
 
Governo do Estado de Pernambuco 

Secretaria da Controladoria Geral do Estado 
 

Diretoria de Orientação Normas e Procedimentos 
Coordenadoria das Ações de Orientação 

 

 

Rua Santo Elias 535, Espinheiro, Recife-PE - CEP: 52.020-090 
Fone(PABX): (81)31830921                                                                             Página 1 de 8 – DONP/SCGE 

INFORMATIVO Nº 008/2014 

 

Orientações acerca das medidas de 

controle e centralização de atos nos 

procedimentos de compras e 

contratações, No âmbito do Poder 

Executivo Estadual. Decreto nº 

40.441/2014 e alterações; Portaria 

SAD nº 1.899/2014. 

 

1 – Das Disposições Legais 

 

O Decreto Estadual nº 40.441, datado de 28 de fevereiro de 2014, alterado pelo 

Decreto 40.848, de 2 de julho de 2014, institui medidas de controle e centralização nos 

procedimentos de compras e contratações públicas, no âmbito da Administração Pública 

Estadual dependentes do tesouro. 

A Portaria SAD nº 1.899/2014, por sua vez, estabelece procedimentos relativos à 

formalização dos processos de licitação, dispensa e inexigibilidade centralizados na SAD – 

Secretaria de Administração ou pendentes de autorização do Secretário da SAD, consoante 

o Decreto supra.  

 

2 – Dos Processos de Licitação 

 

A legislação estudada estabelece as hipóteses em que os processos de licitação e 

os procedimentos de dispensa e inexigibilidade deverão ser realizados pela própria Central 
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de Licitações do Estado, no âmbito da SAD bem como os processos que dependerão de 

autorização prévia desta unidade, descritas no quadro abaixo. 

Ressalte-se que a autorização prévia pela SAD é condição necessária para 

liberação de programação financeira, empenho, contratação, liquidação e pagamento da 

despesa. 

Dependerão de autorização prévia 

da SAD 

Serão centralizados pela SAD 

Contratação para prestação de serviços e 

respectivas prorrogações, renovações e 

aditamentos que tenham valor estimado superior 

a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

Contratação para a prestação de serviços ou 

aquisição de bens, matérias e equipamentos 

cujos valores estimados ultrapassem o limite 

global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

Aquisição de bens, materiais e equipamentos 

que tenham valor estimado superior a R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais); 

Aquisições ou locações de veículos para uso 

dos órgãos e entidades independentemente do 

valor estimado; 

Contratação para a prestação de serviços ou a 

aquisição de bens, materiais e equipamentos 

para os quais existam estudos técnicos 

recomendando a exigência da autorização 

prévia, aprovados por Portaria do Secretário de 

Administração, independentemente do valor 

estimado, e respectivas prorrogações, 

renovações e aditamentos; 

Contratação de reserva e emissão de bilhetes 

aéreos nacionais e internacionais para uso dos 

órgãos e entidades independentemente do valor 

estimado. 

Adesão às atas de registro de preços que tratem 

de aquisições ou serviços para os quais haja 

estudo técnico elaborado pela SAD 

recomendando a exigência da autorização 

prévia 

Contratação de serviços, aquisição de bens, 

materiais ou equipamentos a cargo dos órgãos e 

entidades para os quais existam estudos 

técnicos recomendando o processamento pela 

Central de Licitações do Estado, aprovados por 
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Portaria do Secretário de Administração, 

independentemente do valor estimado 

Os processos de contratação, renovações ou 

aditamentos de contratos de locação de imóveis 

no âmbito da Administração Direta e Indireta, em 

cumprimento ao Decreto nº 21.620/99 

 

 

Nas hipóteses dos processos de licitação centralizados na SAD, os processos de 

contratação, empenho, liquidação e pagamento mantêm-se descentralizado. 

Excepcionalmente, a SAD poderá autorizar a realização de processos licitatórios e 

procedimentos de dispensa e inexigibilidade pelo titular do órgão ou entidade interessada 

na contratação, mediante solicitação devidamente justificada. 

Outrora, a SAD poderá realizar os processos de licitação e procedimentos de 

dispensa e inexigibilidade, independentemente do valor ou objeto da contratação, desde 

que o órgão ou entidade faça o pedido justificativamente, mantendo-se a contração, 

liquidação e o pagamento descentralizados. 

 A Portaria SAD nº 1.899/2014 elenca os documentos que deverão compor nas 

solicitações para abertura de processos licitatórios e formalização de processos de 

dispensa e inexigibilidade à Secretaria de Administração, estabelecidos nos Anexos deste 

Informativo. 

 

3 – Dos impedimentos 

As disposições contidas nos artigos 3º e 4º, mencionadas no item anterior, não são 

aplicáveis aos processos licitatórios: 

 que ocorrerem por conta de recursos contemplados no orçamento estadual 

destinados aos Programas definidos em Portaria do Secretário de Administração;  
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 que se destinarem à aquisição de impressos, formulários e documentos para 

uso em atividades exclusivamente de fiscalização e arrecadação tributárias;  

 que se destinarem à realização de obras e serviços de engenharia, desde que 

subsidiado por parecer técnico de profissional competente e observados as normais 

federais pertinentes;  

 de aquisição de medicamentos, órteses, próteses, materiais especiais e 

sínteses (OPMES), produtos médicos e material bélico, desde que subsidiado por parecer 

técnico de profissional competente e observados as normais federais pertinentes;  

 de prestadoras de serviços de publicidade e propaganda; 

  que se destinarem à prestação de serviços de distribuição e fornecimento 

contínuo de gases medicinais, e de locação de central geradora de ar medicinal e de central 

geradora de vácuo clínico. 

É vedada adesão a atas de registro de preços, como também a realização de 

procedimentos licitatórios, procedimentos administrativos de dispensa e inexigibilidade para 

as aquisições de bens e contratação de serviços para os quais existam atas de registro de 

preços vigentes e gerenciadas pela SAD, salvo mediante justificativa e prova do melhor 

preço; ocasião em que a SAD poderá autorizar a adesão ou a realização de licitação, 

dispensas e inexigibilidades, diretamente pelo órgão ou entidade. 

 

5 – Disposições finais 

 

É imprescindível que os órgãos cadastrem, publiquem e mantenham atualizadas as 

informações de cada uma das licitações, dispensas e inexigibilidades bem como os 

contratos e termos aditivos nos sistemas informatizados do Governo Estadual. 

Oportunamente, vale destacar a importância da observância dos dispositivos 

contidos neste regramento, pois a infração às normas e aos limites ali estabelecidos 
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poderão dar ensejo a revogação ou nulidade dos processos licitatórios, contratos ou 

adesões às atas de registro de preços bem como sujeitar os responsáveis aos 

procedimentos administrativos cabíveis. 

 

6 – Demais informações 

 

Demais orientações que se façam necessárias poderão ser obtidas junto à 

Coordenadoria das Ações de Orientação (COR) da Secretaria da Controladoria Geral do 

Estado (SCGE), exclusivamente, através do seguinte sítio eletrônico: 

www.scgeorienta.pe.gov.br. 

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do Sistema SCGEorienta, que 

possibilita consulta ao banco de dados ou formulação de nova pergunta, cuja retorno será 

dado em até 48 horas. 

Recife, 26 de agosto de 2014 

 

 

Diretora de Orientação, Normas e Procedimentos 
Andréa Costa de Arruda 

 
Coordenadora das Ações de Orientação 

Lucileide Lopes 
 
 

Equipe Técnica 
Luana Bernaola 

Noélia Lino 
Ricardo José Nascimento da Silva 

 
 

Estagiário 
Otávio Miécio Santos Sampaio 

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/
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ANEXO 
DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E 
INEXIGIBILIDADE 
 

I 
Ofício do ordenador de despesa, dirigido ao Secretário de Administração, contendo 

a descrição do objeto de forma clara e sucinta. 

II 

Declaração de disponibilidade orçamentária para realização da despesa, com a 

discriminação da dotação e do valor para o exercício vigente, bem como a previsão 

de compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias 

quando a despesa ultrapassar o exercício. 

III Declaração de compatibilidade das cotações com os preços praticados no mercado. 

IV 

Pesquisa de preço, baseada em no mínimo 3 (três) referenciais, realizada mediante 

a utilização dos seguintes parâmetros: 

a) contratações similares do Governo de Pernambuco, em execução ou concluídas 

nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; 

b) pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 

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

c) contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídas nos 

180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou 

d) pesquisa com os fornecedores. 

V 

Aprovação prévia da Agência de Tecnologia da Informação – ATI, nos processos 

relativos a aquisições de bens e serviços de informática, observado o disposto no 

Decreto nº 40.330, de 24 de janeiro de 2014 

VI 

Termo de Referência constando, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) justificativa para realização da contratação e do quantitativo estimado;  

b) especificação do objeto com todas as características, quantidades e unidades de 

serviços;  

c) prazo, local e demais condições de execução dos serviços ou de fornecimento de 

materiais;  

d) valor estimado;  

e) código do e-fisco, quando se tratar de pregão eletrônico;  

f) classificação orçamentária da despesa;  

g) prazo de vigência do contrato e previsão de prorrogação devidamente justificada, 

se for o caso, conforme previsto em legislação específica;  

h) prazo de comparecimento do interessado para a assinatura do contrato;  

i) obrigações da contratada;  
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j) obrigações da contratante;  

k) prazo e condições de pagamento;  

l) modalidade, devidamente justificada, salvo quando se tratar de pregão eletrônico;  

m) critério de julgamento;  

n) penalidades;  

o) requisitos de comprovação da qualificação técnica e econômico-financeira, 

quando necessário;  

p) os parâmetros de avaliação de propostas quando se tratar de licitação de melhor 

técnica ou de técnica e preço;  

q) justificativa da opção de julgamento, quando houver inviabilidade de julgamento 

por item; e  

r) demais informações necessárias à execução dos serviços, fornecimento ou 

aquisição. 

VII 

Nos casos de contratação utilizando o Sistema de Registro de Preços, o Termo de 

Referência, além dos requisitos elencados no inciso anterior, deve conter: 

a) gestor da ata;  

b) participantes da ata;  

c) obrigações da gestora da ata;  

d) obrigações da detentora da ata; 

e) prazo para assinatura da ata;  

f) justificativa para escolha do sistema de registro de preços; e  

g) condições de adesão para não participantes. 

VIII Contato do responsável com, no mínimo, telefone e e-mail. 

 

Além das documentações elencadas acima, os processos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação deverão ser instruídos com os seguintes documentos: 

 

I 
Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, 

quando for o caso. 

II 
Justificativa para a contratação através de dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

informando o artigo e inciso da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

III Razão da escolha do prestador dos serviços. 

IV Justificativa do preço a ser contratado. 

V Documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da pessoa 
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física ou jurídica a ser contratada. 

VI 
Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

VII 
Atestado de exclusividade, nos casos de inexigibilidade conforme Inciso I do artigo 
25 da Lei nº 8.666, de 1993. 

VIII 
Comprovação da inviabilidade de competição nos demais casos de inexigibilidade 
de licitação previstos no artigo 25 da Lei nº 8.666, de 1993. 

IX 
Documento de aprovação dos projetos de pesquisas aos quais os bens serão 
alocados. 

 

 

 


