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INFORMATIVO Nº 03/2008

Orientações acerca do Decreto Estadual nº 31.058, 

de 23 de novembro de 2007, que alterou o Art. 6º do 

Decreto  Estadual  nº  21.260  de  01  de  Janeiro  de 

1999 e alterações.

1 - Breve Histórico do Decreto Estadual nº 21.260/99.

O Decreto Estadual nº 21.260, de 1º de janeiro de 1999, dispõe sobre 

medidas de controle na Administração Pública Estadual. Ao longo dos anos, 

sofreu alterações em decorrência  dos Decretos  Estaduais  de  nº  21.460/99, 

21.847/99,  21.890/99,  22.672/00,  23.377/01,  23.697/01  e,  recentemente,  do 

Decreto Estadual nº 31.058/07.

O Decreto Estadual nº 31.058/07, de 23 de novembro de 2007, objeto do 

presente estudo, em vigor  a  partir  de  24 de novembro de 2007, introduziu 

alterações no Art. 6º do Decreto Estadual nº 21.260/99.

Referido  dispositivo  legal,  conforme  veremos,  estabelece,  para  a 

contratação de serviços, inclusive consultoria, quais os processos de licitação, 

bem  como  os  de  dispensa  e  os  de  inexigibilidade  que  devem  ser 

obrigatoriamente centralizados na Secretaria de Administração - SAD ou que 

dependem de autorização prévia do Secretário de Administração para a sua 

realização.

Vale salientar que as disposições contidas neste Decreto e no Decreto 

Estadual  nº  21.260/99  alcançam  os  órgãos  e  entidades  da  Administração 

Pública Estadual, inclusive Fundacional, que dependem de transferências do 

Tesouro Estadual.
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2 -  Dos Processos para a Contratação de Serviços pela Administração 
Pública Estadual.

Conforme visto acima, o art. 6º do Decreto Estadual nº 21.260/99, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto Estadual  nº  31.058/07,  enumera os 

casos  em que  os  processos  de  licitação,  bem como os  de  dispensa  e  de 

inexigibilidade para contratação de SERVIÇOS, inclusive de CONSULTORIA, 

serão, ora autorizados pelo Secretário de Administração, ora centralizados na 

SAD.

Os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado, quando do 

encaminhamento a SAD dos processos de licitação, dispensa e inexigibilidade 

de  que  trata  o  artigo  em  comento,  deverão  instruí-los  com  todos  os 

documentos necessários à sua formalização.

3 - Dos Processos Centralizados na SAD.

No  âmbito  da  Administração  Direta,  serão  obrigatoriamente 

centralizados na SAD, através da Central de Licitações, os processos de:

a) licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade para contratação de 

SERVIÇOS,  inclusive  CONSULTORIA,  cujo  valor  estimado  ultrapasse  R$ 

200.000,001.  Saliente-se  que  os  processos  de  contratação,  liquidação  e 

pagamento  permanecem descentralizados,  sendo realizados  nos  órgãos  de 

origem.

Excepcionalmente,  o  Conselho  de  Programação  Financeira  poderá 

autorizar que  tais  processos  sejam  realizados  pelo  órgão  ou  entidade  da 

Administração Pública Estadual responsável pela contratação2.

b) licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade para contratação de 

SERVIÇOS  para  os  quais  tenham  sido  elaborados,  pela  Secretaria  de 

Administração,  os  estudos técnicos a  que se  refere o  §  1º  do Art.  2º  do 

1 Art. 6º do Decreto Estadual nº 21.260/99.
2 Art. 6º, § 4º do Decreto Estadual nº 21.260/99.
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Decreto Estadual nº 30.286, de 21 de março de 2007, independente de valor 

estimado da contratação3.

Tais  estudos  técnicos  objetivam  a  padronização  do  processo  de 

contratação dos serviços terceirizados pela Administração Pública Estadual. É 

o caso, por exemplo, dos serviços de limpeza e conservação predial, limpeza 

hospitalar,  vigilância  e  portaria,  cuja  padronização  já  foi  efetuada  pela 

Secretaria  de  Administração  –  SAD.  No  endereço  eletrônico 

www.contratos.pe.gov.br,  encontram-se instruções gerais  para a contratação 

dos referidos serviços.

4  -  Dos  Processos  DEPENDENTES  DE  AUTORIZAÇÃO  prévia  do 
Secretário de Administração.

Os parágrafos 2º e 3º do Art.  6º consignam as situações em que os 

órgãos e entidades da Administração Direta ou Indireta dependerão de prévia 
autorização do Secretário  de Administração para  abertura de processo de 

licitação,  dispensa  ou  inexigibilidade para  a  contratação  de  SERVIÇOS. 

Saliente-se  que  o  processo  de  licitação  ou  de  contratação  direta  serão 

realizados pela comissão de licitação do órgão de origem, após a expressa 

autorização do Secretário da Administração.

4.1- No Âmbito da Administração Direta.

Consoante o disposto no inciso I do § 3º do art. 6º, dependerá de prévia 
e  expressa  autorização do  Secretário  de  Administração  a  abertura de 

processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade para a contratação de 

SERVIÇOS,  inclusive  de  CONSULTORIA,  a  cargo  dos  órgãos  da 

Administração  Direta,  cujo  valor  estimado  seja  superior  a  R$  80.000,00  e 

inferior a R$ 200.000,00 (R$ 80.000,00 < X < R$ 200.000,00).

3 Art. 6º, § 1º do Decreto Estadual nº 21.260/99. 
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4.2- No Âmbito da Administração Indireta.

No âmbito da Administração Indireta, de acordo com o disposto nos §§ 

2º  e  3º,  II  do  art.  6º,  dependerá  de  prévia  autorização do  Secretário  de 

Administração a abertura de:

a) processos de licitação, dispensa e inexigibilidade para contratação 

de  SERVIÇOS,  para  os  quais  tenham  sido  elaborados  os  estudos 
técnicos a que se refere o § 1º do Art.  2º do Dec.30.286, de 21 de 

março de 2007, independente de valor estimado da contratação;

b) processos de licitação, dispensa e inexigibilidade para contratação 

de SERVIÇOS, inclusive de CONSULTORIA, a cargo das entidades da 

Administração  Indireta  que  recebem  repasse  ou  transferência  de 

recursos do Tesouro Estadual, cujo valor estimado seja superior a R$ 

80.000,00.

5 - Processos de Licitação Realizados no Órgão de Origem Independentes 
de Autorização ou Centralização na SAD.

Conforme disposto no §7º do Art. 6º,  independe de prévia autorização 

ou de centralização na SAD os  processos licitatórios  para contratação de 

serviços que:

a) ocorrerem por conta de recursos contemplados no Orçamento Estadual 

destinados  aos  Programas  definidos  em  Portaria  do  Secretário  de 

Administração;

b) destinarem-se à aquisição de impressos, formulários e documentos para 

uso  em  atividades  exclusivamente  de  fiscalização  e  arrecadação 

tributárias;

c) destinarem-se à realização de obras e serviços de engenharia.

Ressalte-se  que,  nas  situações  acima  elencadas,  os  processos 

licitatórios serão realizados nos órgãos de origem.
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6- Observações Finais.

É importante destacar que os processos de licitação para contratação de 

SERVIÇOS, inclusive de CONSULTORIA, independentemente do valor e do 

objeto da contratação, poderão, excepcionalmente, ser realizados pela SAD. 

Para tanto, faz-se necessário que o titular do órgão ou entidade interessada na 

contratação  encaminhe  solicitação  ao  Secretário  de  Administração 

devidamente justificada. No entanto, os processos de contratação, liquidação e 

pagamento mantêm-se descentralizados no órgão ou entidade requisitante4.

7 - Legislação Consultada.

• Decreto Estadual nº 21.260/99: Dispõe sobre medidas de controle na 

Administração Pública Estadual e dá outras providências.

• Decretos  Estaduais  nº  21.460/99,  21.847/99,  21.890/99,  22.672/00, 

23.377/01 e nº 23.697/01: Alteram o Decreto nº 21.260/99 e dá outras 

providências.

• Decreto  Estadual  nº  30.286/07:  Dispõe  sobre  as  medidas  para 

padronização das contratações de serviços terceirizados.

• Decreto Estadual nº 31.058/07: Altera o artigo 6º do Decreto nº 21.260, 

de 01 de janeiro de 1999, e alterações, e dá outras providências.

8 - Demais Informações:

Demais orientações que se façam necessárias poderão ser obtidas junto 

à Chefia de Orientação - CORI/GOPC da Secretaria Especial da Controladoria 

Geral do Estado – SECGE, das 8h às 14h, com:

• Myrian Prazim – Fone: 2126-6742

myrian.oliveira@sefaz.pe.gov.br

• Ricardo Nascimento – Fone: 2126-6714

ricardo-jose.silva@sefaz.pe.gov.br

4Art. 6º, § 5º do Decreto Estadual nº 21.260/99. 

5

mailto:ricardo-jose.silva@sefaz.pe.gov.br
mailto:myrian.oliveira@sefaz.pe.gov.br


Gerência de Orientação e Prestação de Contas
Chefia de Orientação

• Nereida Cavalcanti - Fone: 2126-6714

nereida.cavalcanti@sefaz.pe.gov.br

• Lucélio Novaes – Fone: 2126-6742

lucelio.novaes@sefaz.pe.gov.br

Ou, junto à Gerência de Compras da Secretaria de Administração do Estado – 

SAD:

• Simoni Ribeiro - Fone: 3424.7120

simoni@sad.pe.gov.br

Recife, 12 de março de2008.

Gerente de Orientação e Prestação de Contas
Luciano Bastos

Chefe de Orientação
Myrian Machado Borba Prazim de Oliveira

Equipe Técnica
Lucélio Lima Novaes

Nereida Maria de Morais Cavalcanti

Ricardo José Nascimento da Silva
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