
Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado

Gerência de Orientação Normas e Procedimentos

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Secretaria Especial da Controladoria Geral do Estado – SECGE, no exercício de sua função de 

orientação aos gestores públicos, primordialmente no tocante à execução da despesa pública, vem, através 

desse informe, publicar orientações acerca de um dos procedimentos que deve compor a fase interna do 

processo licitatório. Trata-se, pois, da AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO.

A Lei de Licitações e Contratos, Nº 8.666/1993, em seu artigo 38, disciplina as condições de abertura 

do processo de licitação, indicando, entre outros requisitos, a devida autorização,  determinando que esta 

medida deve ser promovida de maneira expressa pela autoridade competente.

Depreende-se do dispositivo supracitado que a referida autorização para abertura de licitação deve 

ser  expressa,  e será emitida pela  autoridade máxima do órgão ou entidade, ou por aquele  a quem esta 

autoridade tenha delegado esta competência.

A autorização poderá ser redigida em documento específico ou em forma de despacho, no próprio 

documento de solicitação de material, serviços ou obra. Em quaisquer dos casos, só deverá ser concedida 

mediante  descrição  minuciosa  do  objeto  da  contratação,  indicando  quantidade  e  especificidade,  sem, 

contudo,  mencionar  marcas  ou sinais  que possam viciar  a  lisura  do processo.  Deverá também conter  a 

justificativa e as demais exigências específicas para a natureza de cada objeto a ser contratado. A título de 

ilustração: na compra de materiais - a pesquisa de mercado; na contratação de prestação de serviços - o 

termo de referência; na contratação de execução de obras - o projeto básico.

Colocamo-nos  à  disposição  para  eventuais  esclarecimentos  por  meio  da  Chefia  das  Ações  de 

Orientação.
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