
 
Assembleia Legislativa  

Do Estado Espírito Santo 
 

ATO N.º 2201, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019. 
  

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais,  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Aplicam-se aos procedimentos licitatórios na modalidade 

pregão, deflagrados no âmbito desta Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, os Decretos Federais nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e 
10.024, de 20 de setembro de 2019, observadas as alterações posteriores de 
tais regulamentos.  

 
§ 1º As normas veiculadas pelos Decretos Federais mencionados no 

caput deste artigo serão aplicadas no âmbito desta Assembleia Legislativa no 
que couber, em razão das especificidades institucionais.  

 
§ 2º A aplicação dos Decretos Federais mencionados no caput deste 

artigo no âmbito desta Assembleia Legislativa não poderá contrariar os ditames 
contidos no Ato da Mesa Diretora nº 1568, de 30 de novembro de 2010, que 
permanece inalterado.  

 
Art. 2º Aplica-se às contratações de serviços e à aquisição de bens, 

quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito desta 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, observadas as alterações posteriores de tal 
regulamento.  

 
§ 1º As normas veiculadas pelo Decreto Federal mencionado no 

caput deste artigo serão aplicadas no âmbito desta Assembleia Legislativa no 
que couber, em razão das especificidades institucionais.  

 
    § 2º A aplicação do Decreto Federal mencionado no caput deste 

artigo no âmbito desta Assembleia Legislativa não poderá contrariar os ditames 
contidos no Ato da Mesa Diretora nº 1568, de 30 de novembro de 2010, que 
permanece inalterado.  

 
Art. 3º Fica revogado o Ato nº 758, de 28.05.2013.  
 
Art. 4º Este Ato em entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Palácio Domingos Martins, em Vitória 30 de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

Este texto não substitui o publicado no D.P.L de 31/10/2019. 


