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PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – 

 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

A palavra 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

economia para  o Estado.  Tais  medidas foram introduzidas no ordenamento por

meio do Decreto Estadual nº 41.466/2015. 

Por meio do Decreto nº 34.314/2009, o Governo do Estado de Pernambuco

regulamenta a utilização do Sistema de Registro de Preços para aquisição de bens

e serviços comuns no âmbito do Poder Executivo Estadual.

O processo consiste no registro formal do valor de produtos e/ou serviços

para futuras contratações e faz parte das ações que objetivam a racionalização dos

gastos públicos, com o intuito de gerar maior economia para os cofres do Estado. 
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Nesse sentido, e conforme deliberação do Comitê Gestor do PCG, referente

ao  item  de  gasto  Locação  de  Veículos  -  Tema  Terceirizados  -,  replicamos  as

seguintes diretrizes:

 As futuras contratações de locações de veículos deverão ser realizadas

mediante a adesão à Ata de Registro de Preços SAD nº 012/2015.

 Será  necessária  a  renegociação,  por  todas  as  UG's,  dos  contratos

vigentes que possuam valores superiores ao da Ata em epígrafe.

A Ata de Registro de Preços 012/2015 encontra-se disponível no site da SAD

www.sad.pe.gov.br ou diretamente através do link http://bit.ly/ARP-SAD-12-2015 1.

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

coloca-se  à  disposição  para  maiores  esclarecimentos  através  do  site

www.scgeorienta.pe.gov.br .

1 O link foi reduzido utilizando o site Bitly e direciona o gestor diretamente para a página indicada.
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