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1. O SISTEMA DE COMPRAS DO ESTADO



Sistema de Compras 
- Decreto nº 
28.086, de 10 de 
janeiro de 2006

Registro de Preços - 
Decreto nº 28.087, 
de 10 de janeiro 
2006

Modalidade Pregão - 
Decreto nº 28.089, 
de 10 de janeiro de 
2006

Cotação Eletrônica - 
Decreto nº 28.397, 
de 21 de setembro de 
2006

Central de Licitações 
- Lei 
Complementar nº 
65, de 3 de janeiro 
de 2008

Estatuto das MPEs - 
Lei nº 15.306, de 
08 de janeiro de 
2013

Aquisições da 
Agricultura Familiar - 
Lei nº 15.910, de 11 
de dezembro de 2015

Aquisições pelas 
Escolas - Lei 
Complementar nº 
137, de 23 de maio 
de 2014

O SISTEMA DE COMPRAS DO ESTADO
Legislação estadual

Aquisições da 
Agricultura Familiar - 
Decreto nº 32.315, 
de 25 de agosto de 
2017



O SISTEMA DE COMPRAS DO ESTADO
Estrutura e responsabilidades

SEPLAG
Gestor do Sistema de 

Compras

ÓRGÃOS E ENTIDADES
Administração Direta e 

Indireta
± 90 Unidades Compradoras

PGE
Central de Licitações

ESCOLAS ESTADUAIS
± 740 Unidades 
Compradoras

Definição e 
monitoramento de 
políticas, normas e 
diretrizes

Gestão dos sistemas 
corporativos de 
compras

Orientação e 
capacitação aos 
gestores

Fase interna da 
licitação

Contratações 
decorrentes de 
licitação e por registro 
de preços 

Inexigibilidade, 
Dispensa e Cotação 
Eletrônica

Execução da fase 
externa da licitação

Padronização dos TRs, 
projetos básicos, 
editais etc.

Compras por 
Modalidade Convite

Compras por Cotação 
Eletrônica

Compras por Chamada 
Pública

http://sistemas3.seplag.ce.gov.br/download/organograma/index.swf
http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo3/34/3476x.htm


O SISTEMA DE COMPRAS DO ESTADO
Onde estão os compradores



www.portalcompras.ce.gov.br



2. OS INDICADORES SOBRE COMPRAS DE ALIMENTOS





















3. FOMENTO ÀS COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR



❖ Lei nº 15.910, de 11 de dezembro de 2015: dispõe sobre a criação da política de aquisição de 
alimentos da agricultura familiar do estado do Ceará;

❖ Decreto nº 32.315, de 25 de agosto de 2017: regulamenta a lei nº 15.910, de 11 de dezembro de 
2015, que institui a política de aquisição de alimentos da agricultura familiar do estado do Ceará e dá 
outras providências.
➢ A Política de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar será executada através da modalidade 

Compra Institucional
➢ A Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar será integrada ao Sistema de Compras;
➢ O Gestor do Sistema de Compras coordenará o planejamento das compras de produtos alimentícios;
➢ As aquisições serão por: 

■ aquisição direta de gêneros alimentícios, realizada por meio de chamada pública, e 
■ contratação de serviços de fornecimento de alimentação, por meio de processo licitatório;

➢ Editais para serviços de alimentação devem exigir: mínimo de 30% de insumo da agricultura familiar; e 
comprovação de que os gêneros de alimentação provêm da agricultura familiar;

➢ A publicidade do calendário da Compra Institucional por meio do Portal de Compras.
➢ Prioridade de preços praticados no mercado local ou regional, inclusive junto ao Banco de Preços 

disponível no Portal de Compras

FOMENTO ÀS COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR



❖ Portal de Compras: disponibiliza acesso a todos os processos de aquisição, inclusive as chamadas 
públicas e contratações de serviços de alimentação, divulgados pelos órgãos e entidades do estado;

❖ Painel das Compras de Alimentos: apresenta indicadores para o monitoramento das compras de 
alimentos elegíveis às aquisições de Produtores da Agricultura Familiar (PAF).

❖ Planejamento das Compras: levantamento das estimativas de aquisição junto a mais de 800 
unidades de compras do estado;

❖ Padronização dos editais: definição de um modelo padrão de edital a ser gerado via sistema, para 
contratação de serviços de alimentação.

❖ Banco de Preços: preços calculados mediante critérios estatísticos a partir das notas fiscais 
eletrônicas, com vista a referenciar aquisições.

FOMENTO ÀS COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR



OBRIGADO

www.portalcompras.ce.gov.br
Negócio: portalcompras@seplag.ce.gov.br - [85] 3101.6135

Suporte: atendimento@seplag.ce.gov.br - [85] 3101.7801/3101.3847


