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Resolução SG-16, de 3 de maio de 2019 

Estabelece a obrigatoriedade de parecer prévio do Comitê Gestor do Gasto Público nas 

contratações de serviços, ou de fornecimento de equipamentos, de tecnologia da 

informação  

O Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Governo, no uso da 

atribuição conferida pelo artigo 7º do Decreto nº 64.065, de 2 de janeiro de 2019,  

Considerando que compete ao Comitê Gestor do Gasto Público proceder à revisão das 

diretrizes e políticas de contratação de serviços de tecnologia da informação, 

Considerando que ao Comitê Gestor do Gasto Público compete, ainda, emitir recomendações 

aos órgãos e entidades estaduais com vistas à otimização do gasto público, racionalização de 

despesas e aprimoramento da qualidade das contratações públicas, resolve:  

Artigo 1º - A contratação, direta ou mediante procedimento licitatório, de serviços, ou de 

fornecimento de equipamentos, de tecnologia da informação pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública deverá ser previamente submetida a parecer do Comitê Gestor do 

Gasto Público.  

Artigo 2º - O parecer prévio a que se refere o artigo 1º desta resolução observará o 

procedimento previsto na Resolução SG-1, de 15 de janeiro de 2019, inclusive quanto ao 

encaminhamento do respectivo formulário disponível no sítio eletrônico da Secretaria de 

Governo.  

Artigo 3º - As disposições desta resolução não se aplicam:  

I - às universidades públicas estaduais;  

II - às agências reguladoras; 

III - às empresas estatais não dependentes de capital aberto; 

IV - ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP;  

V - à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP; e 

VI - às Fundações Agências de Bacias Hidrográficas de que trata a Lei nº 10.020, de 3 de 

julho de 1998.  

 

Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 


