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Procedimentos relativos ao portal “Painel de Licitações” do Governo do Estado 

  A Secretaria da Controladoria Geral do Estado, através da Diretoria de Orientação, 

Normas e Procedimentos – Coordenadoria das Ações de Orientação sugere aos senhores 

gestores a leitura da Portaria nº 725/2013 da Secretaria de Administração - SAD, que institui o 

Painel de Licitações, cuja utilização é obrigatória, no âmbito do poder executivo estadual, a partir 

da publicação da referida portaria.  

A dita portaria foi publicada face à necessidade de aperfeiçoar a transparência 

governamental no que concerne às informações relativas ao procedimento licitatório, compras e 

contratações realizadas no âmbito do Poder Executivo Estadual, com vistas ao cumprimento dos 

princípios que regem a Administração Pública, em especial o princípio da publicidade e eficiência.  

O registro das informações no “Painel de Licitações” será de competência do 

Presidente/Pregoeiro da respectiva comissão e dar-se-á por meio de login e senha individual. 

A Secretaria de Administração é responsável pelo cadastramento prévio dos usuários do 

“Painel de Licitações” e fornecimento do login e senha supracitado. Para tanto é necessário que o 

titular do órgão ou entidade da Administração Pública Estadual envie a SAD expediente com os 

documentos arrolados no artigo 5° da referida portaria. 

Para a liberação do acesso ao “Painel de Licitações” será necessário que pelo menos um 

dos membros da respectiva Comissão de Licitação previamente cadastrado participe de 

treinamento especifico que será oportunamente ministrado pela Secretaria de Administração. 

Ressaltamos que os órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual, deverão 

comunicar imediatamente a SAD qualquer alteração na composição da (s) Comissão (ões) de 

Licitação, para fins de atualização cadastro de usuários do portal. 

Pedimos especial atenção à leitura integral da citada Portaria, de modo a atender às 

exigências ali contidas. 

O Painel de Licitações poderá ser acessado através do endereço eletrônico 

www.licitações.pe.gov.br. 

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

maiores esclarecimentos das 8 às 12 horas, através do telefone 3183-0921.        

http://www.licitações.pe.gov.br/

