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Data: 04/03/2016

A Secretaria da Controladoria-Geral

do Estado – SCGE, através da Diretoria

de  Orientação  ao  Gestor  Público  –

Coordenadoria de Orientação e Apoio ao

Gestor  Público,  no  exercício  de  sua

função,  vem  por  meio  deste  boletim

ratificar  a necessidade da publicação,

no  painel  de  licitações

www.licitacoes.pe.gov.br, dos processos

licitatórios, inclusive dos seus resultados,

em  especial  o  edital  e  os  atos  de

adjudicação e de homologação.

Este comando foi dado a partir do

Decreto  nº  34.198/2009  conforme

dispositivo destacado abaixo:

Art.  2º  A  publicidade  dos  atos  dos
processos  licitatórios  observará  as
disposições legais vigentes, conforme
os princípios que regem a licitação e
também ao seguinte: 

 I  –  o  ato  de  adjudicação  será
publicado  na  imprensa  oficial,  e  na
internet, de forma resumida, contendo
a  descrição  do  objeto,  o  nome  do
adjudicatário e o valor adjudicado;

 II  –  o  ato  de  homologação  dos
processos  licitatórios  será
publicado,  através da  internet,  no
portal onde se deu a publicação do
edital,ou no Portal de Compras do
Governo Estadual -
www.redecompras.pe.gov.br,
dispensada a publicação da 

homologação na imprensa oficial.

Com  o  controle  e  centralização

nas compras e contratações públicas pela

SAD, o Decreto nº 42.048/2015, reiterou a

necessidade de publicação dos processos

licitatórios, desde o edital até o resultado,

nos sistemas informatizados do Governo

do  Estado,  conforme  dispositivo

destacado abaixo: 

Art.  8º  Os  órgãos  e  entidades
previstos  no  art.  1º  devem
cadastrar,  publicar  e  manter
atualizadas  as  informações  de
todas  as  licitações,  dispensas  e
inexigibilidades,  bem  como  dos
contratos  e  respectivos  termos
aditivos,  nos  sistemas
informatizados  do  Governo  do
Estado.
 

 Entende-se por sistema informatizado do

Estado o Painel de Licitações, que pode

ser  acessado  por  meio  do  endereço

eletrônico: www.licitacoes.pe.gov.br.

Demais orientações que se façam

necessárias, a Diretoria de Orientação ao

Gestor  Público  coloca-se  à  disposição

através do sítio eletrônico:

www.scgeorienta.pe.gov.br.
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