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BOLETIM Nº 021/2015 
DATA: 30/04/2015 

LEGISLAÇÃO: Decreto Estadual nº 41.466/2015 

 

PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE GASTO – PROGRAMAÇÃO 

FINANCEIRA PARA LICITAÇÕES E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

A palavra peremptória e de ordem do momento é ECONOMIZAR, por isso, foi 

instituído o Plano de Contingenciamento de Gastos no Estado, cujo objetivo é a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Administração Pública Estadual, 

por meio da execução de ações de melhoria do gasto e da adoção de medidas que 

resultem em economias para o Estado.  

Tais medidas foram introduzidas no ordenamento por meio do Decreto 

Estadual nº 41.466/2015, que sofreu alteração recente pelo Decreto Estadual nº 

41.598/2015. Este boletim restringe-se a comentar a alteração inserta no artigo 5º, 

inciso XXI, do Decreto de contingenciamento, que, por principal, fez vedação à 

adesão às atas de registro de preço, a adjudicação e a homologação dos 

processos licitatórios, bem como a ratificação dos procedimentos de dispensa 

e inexigibilidade de licitação, sem disponibilidade de programação financeira, 

ainda que haja dotação orçamentária. 

A partir de tal vedação, deverá ser exigida a comprovação do saldo suficiente 

na ficha de programação financeira para realizar o empenho da despesa, 

devidamente firmada pelo ordenador de despesa responsável pela implementação 

e coordenação do PCG (Plano de Contingenciamento de Gasto) em cada unidade. 

Essa providência deverá ser tomada nos seguintes momentos:  

 no momento imediatamente posterior à declaração do vencedor pelo 

pregoeiro ou, nas demais modalidades licitatórias, à classificação das 

propostas pela Comissão de Licitação; e 
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 Antes da anuência do órgão gerenciador da ata de registro de preços ou, nos 

casos de ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade federal, 

de outros Estados ou do Distrito Federal, antes da autorização prévia da 

Secretaria de Administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao solicitar adesão de alguma Ata de Registro de Preço, adjudicar e 

homologar os processos licitatórios, a Unidade Gestora precisa 

comprovar que tem saldo suficiente na respectiva Ficha de 

Programação Financeira e que essa disponibilidade financeira será 

utilizada exclusivamente no   objeto em questão. 

 

Esta SCGE, através da Coordenadoria de Orientação e Apoio ao Gestor 

Público, coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos através do sítio 

eletrônico: www.scgeorienta.pe.gov.br. 

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/

