SISTEMA DE PUBLICAÇÃO E GESTÃO
DAS AQUISIÇÕES ESTADUAIS

Por que implantar um
novo Licitaweb
1.

Assegurar o controle e monitoramento das aquisições (até o nível de item) sobre o maior número de
procedimentos, entre todas as ferramentas atuais, abrangendo 14,6 mil processos finalizados por ano;

2.

Eliminar a redundância na publicação dos avisos de cotações eletrônicas (10 mil procedimentos
publicados em 2015 - 1.578 usuários);

3.

Promover a integração entre os sistemas da cadeia de compras governamentais (catálogo,
fornecedores, cotação eletrônica, pregão eletrônico, contratos e convênios, almoxarifado e ciclo
orçametário);

4.

Subsidiar a gestão estratégica das aquisições realizadas pelos órgãos, entidades e unidades escolares
(830 Unidades de Compras);

5.

Servir de base para desenvolver o sistema "Gestão de Compras", previsto como um dos projetos do
PforR;

6.

Acompanhar o cumprimento de políticas públicas (Lei 123/2006 - Estatuto das MPE’s, Lei 11.947/2009 Alimentação Escolar) e atender a demandas externas (Consad, Sebrae, fóruns das MPEs) acerca das
aquisições estaduais;

7.

Garantir o cumprimento da legislação no tocante a gestão do sistema de compras, regularidade
cadastral dos fornecedores e a utilização do catálogo de itens (Decreto 28.086/2006) e à publicidade e
a transparência nas aquisições (Decretos 30.939/2012, 26.314/2001 e 28.397/2006).

Papeis no Novo
Licitaweb
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Pregão, Definido por Organismo Financiador e RDC (2.413 processos)
Cadastrar procedimento de
aquisição

Incluir itens/grupos

Validar e publicar o
procedimento

Unidade Contratante

Informar resultados

Central de Licitações

CONTRATAÇÕES DIRETAS
Dispensa por Objeto, Cotação Eletrônica/Preço, Inexigibilidade e Adesão à Ata de RP (5.962 processos)
Cadastrar procedimento de
aquisição

Incluir itens/grupos

Validar e publicar o
procedimento

Informar resultados

Unidade Contratante

CONTRATAÇÕES PELAS ESCOLAS ESTADUAIS
Convite, Chamada Pública e Cotação Eletrônica (6.238 processos)
Cadastrar procedimento de
aquisição

Incluir itens/grupos

Validar e publicar o
procedimento

Escola Contratante
Processos finalizados em 2014: 14.613

Informar resultados

Regras para Implantação
1.

As cotações eletrônicas serão publicadas automaticamente via integração dos sistemas.

2.

As publicações atuais do Licitaweb aguardando resultado serão migradas, permitindo a conclusão no
novo sistema;

3.

Os processos já iniciados e não publicados (com data de Viproc anterior a implantação) podem ser
cadastrados de forma resumida no novo Licitaweb;

4.

Os processos iniciados a partir da data da implantação (a ser comunicada por e-mail) serão publicados
exclusivamente no novo Licitaweb, de forma completa.

5.

Os usuários já cadastrados no Cotação Eletrônica não precisam fazer novo cadastro. Basta entrar com
login e senha no novo Licitaweb;

6.

Os usuários que já usam o Cotação Eletrônica devem fazer um teste de acesso no novo Licitaweb, em
homologação/treinamento: https://s2gprhomol.sefaz.ce.gov.br/licita-web (Usuário: CPF, senha:
senhanova) para verificar:
a.
b.
c.

7.

CNPJ e nome do órgão/entidade;
CPF e nome do usuário;
As publicações existentes.

Cadastramentos de novos usuários e esclarecimentos sobre a utilização do sistema devem ser
reportados à equipe de atendimento da Seplag: atendimento@seplag.ce.gov.br - 3101.7801 e 3101.3847.

Principais Regras de
Negócio
1.

O acesso dos usuários internos ao sistema será individual, por meio de login e senha do S2GPR;

2.

Todos os processos de aquisição/contratação serão publicados, independente de ser licitação ou
contratação direta;

3.

Os processos de licitação só serão recebidos na Central de Licitações (PGE) se tiverem sido previamente
cadastrados no Licitaweb;

4.

As aquisições realizadas por meio de sistema eletrônico do Estado (Cotação Eletrônica) são publicadas
automaticamente via integração.

5.

Todas as informações serão de acesso público, à partir da data da publicação, exceto os valores
estimados nas etapas que antecedem a conclusão;

6.

O sistema fará crítica dos prazos mínimos de publicação e dos valores limites por modalidade;

7.

O sistema solicitará justificativa e registrará as alterações que poderão consultadas por meio de
relatório de auditoria;

Consulta às Publicações
no Atual Licitaweb

Consulta às Publicações
no Novo Licitaweb

Consulta às Publicações
no Novo Licitaweb

Integrações no Novo
Licitaweb
Almoxarifado
(SIGA-SEPLAG)

Cadastro de Fornecedores
(S2GPR-SEPLAG)

Contratos
(SACC-CGE)

Cadastro de Agricultores
Familiares (SDA)
Catálogo de Itens (S2GPRSEPLAG)

Portal da Transparência
(CGE)

LICITAWEB

Banco de Preços
(SIPREÇO-SEPLAG)

Corporativo (S2GPRSEPLAG)

Publicação no DOE
(SADO-CASA CIVIL)

Cotação Eletrônica
(S2GPR-SEPLAG)

Acompanhamento das
Aquisições (SAA-SEDUC)
Ciclo Orçamentário
(S2GPR-SEFAZ)
Central de Licitações
(LICITAR-PGE)
Implementada

Em andamento

Prevista para 2016.

Cronograma de
Implantação

