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LEIS ESTADUAIS
● Lei Complementar nº 65, de 3 de janeiro de 2008 (Central de Licitações)
● Lei nº 15.306, de 08 de janeiro de 2013 (Estatuto das MPEs)
● Lei Complementar nº 137, de 23 de maio de 2014 (Aquisições pelas Escolas)
● Lei nº 15.910, de 11 de dezembro de 2015 (Política de Aquisição da Agricultura 

Familiar)

DECRETOS ESTADUAIS
● Decreto nº 28.086, de 10 de janeiro de 2006 (Sistema de Compras)
● Decreto nº 28.089, de 10 de janeiro de 2006 (Modalidade Pregão)
● Decreto nº 28.397, de 21 de setembro de 2006 (Cotação Eletrônica)
● Decreto nº 32.315, de 25 de agosto de 2017 (Compra Institucional da Agricultura 

Familiar)
● Decreto nº 32.824, de 11 de outubro de 2018 (Registro de Preços)

A LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Principais Normas
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ESTRUTURA E RESPONSABILIDADES NO 
SISTEMA DE COMPRAS

SEPLAG
Gestor do Sistema de 

Compras

ÓRGÃOS E ENTIDADES
Administração Direta e 

Indireta
± 90 Unidades Compradoras

PGE
Central de Licitações

ESCOLAS ESTADUAIS
± 730 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
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http://sistemas3.seplag.ce.gov.br/download/organograma/index.swf
http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo3/34/3476x.htm


O PORTAL DE COMPRAS DO ESTADO
portalcompras.ce.gov.br
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Almoxarifado
(SIGA-SEPLAG)

Contratos e Portal da 
Transparência
(SACC-CGE)

Ciclo Orçamentário
(S2GPR-SEFAZ)

Publicação no DOE
(SADDO-CASA CIVIL)

Licitaweb
(S2GPR-SEPLAG)

25,7 mil proc. publicados

Cadastro de Fornecedores 
(S2GPR-SEPLAG)

27,2 mil cadastrados

Catálogo de Itens 
(S2GPR-SEPLAG)

17,5 mil itens

Cotação Eletrônica 
(S2GPR-SEPLAG)

13,4 mil proc. publicados

Corporativo
(S2GPR-SEPLAG)

Cadastro de Agricultores 
Familiares

(SDA)

Acompanhamento das 
Aquisições (SAA-SEDUC)

Mód. Planejamento de Compras
(S2GPR-SEPLAG)

450 planejamentos

Central de Licitações
(LICITAR-PGE)

Auditoria e Tomada de Contas
(TCE)

Painel das Compras
(S2GPR-SEPLAG)
104,6 mil itens

Referência: 2017

O SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS | LICITAWEB
Integração com a Cadeia de Compras

Mód. Registro de Preços
(S2GPR-SEPLAG)

458 atas - 4,4 mil itens

Banco Itens Adjudicados
(S2GPR-SEPLAG)
104,6 mil itens
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ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DE 
COMPRAS | LICITAWEB

● Cadastramento, publicação e controle de todos os processos de licitação e contratação direta da Administração Pública Estadual (820 
unidades), com informações detalhadas até o item, incluindo preço, marca e fornecedor adjudicado (25,7 mil processos em 2017);

● Integração com os sistemas da cadeia de compras governamentais (catálogo de itens, fornecedores, cotação eletrônica, Edoweb/Saddo - 
Casa Civil, agricultores familiares - SDA, contratos e convênios - CGE, almoxarifado e ciclo orçamentário - Sefaz);

● Contempla os módulos de: i) planejamento (anual e registro de preços); ii) cadastro e publicação; iii) documentos, para a padronização 
de editais; e iv) registro de preços;

● Crítica dos valores contratados em relação ao limite máximo estabelecido e preço inexequível;

● Crítica dos limites por modalidade e dos prazos mínimos de publicação das licitações;

● Permite acompanhar o cumprimento da legislação e das políticas públicas: utilização do catálogo de itens e cadastro de fornecedores, 
fundamentação legal das dispensas e inexigibilidades, enquadramento das aquisições de MPE's e da agricultura familiar etc;

● Transparência de todas as informações do processo de compras, à partir da publicação, exceto aos valores estimados nas etapas que 
antecedem a conclusão;

● Alimenta o ‘Banco de Itens Adjudicados’, para referenciar novas aquisições, e o ‘Painel das Compras’, para gerar informações gerenciais.
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AS COMPRAS CORPORATIVAS NO LICITAWEB
Módulo de Registro de Preços - Objetivos

Planejamento - Gestão das Atas - Processamento das Compras - Remanejamento de Itens - Adesão de Interessados
Perspectiva: 5.000 itens registrados - 260 unidades participantes.
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AS COMPRAS CORPORATIVAS NO LICITAWEB
Vantagens do Registro de Preços

● Fortalecimento da cultura de planejamento entre as unidades compradoras do Estado;

● Cumprimento da diretriz de compra corporativa: “as compras de bens, de materiais e de serviços deverão ser realizadas, 
prioritariamente, agrupando-se todas as necessidades de consumo da Administração Pública Estadual …” (Decreto nº 28.086/2006);

● Aperfeiçoamento do processo de padronização dos itens, com impacto direto na qualidade das aquisições;

● Simplificação do fluxo da aquisição (incluindo remanejamentos entre participantes), favorecendo a economia processual e o ganho de 
escala;

● Ampliação da transparência por meio da divulgação no Portal de Compras das estimativas e aquisições de todas as unidades 
compradoras;

● Disponibilização ao mercado fornecedor do potencial de aquisição de toda Administração Pública Estadual.

● Melhor gestão estratégica das compras, incluindo a crítica de aquisições por outras formas, cujos itens estejam registrados em ata;

● Ampliação do número de potenciais participantes nos registros de preços para 260 unidades compradoras, com a inclusão de 170 
escolas estaduais sediadas em fortaleza;

● Maior controle das adesões a atas do Estado e de outro entes por órgãos interessados.



ECONOMIA ADICIONAL COM AS 
COMPRAS CORPORATIVAS (RP)

Ano de 2017

Economia com a redução de custo processual:

● Nº de participações de órgãos e entidades nas atas do Estado: 3.150
● Custo médio de um processo licitatório: R$ 14.351,50 (Instituto Negócios Públicos - 2015)
● Economia estimada: 45,2 milhões de reais

Economia adicional pelo ganho de escala:

● Total das aquisições por pregão: 3,1 bilhão de reais
● % de diferença entre economias com pregões para RP e contratação imediata: 4,9%
● Economia adicional com o ganho de escala: 151 milhões de reais

Economia potencial, incluindo 170 escolas estaduais no registro de preços: 200 milhões de reais
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OBRIGADO PELA ATENÇÃO

www.portalcompras.ce.gov.br
Equipe de negócio: portalcompras@seplag.ce.gov.br - [85] 3101.6135

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