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Descentralização na formação do processo para Contratação de 

Serviços Financiados com Recursos Externos 

 

A Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, através da Gerência de 

Orientação, Normas e Procedimentos – Chefia das Ações de Orientação, no exercício de 

sua atribuição de orientação aos gestores, e em virtude da publicação da Portaria SAD nº 

1.602/2012, vem, através deste informe, veicular a seguinte informação: 

 

É sabido que alguns processos de licitação, para contratação de serviços, são 

centralizados na Secretaria de Administração do Estado – SAD, consoante a disposição 

contida no artigo 6º do Decreto nº 21.260/99, alterado pelo Decreto nº 31.058/2007.  

 

Inobstante isso, e com o advento da Portaria SAD nº 1.602/2012, essa regra não 

se aplica às contratações de serviços, inclusive de consultoria, com recursos 

provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, Fundação Nacional da Saúde – 

FUNASA, e ainda de novos recursos federais que venham a ser captados, com a 

finalidade de atender os programas do PRORURAL;  

 

Outrossim, não se aplica às contratações com recursos provenientes de 

financiamento ou de doação oriundos de acordos firmados com agência oficial de 

cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja 

parte, bem como das respectivas contrapartidas do Tesouro Estadual 

 

Esta SCGE, através da Chefia das Ações de Orientação, coloca-se à disposição 

para maiores esclarecimentos, no período das 8 às 12 horas, através do telefone 3183-

0921. 


