Administracao Geral e Services da Secretaria de Administracao e 

Recursos Humanos ficara de posse do processo. Mensalmente, recebera as faturas, realizara as 

liquidacoes cabiveis das despesas e encaminhara para a Secretaria de Fazenda; 

§ 10. A Coordenacao de Compras emitira a Autorizacao de Fornecimento/Execucao. Apos, o 

processo sera encarninhado para a Coordenacao de Administracao Geral e Services da 

Secretaria de Administracao e Recursos Humanos; 

§9°. A Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Sande) emitira a Nota de 

Empenho e enviara o processo para a Coordenacao de Compras; 

§8°. A Coordenacao de Contratos emitira o extrato da dispensa ou da inexigibilidade e 

publicara nos meios legais exigidos. Ap6s, o processo sera encarninhado para a Coordenacao 

de Empenho (PMA) I Contabilidade (Sande) providenciar a Nota de Empenho; 

I. Nao ha necessidade de ratificacao da contratacao por parte do ordenador de despesa, 

haja vista que a contratacao ja foi autorizada pelo mesmo dentro do previsto no§ 4° em 

consonancia com o § 5°. 

§ 7°. A Coordenacao de Administracao Geral e Services da Secretaria de Administracao e 

Recursos Humanos emitira documento necessario para a geracao da Nota de Empenho e enviara 

para a Coordenacao de Contratos ernitir o extrato da dispensa ou da inexigibilidade; 

§6°. A Coordenacao de Compras cadastrara a contratacao de acordo com o Parecer Juridico 

( dispensa ou inexigibilidade) e ap6s, remetera o processo para a Coordenacao de Administracao 

Geral e Services da Secretaria de Administracao e Recursos Humanos ou setor responsavel pela 

emissao de documento necessario para a geracao da Nota de Empenho; 

ESTADO no ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 



"Publicada em ../6 I oq / fq· 
Nos term-cs do art. 82 d~-~ 
'e··, or~E-r;rr-,., l\,1,,:··1cis~.-~-·,· .. _ :,:7 . ( •. .., t.l L ·,. _ _. , , • • t., ,._... 

II. 

Se o Estado pode fomecer, se existe no estoque da Secretaria ou se ha necessidade de 

aquisicao; 

I. 

A Gerencia competente verifica a disponibilidade de atendimento, da seguinte forma: §40. 

A Secretaria Competente analisa e distribui o processo para a Gerencia competente; §"0 ., . 

O Ordenador de Despesa autoriza e remete para a Secretaria Competente; §20_ 

§ 1 °. A Procuradoria Geraldo Municipio de Anchieta recebe o mandado judicial, autua e abre 

o processo (se este nao foi aberto ainda), ernite Parecer Juridico e encaminha ao Ordenador de 

Despesa para autorizacao; 

. Art. 27. Para os casos dos processos de cumprimento de mandado judicial, deverao ser adotados 

os procedimentos desta secao. 

SE<;AOV 

MANDADO JUDICIAL 

§ 14. 0 Setor Financeiro adotara as medidas cabiveis para a realizacao do pagainento. 

Realizado o pagamento, o processo segue para arquivamento ou para a Unidade Requisitante 

ficar de posse do processo administrativo ate o encerramento do contrato. 

§13. A Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Saude) fara a confirmacao e/ou 

validacao da liquidacao da despesa e encaminhara para o Setor Financeiro; 

Coordenacao de Empenho confirmar ou validar a liquidacao. Caso tenha algum erro ou 

procedimento incorreto, devolvera o processo para o fiscal adotar as medidas cabiveis; 
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§ 10. A Coordenacao de Contratos e Convenios solicitara a possivel contratada demais 

docurnentos necessaries, procedera com a elaboracao da minuta do contrato e encaminhara a 
analise da Procuradoria Geral; 

orcamentaria; 

§9°. 0 Setor de Planejamento validara as informacoes orcamentarias ou emitira docurnento 

que comprove a disponibilidade orcamentaria e enviara o processo para a Coordenacao de 

Contratos e Convenios. Caso haja equivoco nas informacoes orcamentarias, o Setor de 

Planejamento devera anexar as informacoes corretas e solicitar a Coordenacao de Compras a 

retificacao dos lancamentos no sistema informatizad_o de compras e posterior devolucao ao 

Setor de Planejamento, para emissao de documento que comprove a disponibilidade 

§8°. Caso haja necessidade de contrato, a Coordenacao de Compras encaminhara o processo 

· para o Setor de Planejamento competente para validar as informacoes orcamentarias ou emitir 

docurnento que comprove a disponibilidade orcamentaria; 

. 
da Nota de Empenho. Estando incorretas, a Coordenacao de Compras fara as correcoes 

necessarias com base nas informacoes do Setor de Planejamento competente e emitira o 

docurnento necessario para a geracao da Nota de Empenho e encarninhara para o setor 

responsavel pela emissao da nota de empenho para dar seguimento a partir do § 15; 

§7°. Caso nao seja necessaria a celebracao de contrato, a Coordenacao de Compras verificara 

com o Setor de Planejamento competente se as informacoes orcamentarias estao corretas. 

Estando corretas, a Coordenacao de Compras ernitira o docurnento necessario para a geracao 

§6°. A Coordenacao de Compras realizara a cotacao, cadastrara a contratacao, conforme 

Parecer Juridico, e verificara a situacao fiscal e trabalhista (art. 29 da Lei 8.666/93) da possivel 

contratada; 

§5°. Caso o fornecimento fique a cargo do Municipio, o processo seguira Coordenacao de 

Compras com o Pedido de Compras; 
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§ 17. A Coordenacao de Compras devera notificar a Gerencia ou Secretaria competente de 

que a Autorizacao de Fomecimento fora encarninhada a empresa contratada; 
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§ 16. A Coordenacao de Compras emitira a Autorizacao de Fornecimento/Execucao. Apos, o 

processo sera encaminhado para a Gerencia ou Secretaria competente por acompanhar o 

fomecimento do material ou execucao do service; 

§15. 0 setor responsavel pela emissao da Nota de Empenho emitira a nota de empenho e 

enviara o processo para a Coordenacao de Compras; 

§14. A Unidade Requisitante ou setor responsavel emitira documento necessario para a 

geracao da Nota de Empenho e enviara para o setor responsavel pela emissao da Nota de 

Empenho; 

§ 13. Ap6s cancelamento do documento que com prove a disponibilidade orcamentaria, o 

· Setor de Planejamento remetera o processo para a Unidade Requisitante ou setor responsavel 

para emissao de documento necessario a geracao da Nota de Empenho; 

a. Caso nao haja necessidade de tal cancelamento, a Coordenacao de Contratos 

encaminhara o processo para a Unidade Requisitante ou setor responsavel pela emissao 

de documento necessario para a geracao da Nota de Empenho para dar seguimento a 

partir do § 15. 

orcamentaria; 

§ 12. Cabera a Coordenacao de Contratos colher as assinaturas das partes (Contratada e 

Contratante ). Depois, realizar o cadastro do contrato no sistema informatizado de gestao publica 

e providenciar a publicacao legal do extrato do instrurnento contratual. Realizada a publicacao 

do extrato do contrato e, caso seja necessario, a Coordenacao de Contratos enviara o processo 

para o Setor de Planejamento cancelar o documento que comprove a disponibilidade 

§ 11. A Procuradoria Geral emitira o Parecer sobre a Minuta do Contrato e devolvera a 
Coordenacao de Contratos 
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IV. Pedido de Compras, realizado no Sistema de Compras, devidamente assinado pela 

pessoa competente para solicitar a despesa (Secretaries ou Gerentes no que couber); 

III. Declaracao emitida pela Secretaria Municipal de Adrninistracao e Recurses Humanos 

atraves da Gerencia Operacional de Administracao e Services, atestando a inexistencia 

de im6vel proprio do Municipio adequado as necessidades; 

II. 0 extrato do A viso de Procura de Im6vel; 

I. Termo de Referencia que devera ser analisado pelo Secretario da Unidade Requisitante 

para ciencia e aprovacao e da pessoa indicada para a fiscalizacao; 

Art. 29. A Unidade Requisitante devera providenciar os seguintes documentos: 

Art. 28. Para os casos dos processos de locacao de im6vel, deverao ser adotados os 

procedimentos desta secao. 

SE<;AO VI 

LOCA<;AO DE IMOVEL 

§20. 0 Setor Financeiro competente realizara o pagamento e encaminhara o processo para o 

arquivamento ou para a Gerencia competente, se for o caso, para a guarda do processo. 

§ 19. 0 Setor responsavel validara a liquidacao e enviara para o Setor Financeiro competente; 

§ 18. A Gerencia ou Secretaria competente acornpanhara o cumprimento da contratacao, 

liquidara a nota atendendo aos criterios definidos na IN- SFI N° 002/201 7, em seu Capitulo II, 

Secao III, artigos 9° a 12 ou outra legislacao que venha a sucede-la e encaminhara ao setor 

responsavel pela validacao da liquidacao; 
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a. Se sera o caso de licitar ou dispensar o procedimento na forma do art. 24, X, da lei de 

licitacoes, ou seja, de posse das propostas, deliberar sobre a forma de contratacao 

cabivel, lembrando que somente se aplica dispensa ao caso de im6vel destinado as 

atividades-fim, ou atestar a ocorrencia de inexigibilidade. Nesses dois ultimos casos 1 
1 
j 

( dispensa ou inexigibilidade ), proceder-se-a na forma do art. 26 da lei de licitacoes, ;jy(, 
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III. A Unidade Requisitante fara a analise e deliberacao. Diante do recebimento das 

propostas, podera entao o administrador da pasta da Unidade Requisitante saber: 

internet, etc; 

II. Essa publicacao deve ser adequada ao fun proposto, podendo dar-se das mais variadas 

formas, como por meio de Diario Oficial,jornal de grande circulacao, pagina oficial na 

I. As propostas protocoladas serao apensadas ao processo principal. Findado o prazo, o 

processo sera enviado para a Unidade Requisitante; 

§3°. A CPL publicara o Aviso de Procura de Im6vel, onde sera concedido o prazo de 10 ( dez) 

dias para que possiveis interessados apresentem suas propostas de locacao, atraves do Protocolo 

Geral da Prefeitura; 

IL· · Caso o Ordenador de Despesa nao autorize a despesa, devolver o processo para a 

Unidade Requisitante. 

I. Autorizado, remeter o processo a Comissao Permanente de Licitacao (CPL) da 

Secretaria Municipal de Administracao e Recursos Humanos; 

§2°. 0 Ordenador de Despesa analisara o pedido e, em caso positivo, autorizara a publicacao 

do chamamento publico; 

§ I 0• Setor de Protocolo remetera o processo administrativo para a analise do Ordenador de 

Despesa; 

V. Realizar o protocolo dos documentos elencados acima no Setor de Protocolo Geral da 

Prefeitura de Anchieta/ES para geracao do processo administrativo da contratacao. 
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§8°. A Procuradoria Geral analisara o processo e a minuta do contrato. Tal analise podera 

conduzir a tres situacoes: 

§7°. A Coordenacao de Contratos e Convenios procedera com a elaboracao da minuta do 

contrato e encaminhara a analise da Procuradoria Geral; 

§6°. O Setor de Planejamento validara as informacoes orcamentarias ou emitira documento 

que comprove a disponibilidade orcamentaria e enviara o processo para a Coordenacao de 

Contratos elaborar o instrumento contratual; 

§5°. A Coordenacao de Compras fara o registro do tipo de contratacao no Sistema de 

Compras e enviara para o Setor de· Planejamento para validar as informacoes orcamentarias ou 

emitir o documento que comprove a disponibilidade orcamentaria; 

§4°. Concluida a escolha do im6vel para locacao mediante contratacao por dispensa ou 

inexigibilidade de licitacao, os autos seguirao para a Coordenacao de Compras lancar a forma 

· de contratacao no sistema informatizado de gestao publica; 

c. Caso existam varias propostas que atendam a todas as exigencias do Chamamento 

Publico, devera a Unidade Requisitante solicitar Parecer Juridico sobre a possibilidade 

de dispensacao da licitacao ou se sera necessario promover procedimento licitat6rio 

em virtude possivel cornpeticao, cabendo neste caso a utilizacao dos procedimentos da 

licitacao a ser adotada. 

b. Nos casos em que a locacao do im6vel depende de aprovacao de outras instituicoes 

(como Ministerio Publico, Conselhos, etc), deve-se juntar aos autos, o documento de 

aprovacao da instituicao competente; 

para o que serao necessarias, por exemplo, uma avaliacao previa e uma pesquisa de 

mercado, que sera feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura atraves Gerencia 

de Engenharia; 
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partir do § 13. 

a. Caso nao haja necessidade de tal cancelamento, a Coordenacao de Contratos 

encaminhara o processo para a Unidade Requisitante ou setor responsavel pela emissao 

de documento necessario para a geracao da Nota de Empenho para dar seguimento a 

§ 11. Realizada a publicacao do extrato do contrato e, caso seja necessario, a Coordenacao 

de Contratos e Convenios enviara o processo para o Setor de Planejamento cancelar o 

documento que comprove a disponibilidade orcamentaria; 

§ 10. Para evitar problemas no ato de devolucao do im6vel, deve ser feito um laudo de vistoria 

assim que o contrato e firmado. Inquilino e proprietario devem listar todas as condicoes de 

conservacao do im6vel, como o estado da pintura, do piso, do carpete, das portas e de eventuais 

m6veis, alem de laudo fotografico detalhado das instalacces. Esse laudo se torna parte 

integrante do contrato de locacao; 

§9°. Cabera a Coordenacao de Contratos e Convenios colher as assinaturas das partes 

(Contratada e Contratante). Depois, realizar o cadastro e publicacao legal do extrato do 

instrumento contratual; 

· III. Em casos de problemas de ordem tecnica, a Procuradoria solicita a complementacao da 

documentacao processual. Neste caso os autos retornaram a Secretaria responsavel pela 

solicitacao para solucao dos problemas e posterior envio a Coordenacao de Contratos e 

Convenios. 

II. A Procuradoria manifesta-se pela alteracao da minuta e encaminha os autos a 
Coordenacao de Contratos e Convenios para correcao da minuta e efetivacao da 

contratacao; 

I. A Procuradoria aprova a minuta do contrato e encaminha os autos a Coordenacao de 

Contratos e Convenios para efetivacao da contratacao; 
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§20. A Unidade Requisitante ficara de posse do processo administrativo ate o encerramento do 

contrato. 

§ 19. 0 Setor Financeiro adotara as medidas cabiveis para a realizacao do pagamento. Realizado 

o pagamento, o processo retornara para a Unidade Requisitante; 

§ 18. A Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Sande) fara a confirmacao e/ou 

validacao da liquidacao da despesa e encaminhara para o Setor Financeiro; 

§ 17. A Secretaria de F azenda analisara os processos para verificar se todos os procedimentos 

para liberacao do pagamento foram cumpridos. Se estiver tudo correto, encaminhara para a 

Coordenacao de Empenho confirmar ou validar a Iiquidacao. Caso tenha algum erro ou 

procedimento incorreto, devolved o processo para o fiscal adotar as medidas cabiveis; 

a. No caso do Fundo Municipal de Saude sera enviado para a Coordenacao de 

Contabilidade para dar seguimento a partir do § 18. 

§ 16. A Unidade Requisitante ficara de posse do processo e mensalmente, realizara a 

Iiquidacao da despesa e encaminhara para a Secretaria de Fazenda; 

§15.. . A Coordenacao de Compras emitira a Autorizacao de Fornecimento/Execucao. Ap6s, 

o processo sera encaminhado para a Unidade Requisitante; 

§14. A Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade (Sande) ernitira a nota de empenho 

e enviara o processo para a Coordenacao de Compras; 

§ 13. A Unidade Requisitante ou setor responsavel emitira documento necessario para a 

geracao da Nota de Empenho e enviara para a Coordenacao de Empenho (PMA) I Contabilidade 

(Saude) providenciar a nota de empenho; 

§12. Ap6s cancelamento do documento que comprove a disponibilidade orcamentaria, o 

Setor de Planejamento remetera o processo para a Unidade Requisitante ou setor responsavel 

para emissao de documento necessario a geracao da Nota de Empenho; 
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Art. 36. N enhum pagamento de service pode ser requerido sem o devido ates to da sua execucao 

por parte do fiscal. 

Art. 35. Nenhum pagamento pode ser requerido sem o devido registro da compra de materiais 

e bens, estocaveis ou nao, ao almoxarifado competente, mesmo aquelas cuja entrega e/ou 

dep6sito sejam em local diferente. 

Art. 34. Nenhuma compra pode ser realizada sem a devida Autorizacao de Fomecimento 

/Execucao emitida pela Coordenacao de Compras e assinada pelo Coordenador de Compras. 

Art. 33. Nenhuma compra de materiais ou bens, e/ou contratacao de servico pode ser realizada 

sem o previo empenho. 

· Art. 32. Nenhuma compra de materiais ou bens, e/ou contratacao de servico pode ser realizado 

sem a devida cotacao de precos. 

CAPITULOVI 

DAS VEDA<;:'.OES 

Art. 31. Realizadas todas essas formalizacoes, o contrato e encerrado e o processo segue para 

arqui vamento. 

Art. 30. Para evitar problemas no ato de devolucao do im6vel, com antecedencia minima de 45 

(quarenta e cinco) dias, devem ser tomadas todas as providencias cabiveis para entrega <las 

chaves, considerando as clausulas contratuais e o laudo de vistoria em que foram listadas todas 

as condicoes de conservacao do im6vel, como o estado da pintura, do piso, do carpete, das 

portas e de eventuais m6veis. Ainda, deve-se formalizar a entrega <las chaves do im6vel em 

documento especifico contendo assinatura das partes. 
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Anchieta, 16 de setembro de 2019. 

Art. 42. Esta Instrucao Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicacao. 

Art. 41. A inobservancia das normas estabelecidas nesta Instrucao Normativa pelo Ordenador 

de Despesa acarretara na sua responsabilidade nos termos da Lei. 

Art. 40. Eventuais impropriedades ocorridas em descumprimento da presente instrucao, que 

nao puderem ser sanadas pela Secretaria Municipal de Administracao e Recursos Humanos 

deverao ser comunicadas formalmente a Unidade Central de Controle Intemo. 

Art. 39. Casos omissos deste normativo serao tratados junto a Secretaria Municipal de 

Administracao e Recursos Humanos, a quern cabe, tambem, prestar esclarecimentos adicionais 

a respeito deste documento, com anuencia da Unidade Central de Controle lntemo. 

Art. 38. Os termos contidos nesta Instrucao Normativa, nao eximem a observancia das demais 

normas pertinentes a contratos administrativos e licitacoes publicas, que deverao ser respeitadas 

por exigencia legal. 

Art. 37. Esta Instrucao Normativa devera ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais ou tecnicos assim o exigirem. 

DAS DISPOSI<;OES FINAIS 

CAPITULO VII 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 



47 

·'PubHcada em JG I oq J .fq 
Nos termos do art. 82 de 
Lei Organica I\Jlun!cipar· 

~~t~~Ii~ 
Gerente Operacional de Administracao Geral e Services 

Portaria n° 203/2019 

SEBASTIAN MARCELO VEIGA 
Secretario Municipal de Administracao e Recursos Hurnanos 

Portaria n° 238/2019 

'/~ 
os DE~~GUIMARAEs 

Controlador G~Municfpio 
Portaria n° .1!89/2018 

/l 

LUIZC 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 


