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1. Considerações Iniciais 
 
O presente trabalho tem o escopo de apresentar as ações e resultados da SGCC/Seplag 
em novembro de 2011. Foram analisados dados sobre registros de preços, dispensas de 
licitação, procedimentos licitatórios e economia gerada no período, bem como 
informações sobre as microempresas e empresas de pequeno porte que participam dos 
certames realizados pela Superintendência de Compras.  
 
O objetivo maior dessa nota é, portanto, disponibilizar informações gerenciais que 
possam subsidiar a tomada de decisão nas ações de governo, principalmente com vista 
à redução de despesas e melhoria dos processos. 
 
2. Registro de Preços 
 
O Sistema de Registro de Preços consiste no assentamento formal de preços relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, realizado ao final de um procedimento 
licitatório, com o objetivo de servir de base para aquisições e contratações futuras. 
Apresenta vários benefícios, como otimização dos níveis de estoque, celeridade nas 
compras e contratações, redução do volume de licitações, desnecessidade de reserva 
de recursos orçamentários para licitação, redução das faltas de materiais nos órgãos, 
não obrigatoriedade de aquisição de produtos ou contratação de serviços, uniformidade 
nas aquisições, além de possibilitar ganhos financeiros com a economia de escala. 
 
Para aferir os resultados gerados pelo Registro de Preços, esta Superintendência utiliza 
o Sistema de Gestão de Registro de Preços (plataforma web- terceiros), cuja função é a 
de gerir as Atas de Registro de Preços, no qual os órgãos e entidades, através de um 
estoque virtual, realizam suas contratações, respeitando a demanda informada para um 
período máximo de um ano. Atualmente, existem 37 atas de Registro de Preços 
vigentes, abrangendo 1.172 itens ativos, conforme pode ser visualizado por meio da 
tabela abaixo. 

Tabela Geral de Atas Vigentes 

Ata Descrição Vigência 
Valor Estimativo 

Total (R$) 

0151/2010 Material Esportivo 6/12/2011          2.776.464,92  

0152/2011 Aquisição de Medicamentos p/assistência a municípios  23/1/2012         18.185.311,04  

0153/2011 Aquisição de Medicamentos p/o Case Ano 2010 16/1/2012         13.356.158,76  

0154/2011 Aquisição de Fardamentos e Colchões e Lençóis 2011 23/1/2012          2.119.669,77  

0155/2011 Aquisição de Soluções Eletrolíticas 23/1/2012             197.544,60  

0156/2011 Aquisição de Tickets de Gás13 e 45 kg 24/1/2012             852.635,22  

0157/2011 Gêneros Alimentícios às Unidades da Pm 2011 24/2/2012          2.011.348,44  

0158/2011 Aquisição de Pneus E Câmaras 2011 9/3/2012          4.586.848,99  

0159/2011 Eletro-eletrônico - Condicionadores de Ar 13/3/2012          4.079.184,01  

NOTA TÉCNICA/SGCC N.°: 015/2011 
UNIDADE: ASSESSORIA/SGCC/SEPLAG 
ASSUNTO: Ações e Resultados da SGCC/Seplag em novembro de 2011.  
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0160/2011 Aquisição de Medicamentos p/Case II 2011 22/3/2012          7.361.349,38  

0161/2011 Aquisição de Medicamentos p/Case I 2011 26/4/2012         21.769.468,70  

0162/2011 Aquisição de Medicamentos P/assistência a municípios 14/3/2012             938.812,70  

0163/2011 Serviço de Locação de Veículos 22/3/2012          2.722.771,57  

0164/2011 Aquisição de Água Mineral 24/3/2012             306.985,20  

0165/2011 Aquisição de Material de Expediente Papelaria 2011 6/4/2012          2.843.605,77  

0166/2011 Aquisição de Material de Expediente II 2011 26/4/2012          1.525.022,91  

0167/2011 Aquisição de Material Ostomia - Case e demais unidades  21/3/2012         10.399.074,00  

0168/2011 Fórmulas Alimentares para o Case 1/5/2012             881.703,78  

0169/2011 Aquisição de Forro Pvc 8/5/2012             282.800,00  

0170/2011 Kit Escolares (Prancheta, Assento e Encosto) 5/6/2012               28.200,00  

0171/2011 Aquisição de Divisória Naval E Portas. 5/6/2012             483.195,30  

0172/2011 Aquisição de Água Mineral Em Copo De 200 ml 5/6/2012             174.185,35  

0173/2011 Aquisição de Medicamentos para Case 2011 7/6/2012             311.845,64  

0174/2011 Aquisição de Gêneros Alimentícios 2011 17/7/2012             825.586,20  

0175/2011 Aquisição de Protetor Solar 26/6/2012               27.787,50  

0176/2011 Aquisição de Cestas de Alimentos 10/7/2012             202.700,00  

0177/2011 Aquisição de Colchão D-23 20/7/2012             399.278,76  

0178/2011 Aquisição de Filtros Cerâmicos p/Água 30/7/2012                 9.495,00  

0179/2011 Kit Higiene Pessoal 30/7/2012               10.500,00  

0180/2011 Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares p/2011 24/8/2012          2.948.423,62  

0181/2011 Material de Limpeza p/2011 25/8/2012          3.780.274,31  

0182/2011 Aquisição de Filmes Radiológicos e Materiais de Imagens 29/8/2013             853.882,56  

0183/2011 Aquisição de Cartucho de Toner para 2011 5/9/2012          1.734.040,25  

0184/2011 Aquisição de Serviço de Plotagem Padronizada  18/9/2012                 6.699,20  

0185/2011 Aquisição de Conjunto do Aluno 25/9/2012          1.150.000,00  

0186/2011 Aquisição de Caminhões, Rabecões, Veículos Utilitários 15/12/2012          2.339.360,00  

0187/2011 Aquisição de Quadros Brancos 21/11/2012             278.382,60  
Total        112.760.596,05  
Fonte: sistema de gestão de RP 

 
Por serem compostas de itens demandados e consumidos pela totalidade dos órgãos 
aderentes, as atas de número 165/2011 e 166/2011, ambas referentes à aquisição de 
material de expediente, foram selecionadas pela SGCC para acompanhamento de seu 
consumo por parte das entidades. Trata-se de um projeto-piloto, por meio do qual a 
SGCC/SEPLAG está acompanhando virtualmente, desde maio do corrente ano, o 
consumo mensal desse objeto, cuja distribuição ocorreu de acordo com a tabela 
abaixo, até o mês atual. 
 

Consumo Total (em Quantidades) em Material de Expediente 

Órgão  maio   junho   julho   agosto   setembro  Outubro  Novembro 
Total 
(Qtes) 

Total 
Acumulado(%) 

SEFAZ        -           -       6.029          -         5.398        333      12.236   11.760  3,98% 
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DETRAN        -           -           -            -             -           -        5.320     5.320  1,80% 
SECOM        -           -           -          518          409         -        2.072       927  0,31% 

PGE        -      1.403         -            -         1.458         -        1.707     2.861  0,97% 

SES        -           -     11.630          -       14.800         -        1.485   26.430  8,94% 
SECC        -           -       7.785          -             -           -        1.428     7.785  2,63% 

ADEMA       450         -           -       1.095          668        630        1.414     4.257  1,44% 

FSPH       161       102         -          936       1.064         -        1.249     2.263  0,77% 

SEMARH        -         150     1.055          -         8.968         -        1.039   10.173  3,44% 

SETRAB       230         -         554          -             -           -        1.023       784  0,27% 

IPESAUDE  11.144       988         -       5.029           -       9.100          730   26.261  8,88% 

SEEL        -           -           -            -             -           -          465       465  0,16% 

SEPLAG        -         477     9.450     1.176       1.591     4.255          378   16.949  5,73% 

CEHOP        -           -       1.587     1.410           -          263          275     3.260  1,10% 

DER       878    1.342         -       2.252           -          745          252     5.217  1,76% 

SEDURB        -           -           -            28          225         -            81       253  0,09% 

SEAGRI       754         -           -            50          238        345       435     1.387  0,47% 

SEINFRA       125         -           -            11          111         -            60       247  0,08% 

CBMSE        -           -       1.461          -             -           -            -       1.461  0,49% 

CGE       502         -            655           81         -            1035       1.238  0,42% 

COHIDRO       300         -         751        229           -           -            -       1.280  0,43% 

DEP    1.395         -           -          974       7.524     1.238 
           -   

  11.131  3,76% 

EMDAGRO    4.713         -           -            -             -     12.277            -     16.990  5,74% 

EMSETUR        -      1.885         -            -             -           -            -       1.885  0,64% 

FAPITEC       630         -           -            44          295         -            -         969  0,33% 

FHS        -           -           -            -         1.150         -            -       1.150  0,39% 

FUNDAP        80         40         -            12           66        174            -         372  0,13% 

HPM        -      4.484         -            -         2.050         -            -       6.534  2,21% 

ITPS        -           -         350        517           -           -            -         867  0,29% 

JUCESE        -           -           -            -            815         -            -         815  0,28% 

PMSE        -           -           -       1.400           -       3.805            -       5.205  1,76% 

SECULT        -      3.425       957          -         1.365         -            -       5.747  1,94% 

SEDETEC        -           -           -            -            707         -            -         707  0,24% 

SEED  21.650         -     22.818          -       30.465     9.686            -     84.619  28,61% 

SEGRASE        -           -           -            -            300         -            -         300  0,10% 

SEIDES        -           -           -            -             -       7.018            -       7.018  2,37% 

SEJUC       425       256         -       1.960          500         -            -       3.141  1,06% 
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SERGIPREV        -      1.314       591        100          385         - 1925       2.390  0,81% 

SSP       717    2.952         -            -             -     11.030            -     14.699  4,97% 
VG        -           -         680          -             -           -            -         680  0,23% 

Total   44.154   18.818   65.698    18.396      80.633     60.899        34.609  295.797 100,00% 
 Fonte: sistema de gestão de RP 
 
Observa-se que apenas 18 órgãos consumiram material de expediente no mês de 
análise. A EMDAGRO que, em outubro, consumiu mais unidades do que as demais 
entidades, em novembro, não apresentou consumo de material de expediente. A SEED 
ainda permanece sendo o órgão cujo consumo acumulado é o maior no ranking, 
correspondendo a 28,61% do total, o que significa 84.619 unidades de material de 
expediente consumidas. O primeiro lugar, no mês atual de análise, pertence à SEFAZ, 
que consumiu 12.236 unidades. Em segundo lugar, aparece o DETRAN, apresentando um 
consumo de 5.320 unidades.  
 
No que tange à situação acumulada até novembro, podemos visualizar o ranking de 
participação conforme o gráfico abaixo, salientando-se que em “outros” foram 
acopladas as quantidades consumidas por 21 órgãos, cujos percentuais individuais são 
inferiores a 1. 

Participação (%) no Total Consumido até 11/2011
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Ao analisarmos os dados, percebe-se que não há constância no consumo por parte dos 
órgãos. O comportamento-padrão de consumo aponta para aquisições de maiores 
quantidades em determinados períodos, seguido de ausência de compras em outros. Em 
alguns casos, denota-se esse comportamento de forma intercalada e sucessiva, 
indicando que essas instituições realizem planejamento bimestral de suas aquisições de 
material de expediente, sendo que o comportamento de queda no consumo detectado 
em outubro persistiu no mês atual de análise. O gráfico a seguir evidencia a evolução 
do consumo e material de expediente ocorrida até novembro. 
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Evolução do Consumo de Material de Expediente (Projeto-Piloto)
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Por fim, vale acrescentar que, de janeiro a novembro de 2011, o consumo de itens das 
atas de registro de preços de materiais de expediente representou um gasto de R$ 
446.347,27. 
 
Aferiu-se que os itens de maior consumo por parte dos órgãos, em geral, em novembro, 
foram: papel A4 branco, envelope branco com timbre do Governo, envelope ouro com 
timbre do Governo e pasta suspensa marmorizada para arquivo, representando 24%, 
12%, 9% e 7% do consumo total respectivamente.  
 
3. Dispensas de Licitação 
 
Embora, como regra, a contratação procedida pela Administração Pública necessite de 
prévia licitação, existem situações excepcionais que a lei permite a contratação direta, 
por meio dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a 
Administração e o particular, nos casos estabelecidos nos artigos 17 e 24, da Lei 
8.666/93. Já a inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade de 
competição, ou seja, é impossível promover-se a competição, tendo em vista que um 
dos contendores reúne qualidades que o tornam único, exclusivo, sui generis, inibindo 
os demais pretensos participantes. 

Tanto os casos de inexigibilidade, quanto os de dispensa de licitação, são tornados 
públicos através site www.comprasnet.se.gov, ficando a SGCC responsável pela análise 
da instrução processual dos mesmos, nos casos em que estas são cabíveis – 
inexigibilidades e dispensas cujo valor seja superior a R$ 8.000,00 e/ou que envolva 
lavratura de contrato.  

Há ainda as Dispensas Presenciais, criadas por meio da Instrução Normativa SGCC Nº 
003/2008. Para estas, cujos valores são inferiores a R$ 8.000,00 não haverá análise de 
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instrução processual por parte da SGCC, cabendo aos órgãos apenas informar no sistema 
as compras efetuadas. 

No período apurado, o total adquirido por meio de dispensas, R$ 1.510.919,16, 
representou aproximadamente 1% do total adjudicado com a totalidade dos certames 
efetuados pela SGCC (R$ 133.812.026,87), conforme demonstra a tabela Economia 
Obtida com Certames em outubro, constante no item 4.2.  
 
Constatou-se que nos meses anteriores tais percentuais mostraram-se mais 
representativos, chegando aos não-desejáveis 72% de todos os certames adjudicados em 
agosto serem oriundos de dispensas de licitação. Ocorre que o mês atual foi atípico, 
devido ao ingresso dos valores referentes ao pregão eletrônico nº 243/2011 
(contratação centralizada de serviços de telecomunicações). O certame, cujo valor foi 
expressivamente alto (valor adjudicado de RS 128.427.904,50), elevou sobremaneira o 
saldo adjudicado total em novembro, fazendo com que as dispensas representassem 
apenas 1% no período. 
  
A SGCC faz uso do aplicativo Software de Gerenciamento Eletrônico de Compras (e-
Gov), conhecido como Portal de Compras de Sergipe ou, simplesmente, como  
ComprasNet.SE, para  gerenciar as dispensas de licitação. Desse sistema, foram 
extraídos os dados constantes nas tabelas abaixo, analiticamente dispostos, cuja 
interpretação se dará em seguida. 
 
Infelizmente, não é possível aferir quais objetos são os mais recorrentes nas compras 
por dispensa, pois o campo no qual o objeto é inserido é de livre digitação pelo usuário, 
ou seja, há muitas divergências entre as nomenclaturas usadas para um mesmo objeto, 
o que inviabiliza o acompanhamento dessas informações. 
 

Economia com Dispensas Realizadas em novembro/2011 
Órgão/Entidade   Valores de 

Referencia (R$)  
 Valores Comprados 

(R$)   Economia (R$)   Economia (%)  
 CASA CIVIL              196.462,14           196.439,18                 22,96  0,01% 
 RENASCER              233.064,08           180.231,51          52.832,57  18,87% 
 SES              282.195,60           169.379,08         112.816,52  40,30% 
 SEEL              105.435,00           102.077,36            3.357,64  1,20% 
 SEDURB                71.191,42             70.332,51               858,91  0,31% 
 EMDAGRO                73.804,70             64.162,31            9.642,39  3,44% 
 CBMSE                66.175,00             57.562,68            8.612,32  3,08% 
 SSP                68.769,00             53.804,56          14.964,44  5,35% 
 SETUR                55.950,50             52.719,42            3.231,08  1,15% 
 SEDETEC                48.027,51             48.027,51                      -   0,00% 
 SEGRASE                39.923,55             38.687,00            1.236,55  0,44% 
 COHIDRO                40.337,85             38.597,89            1.739,96  0,62% 
 SEPLAG                36.479,60             36.047,65               431,95  0,15% 
 ITPS                35.079,82             29.687,04            5.392,78  1,93% 
 ADEMA                31.345,33             28.762,33            2.583,00  0,92% 
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 DETRAN                31.760,00             28.057,00            3.703,00  1,32% 
 JUCESE                35.323,36             27.456,39            7.866,97  2,81% 
 HPM                33.563,84             26.992,00            6.571,84  2,35% 
 PGE                25.912,71             25.770,06               142,65  0,05% 
 SEJUC                33.461,50             25.192,59            8.268,91  2,95% 
 SERGPREV                23.924,80             19.626,48            4.298,32  1,54% 
 SEED                31.504,67             18.717,85          12.786,82  4,57% 
 PMSE                17.625,50             17.202,14               423,36  0,15% 
 PRONESE                17.262,48             16.566,48               696,00  0,25% 
 SEIDES                17.675,48             16.356,40            1.319,08  0,47% 
 SECULT                19.883,64             16.297,12            3.586,52  1,28% 
 SEFAZ                15.628,00             15.124,00               504,00  0,18% 
 CGE                19.180,37             14.725,99            4.454,38  1,59% 
 SETRAB                15.288,00             14.052,00            1.236,00  0,44% 
 DEFENSORIA                11.871,44             11.870,60                   0,84  0,00% 
 SEDHUC                10.806,40             10.806,40                      -   0,00% 
 IPESAUDE                 9.052,90              6.374,15            2.678,75  0,96% 
 EMSETUR                 5.250,00              5.250,00                      -   0,00% 
 FAPITEC                 6.249,30              4.999,00            1.250,30  0,45% 
 DER                 4.480,00              4.479,90                   0,10  0,00% 
 SEG                 3.897,00              3.897,00                      -   0,00% 
 SEMARH                 3.301,40              2.900,76               400,64  0,14% 
 CODISE                 3.322,80              2.779,00               543,80  0,19% 

 EMGETIS  
               4.736,14              3.649,30  

            
          1.086,84 0,39% 

 SEINFRA                 3.293,20              2.164,72            1.128,48  0,40% 
 SEAGRI                 2.065,00              1.869,00               196,00  0,07% 
 FUNDAP                 1.891,15              1.294,80               596,35  0,21% 
 CEHOP                 1.433,80              1.100,00               333,80  0,12% 

 TOTAL         1.790.885,98      1.510.919,16       279.966,82  100,00% 
 Fonte: Sistema Comprasnet 

 
O referido aplicativo possibilita a realização de disputa de valor para as dispensas não-
presenciais, o que, geralmente, faz com que os valores comprados sejam inferiores aos 
de referência, proporcionando economia aos cofres públicos, conforme demonstra a 
tabela acima. Observa-se que a Fundação Renascer, que, em outubro, apareceu em 
primeiro lugar no ranking de obtenção de economia obtida com esse tipo de 
procedimento, no mês atual, obteve quase 19% de participação na economia total, 
ficando em segundo lugar no ranking acima. Em primeiro lugar, surge a SES, com cerca 
de 40% de participação na economia total. Já no que tange aos totais comprados sob 
dispensa, esta instituição surge em terceiro lugar no ranking apresentado.  
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Observando-se os dados acima, pode-se aferir ainda que a instituição que mais comprou 
por meio de dispensas, em novembro, foi a Casa Civil, no entanto, esta apresentou 
percentual de economia com tais compras bastante inexpressivo, 0,01%. 
 
Ainda com relação aos valores mensais gastos com dispensas, vejamos, por meio dos 
dados da tabela abaixo, o ocorrido no mês de novembro, em relação a outubro: 
 

Comparativo dos Valores (R$) Mensais Comprados por Dispensa 
Órgão/Entidade  Comprado em Outubro Comprado em 

Novembro 
Variação (%) 

 CASA CIVIL  17.416,00  196.439,18  1027,92% 
 RENASCER  115.818,46  180.231,51  55,62% 
 SES  111.512,69  169.379,08  51,89% 
 SEEL  112.668,10  102.077,36  -9,40% 
 SEDURB  36.761,00  70.332,51  91,32% 
 EMDAGRO  18.535,70  64.162,31  246,16% 
 CBMSE  44.106,42  57.562,68  30,51% 
 SSP  71.462,14  53.804,56  -24,71% 
 SETUR  13.575,00  52.719,42  288,36% 
 SEDETEC  10.355,70  48.027,51  363,78% 
 SEGRASE  8.972,00  38.687,00  331,20% 
 COHIDRO  12.247,78  38.597,89  215,14% 
 SEPLAG  17.090,94  36.047,65  110,92% 
 ITPS  8.109,90  29.687,04  266,06% 
 ADEMA  13.437,50  28.762,33  114,05% 
 DETRAN  40.068,00  28.057,00  -29,98% 
 JUCESE  14.448,70  27.456,39  90,03% 
 HPM  13.156,98  26.992,00  105,15% 
 PGE  22.722,38  25.770,06  13,41% 
 SEJUC  48.281,40  25.192,59  -47,82% 
 SERGPREV  8.306,00  19.626,48  136,29% 
 SEED  35.272,76  18.717,85  -46,93% 
 PMSE  63.585,68  17.202,14  -72,95% 
 PRONESE  7.382,00  16.566,48  124,42% 
 SEIDES  4.815,50  16.356,40  239,66% 
 SECULT  3.937,60  16.297,12  313,88% 
 SEFAZ  12.460,00  15.124,00  21,38% 
 CGE  5.197,00  14.725,99  183,36% 
 SETRAB  10.954,00  14.052,00  28,28% 
 DEFENSORIA  13.260,00  11.870,60  -10,48% 
 SEDHUC     10.806,40   
 IPESAUDE  8.650,09  6.374,15  -26,31% 
 EMSETUR  46.967,50  5.250,00  -88,82% 
 FAPITEC  0,00  4.999,00  100,00% 
 DER  694,35  4.479,90  545,19% 
 SEG  1.210,60  3.897,00  221,91% 
 SEMARH  1.553,00  2.900,76  86,78% 
 CODISE  6.714,80  2.779,00  -58,61% 
 EMGETIS  15.465,33  2.479,30  -83,97% 
 SEINFRA  0,00  2.164,72  100,00% 
 SEAGRI  39.253,10  1.869,00  -95,24% 
 FUNDAP  831,45  1.294,80  55,73% 
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 CEHOP  22.641,00  1.100,00  -95,14% 
 FSPH  0,00  0,00  0,00% 
 SECOM  6.930,51  0,00   
 SEPLAN  0,00  0,00  0,00% 
 VG  0,00  0,00  0,00% 

 TOTAL  1.066.829,06  1.510.919,16  41,63% 
Fonte: Sistema Comprasnet 
 

Ao compararmos o total comprado por dispensas em novembro (R$ 1.510.919,16) com o 
mês anterior (R$ 1.066.829,06), obteremos uma variação positiva de 41,63%, ou seja, 
houve considerável acréscimo no valor comprado (total) sob essa modalidade, conforme 
demonstra a tabela acima. 
 

Analiticamente, observa-se que a SEEL, cujo montante gasto por meio de dispensas foi 
expressivo nos meses de agosto (R$139.554,14), setembro (R$170.676,26) e outubro (R$ 
112.668,10), repetiu tal comportamento em novembro, quando adquiriu R$ 102.077,36. 
Em outras palavras, nota-se que a SEEL tem figurado entre os 4 órgãos com montantes 
mais expressivos no quesito em tela há, pelo menos, 4 meses. 
 
Destaca-se, ainda, a situação da Casa Civil, cujo acréscimo das compras por meio de 
dispensas foi de mais de mil pontos percentuais – 1.027,92%. A instituição comprou, em 
outubro, R$ 17.416, passando para R$ 196.439,18 em novembro.  
 
A Seplag comprou cerca de 111% a mais, utilizando-se de dispensas, no mês de 
novembro em relação a outubro. 
 

Em termos gráficos, quando analisamos o comportamento dos órgãos responsáveis pelos 
12 maiores volumes em aquisições por meio de dispensas, temos a seguinte situação. 
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Por fim, salienta-se que a quantidade de dispensas concluídas e publicadas no Portal de 
Compras, desde janeiro de 2011, data de início da coleta, até novembro do corrente 
ano, foi de 4.220 processos, sendo o tipo mais recorrente aquele relacionado à dispensa 
por valor, amparada nos incisos I e II do art. 24 da referida Lei, correspondendo a 61% 
do total das dispensas, tal como constatado no mês anterior. 
 

Tipo   Quantidade  % 
Presencial (DP) 1082 26% 
Por Valor (DV) 2.575 61% 

Por Valor Especial (DVE) 528 13% 
Licitação (DL) 35 1% 

Total 4.220 100% 
 
Por ser o tipo mais recorrente da modalidade até então, isolamos o comportamento 
das dispensas por valor, no sentido de acompanharmos sua ocorrência, desde o 
início de 2011 até novembro. O gráfico abaixo demonstra a referida situação, 
evidenciando o comportamento das dispensas por valor durante o período 
analisado. 
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131

209
223 221

267

200

257

314
301

223 229

0

50

100

150

200

250

300

350

Ja
ne

iro

Fe
ve

re
iro

M
ar

ço
Ab

ril

M
ai
o

Ju
nh

o

Ju
lh
o

Ago
st
o

Set
em

br
o

O
ut
ub

ro

N
ov

em
br

o

 
 
4. Licitações realizadas pela SGCC/Seplag 
 
4.1 Quantidade de Pregões Eletrônicos Realizados e Publicados 
 
Na SGCC, até 30 de novembro do corrente ano, foram realizados um total de 270 
certames sob a modalidade de Pregão Eletrônico, 19 Pregões Presenciais, destacando-
se que os meses de maior demanda foram janeiro, seguido de agosto, meses em que o 
número de pregões chegou a 36 e 37, respectivamente, conforme demonstra a tabela 
abaixo. 
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Modalidade Quantidade por Mês 
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV TOTAL 

Pregão Eletrônico   

Cancelado   06    02    02    -     01    06    04    03    05    01    01    31  

Deserto   -     01    -     -     -     -     01    -     -     -    -    02  

Em Andamento   -     04    04    04    04    03    07    12    13    27    21    99  

Fracassado   01    01    -     -     01    -     -     01    -     -    -    04  

Homologado   28    09    08    08    17    10    18    20    05    02    02    127  

Revogado   01    03    -     -     -     -     02    01    -     -    -    07  

Total   36    20    14    12    23    19    32    37    23    30    24    270  
 Fonte: sistema Licitações-e 

É importante salientar que, no cômputo das modalidades realizadas, para efeitos de 
inclusão na tabela acima, considera-se o mês de lançamento, ou publicação, dos 
certames. Tal convenção foi adotada para dirimir possíveis transtornos com relação a 
certames ocorridos nos meses de dezembro, visando observar a relação orçamentária 
dos certames analisados. 
Com relação às modalidades Pregão Presencial, Carta-convite, Concorrência e Tomada 
de Preço, não houve homologações computadas no período apurado. 
 
4.2 Economia Obtida com Certames em setembro-2011 
 
Com relação à economia obtida, dada pela diferença entre o valor cotado como 
referência e o adjudicado ao final do certame, a modalidade de pregão eletrônico e as 
dispensas de licitação trouxeram em novembro cerca de 11 e 15 pontos percentuais 
respectivamente, conforme demonstra a tabela abaixo. Destaca-se que, no mês 
analisado, assim como em outubro, não houve certames atinentes às modalidades de 
pregão presencial, concorrências e tomadas de preços.   
 

Economia Obtida com Certames Homologados em Novembro-2011 

Modalidades 
 Valor Referencial 

(R$)  
 Valor Adjudicado 

(R$)  

Participação 
no Total 

Adjudicado Economia (R$) Economia (%) 

Pregão 
Eletrônico 148.024.085,52 132.301.107,71 98,87% 15.722.977,81 10,62% 

Dispensas de 
Licitação 1.790.885,98 1.510.919,16 1,13% 279.966,82 15,63% 

Total 149.814.971,50 133.812.026,87 100,00% 16.002.944,63 10,68% 
Fonte: sistema Licitações-e 

Em novembro, o certame a ser destacado foi o pregão eletrônico nº 243/2011, cujo 
objeto foi a contratação centralizada de serviços de telecomunicações por 48 meses. O 
certame, iniciado em outubro e homologado em 18 de novembro, teve como valor de 
referência R$ 143.229.126,51, sendo arrematado por RS 128.427.904,50, o que gerou 
economia de R$ 14.801.222,01. Os elevados valores representaram mais de 90% dos 
totais, de valor referencial, valor adjudicado e economia, em novembro.    



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Superintendência-Geral de Compras Centralizadas 

 12 

Outro relevante certame ocorrido foi o pregão eletrônico nº 239/2011, que teve como 
objeto a contratação de empresa para prestar serviços de fornecimento de passagens 
aéreas, de forma centralizada, cujo valor arrematado foi de R$ 6.266.000,00. O 
certame foi dividido em três lotes, ao invés de um apenas, para proporcionar mais 
oportunidades às empresas que fornecem serviços ao Governo do Estado. Além disso, 
destaca-se a exigência de fornecimento de um sistema informatizado por parte as 
empresas, para que a Administração Pública possa acompanhar os preços e, assim, 
garantir a compra pela melhor tarifa disponível. 

5. Dados Relativos às Micro e Pequenas Empresas 

Na SGCC, estão cadastradas 889 MPEs, sendo 716 micro empresas e 173 empresas de 
pequeno porte - conforme registros obtidos por meio do cadastro no portal eletrônico 
comprasnet do Estado de Sergipe, desde o ano de 2005 até os dias atuais.  
 
Os ramos de atividade das MPEs são dos mais diversos, desde armarinho, passando por 
comércio dos mais variados, laboratório, gráfica, lavanderia, agência de viagem, 
restaurante, transporte de carga, manutenção em aparelhos, serviço de lavagem de 
veículos, atividade paisagística até construção de edifícios, dentre outros.  
 
Como é sabido, Sergipe foi o primeiro Estado a implementar uma lei para favorecer as 
micro e pequenas empresas, publicando, em setembro de 2007, a Lei nº 6.206/2007, 
que concede tratamento diferenciado e simplificado para estas nas licitações públicas 
de bens e serviços promovidas pela Administração Pública Estadual. 
 
Com a medida, houve a ampliação da participação das Micro e Pequenas Empresas 
(MPE’s) nas compras governamentais, especialmente no que tange à modalidade de 
pregão eletrônico, contribuindo para o fortalecimento desse setor, que representa 99% 
dos estabelecimentos produtivos do Estado, e consequentemente, para a ampliação da 
oferta de emprego e de crescimento da economia de Sergipe. 
 
5.1 Participação das Empresas Sergipanas 
 
A tabela a seguir demonstra o comportamento da participação das empresas 
sergipanas, tanto das micro e pequenas empresas, como daquelas que não o são, nos 
totais arrematados, acumulados até setembro, com a modalidade de Pregão Eletrônico. 

 
Participação das Empresas Sergipanas 

2007 2008 2009 2010 JAN a NOV- 2011 
 

Empresas Arrematado 
(R$) % 

Arrematado 
(R$) % 

Arrematado 
(R$) % 

Arrematado 
(R$) % 

Arrematado 
(R$) % 

MPEs 
Sergipanas 4.095.565,00  7 22.114.338,00  37 42.411.512,00  66 17.022.039,00  49 9.932.696,24 38 
Outras 

Sergipanas 55.619.790,00  93 37.489.962,00  63 22.149.422,00  34 17.462.882,00  51 16.060.999,04 62 
Total 59.715.355,00 100 59.604.300,00 100 64.560.934,00 100 34.484.921,00 100 25.993.695,28 100 

Fonte: sistema Licitações-e 
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Observa-se que em 2009, em fase de ampla aplicabilidade da supracitada lei, ouve um 
aumento considerável na participação das MPEs, em contraponto a uma redução da 
participação das empresas de maior porte, denotando claramente que os resultados 
esperados com a implementação da Lei nº 6.206 haviam sido alcançados. 
 
Infelizmente, a partir de 2010, devido a fatores exógenos, cuja origem exata ainda está 
sendo averiguada, a situação inverteu-se e a participação das micro e pequenas 
empresas sergipanas nos totais arrematados vem caindo, encontrando-se, atualmente, 
na casa dos 40%, conforme denotam os dados anteriores. 
 
Cabe enfatizar o fato já mencionado em notas técnicas anteriores, que teve relativa 
influência na explicação sobre a queda dos dados relativos à participação das MPEs nas 
licitações em SE. No ano de 2009, a empresa Beth Med Produtos Médicos e Hospitalares 
Ltda declarou-se microempresa por ocasião de sua participação no Pregão Eletrônico 
126/2009, cujo objeto era um Registro de Preço para aquisição de equipamentos 
médico-hospitalares. Na ocasião, não foi checada a declaração da condição de MPE 
dessa empresa, que acabou arrematando sete lotes, totalizando R$ 4.414.427,70 e, 
consequentemente, aumentando sensivelmente o montante computado pela SGCC a 
título de totais arrematados pelas MPEs. A empresa em pauta somente no mês de 
outubro do corrente ano alterou seus dados cadastrais no sistema Licitações-e, do 
Banco do Brasil, razão pela qual estão sendo levantadas as devidas informações para 
abertura de procedimento administrativo.  
 
Contudo, apesar da diminuição da participação das MPEs locais em 2010, seguida de um 
aumento em 2011, o Estado de Sergipe ainda mantém um patamar relevante de 
participação das MPEs locais nas compras promovidas pela administração estadual, o 
que demonstra a efetividades das políticas de fomento adotadas até então. 
 
A tabela abaixo destaca as 10 maiores aquisições por parte das MPEs sergipanas no 
período analisado, os respectivos órgãos e empresas arrematantes, cujo somatório 
corresponde a quase 61% do total arrematado com pregões eletrônicos pelas MPEs no 
período analisado. 

 
MPEs Sergipanas - Maiores Aquisições de janeiro a novembro de 2011 

Ramo de Atividade 
 Valor Arrematado 

(R$)  
Participação 
no Geral Órgão Empresa - Razão Social 

Alimentação            879.129,92  14,52% PM/SE Ec-Comercio Hortifrutigranjeiros Epp  

Material de Expediente            820.933,62  13,56% SEAD F.I. Comercio Ltda - Me 
Gêneros Alimentícios            793.656,80  13,11% SEED A & S Comercio De Alimentos Ltda Me  

Informática            697.000,00  11,51% SEFAZ Fluxo & Tecnologia Ltda - Epp  

Materiais - Diversos            537.000,00  8,87% DER 
Globo Material De Construcao Ltda - 
Epp 

Materiais - Diversos            505.000,00  8,34% DER Globo Material Construcao Ltda - Epp 

Materiais - Diversos            476.162,30  7,86% SEPLAG Anderson Silva Garcia Moreno  

Serv.Terceirizados Gerais            471.630,00  7,79% SEAD Localyne Transporte Turismo Ltda Me  

Alimentação            458.827,80  7,58% SECC Ec - Comercio De Hortifrutigranjeiros 
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Epp  

Gêneros Alimentícios            416.035,90  6,87% SEED Milamassas Industria Alimentos Ltda  

Total       6.055.376,34  60,96%   

Total Geral 9.932.696,24 100%   
Fonte: sistema Licitações-e 
 

5.2 Participação das MPEs em Geral  
 
Quando analisamos os totais arrematados pelas MPEs sergipanas em conjunto com a de 
outros estados, por meio da tabela abaixo, observamos que a participação das 
primeiras é preponderante, R$ 9.932.696,24, enquanto as MPEs oriundas de outros 
estados arremataram R$ 3.890.747,65 com a modalidade de Pregão Eletrônico. 

 
Participação das MPEs (Sergipanas e Não-sergipanas) 

2007 2008 2009 2010 JAN a NOV - 2011 
 

Empresas Arrematado 
(R$) % Arrematado (R$) % Arrematado (R$) % 

Arrematado 
(R$) % 

Arrematado 
(R$) % 

MPEs 
Sergipanas 

    
4.095.565,00  12    22.114.338,00  47    42.411.512,00  72 

   
17.022.039,00  27  9.932.696,24  72 

MPEs 
Outros 
Estados 

   
29.906.728,00  88    24.991.511,00  53    16.717.759,00  28 

   
45.260.374,00  73 3.890.747,65 28 

Total 34.002.292,00 100 47.105.849,00 100 59.129.271,00 100 62.282.413,00 100 13.823.443,89 100 
Fonte: sistema Licitações-e 

 
Quando detalhamos os saldos arrematados por ramo de atividade, obtemos a tabela 
abaixo, cuja fonte é o sistema Licitações-e. 

 
Totais Arrematados pelas MPEs (Sergipanas e de Outros Estados) - jan a nov/2011 

Ramo de Atividade Sergipanas Outros Estados Total 
Alimentação Preparada 1.761.517,28 - 1.761.517,28 
Aquisição de medicamentos 15.516,48 19.780,00 35.296,48 
Aquisição de sementes - 148.750,00 148.750,00 
Aquisição de veículos - 388.659,00 388.659,00 
Bebidas nao alcoolicas 286.530,80 - 286.530,80 
Equipamentos - diversos 153.892,98 520.067,17 673.960,15 
Equipamentos e materiais esportivos 12.789,18 31.142,43 43.931,61 
Equipamentos elétricos/eletrônicos 21.000,00 - 21.000,00 
Fornecimento Parcelado de Alimentos 118.179,90 - 118.179,90 
Gêneros alimentícios 1.349.995,88 - 1.349.995,88 
Hospedagem 45.500,00 - 45.500,00 
Informática 697.000,00 327.448,61 1.024.448,61 
Locação de imóveis 10.440,00 - 10.440,00 
Locação de veículos 48.298,90 - 48.298,90 
Manutenção de veículos 73.180,10 - 73.180,10 
Manutenção preventiva e corretiva - 71.760,00 71.760,00 
Materiais-diversos 1.564.523,84 880.236,80 2.444.760,64 
Material de expediente/consumo 1.981.706,43 309.413,28 2.291.119,71 
Material gráfico - 45.576,98 45.576,98 
Material hospitalar 25.656,96 - 25.656,96 
Material permanente - 55.347,98 55.347,98 
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Mobiliario tecnico 160.643,63 454.528,60 615.172,23 
Realização de evento 599.363,99 - 599.363,99 
Saúde 119.889,39 190.211,00 310.100,39 
Serv. De consultoria 100.723,50 - 100.723,50 

Serviço de limpeza 64.800,00 19.085,80 83.885,80 
Serviço de reprografia 228.228,00 - 228.228,00 

Serviços terceirizados em geral 493.319,00 176.740,00 670.059,00 
Vestuário - 252.000,00 252.000,00 
Total R$ 9.932.696,24  R$ 3.890.747,65  R$ 13.823.443,89  
 
Observa-se que, assim como no mês anterior, os ramos de atividade com totais arrematados 
mais expressivos foram os de materiais diversos, materiais de expediente e alimentação, o que 
pode ser mais bem visualizado por meio do seguinte gráfico, onde foram evidenciados os ramos 
que apresentaram os 10 maiores valores arrematados. 

Totais Arrematados pelas MPEs até Novembro
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Como já foi destacado na nota técnica anterior, basicamente compõem o saldo de materiais 
diversos (R$ 2.416.083,84) a aquisição de pó de pedra granítica, de areia fina e de brita 
granítica para o DER, referentes ao pregões eletrônicos nº 023/2011, 018/2011 e 021/2011, 
respectivamente, além do Registro de Preços para a aquisição de divisórias navais e portas, 
objeto do pregão eletrônico nº 096/2011.  No caso de materiais de expediente, o elevado valor 
justifica-se por tratar-se de Registro de Preços para atender aos diversos órgãos do Estado.  
 
Quanto ao ramo de gêneros alimentícios, o saldo deve-se à aquisição parcelada de itens da 
merenda escolar, para atendimento aos alunos ao longo dos últimos 50 dias letivos de 2011, por 
parte da SEED – objeto do Pregão Eletrônico nº250/2011. No que tange à alimentação 
preparada, entretanto, o valor é composto em sua essência pelo Registro de Preços para a 
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à PM e pelas aquisições destinadas à SECC. 
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Em equipamentos diversos, também constatou-se que o saldo expressivo de R$ 673.960,15  
concerne, basicamente, ao Registro de Preços para a aquisição de condicionadores de ar, 
objeto do pregão eletrônico nº036/2011 e ao pregão eletrônico nº 177/2011, cujo objeto foi a 
aquisição de instrumentos musicais para a SEED. No que tange a equipamentos de informática, 
por sua vez, destaca-se a aquisição de softwares, licenças e serviços de informática destinados 
à SEFAZ, objeto do pregão eletrônico nº059/2011. 
 
5.3 Órgãos que mais adquirem de MPEs 
 
Os órgãos que mais adquiriram produtos ou contrataram serviços provenientes de MPEs, 
tanto sergipanas, como oriundas de outros estados, encontram-se elencados na tabela 
abaixo. 

Aquisições Provenientes de MPEs – de janeiro a novembro de 2011 

Órgão Ramo de Atividade Valor Arrematado (R$) 

DER Materiais Diversos       1.873.792,82  

SEPLAG Material de Expediente/Consumo       1.630.127,29  

SEED Gêneros Alimentícios       1.209.692,70  

PM/SE Alimentação Preparada       1.261.910,38  

SEFAZ Informática          697.000,00  

SEPLAG Materiais Diversos          486.162,30  

SEPLAG Serviços Terceirizados em Geral          471.630,00  

SECC Alimentação Preparada          458.827,80  

SEIDES Realização de Evento          575.473,99  

SEIDES Mobiliário Técnico          476.807,10  

SEPLAG Equipamentos - Diversos          287.920,00  

SEPLAG Bebidas Não-Álcoólicas          286.530,80  

DETRAN Vestuário          252.000,00  

SES Serviço de Reprografia          228.228,00  

Total 74% 10.196.103,18 

Total-geral 100% 13.823.443,89 
Fonte: sistema Licitações-e 

 
A situação pode ser mais bem visualizada por meio dos seguintes gráficos. Em seguida, 
serão comentadas as aquisições de maior impacto, responsáveis por 74% do montante 
adquirido de micro e pequenas empresas, R$13.823.443,89. 
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Maiores Aquisições Oriundas de MPEs - SEPLAG
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Assim como no mês anterior, no caso da SEPLAG, 43% das aquisições provenientes de 
MPEs correspondem a itens de material de expediente, seguidos de serviços 
terceirizados em geral (13%) e de materiais diversos, estes últimos representando 13 do 
total das aquisições para o período. Todas essas aquisições são fruto de criações de 
sistemas de registro de preços, os quais permitem o abastecimento dos diversos órgãos 
aderentes às respectivas atas, constando como órgão contratante a SEPLAG. Observa-se 
que, no caso de materiais diversos, o item diz respeito ao Pregão Eletrônico nº 
096/2011 e trata-se de um registro de preços para aquisição de divisórias navais e de 
portas. Já os 13% atribuídos a Serviços Terceirizados concernem ao Pregão Eletrônico nº 
043/2011, que objetiva a contratação de serviços de eventuais locações de veículos, 
por meio de sistema de registro de preços.    

Maiores Aquisições Oriundas das MPEs - SEED
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A maior parte das aquisições efetuadas pela SEED, 53% (R$ 1.209.692,70), corresponde 
a gêneros alimentícios. Estas foram objeto do pregão eletrônico nº 250/2011, que visou 
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adquirir parceladamente gêneros alimentícios da merenda escolar, para atendimento 
aos alunos ao longo dos últimos 50 dias letivos de 2011. Já a aquisição de veículos 
correspondeu ao pregão eletrônico nº 224/2011, pelo qual foram adquiridos caminhões, 
rabecões, veículos tipo xadrez, retroescavadeira e vibroacabadora de asfalto, com 
recursos oriundos de operação de crédito FINAME/BNDES, por meio de registro de 
preços. 
 

Maiores Aquisições Oriundas de MPEs - Seides
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A SEIDES adquiriu, de janeiro a outubro do corrente ano, 30% em mobiliário técnico, 
provenientes de MPEs. Dos 476.807,00 gastos pela SEIDES com esse tipo de item, 
R$320.000,00 correspondem ao Pregão Eletrônico nº202/2011, pelo qual aquela 
Secretaria adquiriu, entre outros itens menos onerosos, dois caminhões. Já as 
aquisições relacionadas à realização de eventos, que correspondem a 37% do total 
adquirido pela SEIDES refletem o resultado dos pregões eletrônicos nº188/2011 e 
nº190/2011, voltados à realização da III Conferência Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional e à IX Conferência Estadual de Assistência Social respectivamente. 
 
No caso da PM, 74% das aquisições correspondem à alimentação, e 26% a materiais de 
expediente, R$ 1.261.910,38 e R$ 453.277,06 respectivamente.  
 
Outras aquisições a destacar foram as efetuadas pelo DER, pela SEFAZ, pelo DETRAN, 
pela Casa Civil e pela SES. 
 
No caso do DER, que surge como maior comprador de itens oriundos de MPEs, a elevada 
soma tem amparo nos pregões eletrônicos nº18/2011 (aquisição, no valor de R$ 
505.000, de areia fina), nº21/2011 (fornecimento parcelado de brita granítica, R$ 
779.990) e nº23/2011 (aquisição de pó de pedra granítica, R$ 537.000) supracitados 
anteriormente. 
 
 Os R$697.000, gastos pela SEFAZ correspondem à aquisição de softwares, licenças e 
serviços de informática, objeto do PE nº 059/2011. Já os R$458.827,80 gastos pela Casa 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Superintendência-Geral de Compras Centralizadas 

 19 

Civil, correspondem à aquisição de gêneros alimentícios e bebidas para o exercício de 
2011, objeto do PE nº051/2011.  
 
Quanto ao DETRAN, que também surgiu no rol das instituições que mais adquiririam 
itens provenientes de MPEs, destaca-se que o valor exposto na tabela anterior 
corresponde ao PE nº. 86/2011, que objetivou a aquisição de macacões anti-chamas e 
capacetes anti-choque para o Grupamento Tático Aéreo – GTA. 
 
Cabe mencionar, por fim, a aquisição atinente ao PE nº 137/2011, cujo valor de R$ 
228.228,00, gastos pela SES, figura em último lugar na tabela acima. O montante diz 
respeito à contratação de empresa especializada para realização de serviços de 
reprografia, com fornecimento de mão-de-obra especializada, além dos 
equipamentos e materiais (inclusive papel reciclável), incluindo a manutenção 
técnica corretiva, com peças.  
 
6. Empresas Sancionadas 
 
No ano de 2011, até 30 de novembro, apenas quatro empresas foram sancionadas, 
conforme demonstra a tabela abaixo. 

Empresa Sanção 

Certisign Certificadora Digital S/A advertência 

Bone Serviços Ltda.   advertência + multa  

LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO-ME advertência + multa  

CDL AUTO CENTER LTDA advertência 

 
Entretanto, existem mais quatro procedimentos em andamento para apuração de 
infrações administrativas, elencados na tabela abaixo, cujas penalidades previstas 
estão condicionadas aos argumentos de defesa. 
 

Penalidades Administrativas em Andamento na SGCC 

Empresa  Instauração 

Relato da 
Conduta 
Irregular 

Pregão 
Eletrônico 

Objeto da 
Licitação Órgão  Previsão de Conclusão 

AMARAL E 
BEZERRA 
COMERCIAL LTDA 29/set 

Não cumpriu o 
prazo de 
devolução do 
contrato de 
fornecimento e 
também não 
viabilizou sua 
contratação. 170/2010 

Registro de preço 
para aquisição de 
material eletro-
eletrônico. SEED 

Enviado relatório, 
aguardando prazo de 
defesa. Sanção aplicada 
de 6 meses. 

AVANT 
COMÉRCIO LTDA-
ME 15/set 

Inexecução do 
contrato 
administrativo 
referente à 
entrega de 10  
aparelhos do 
tipo acj10.000 036/2011 

RP para 
aquisição de 
condicionadores 
de ar 

IPESAU
DE 

Aguardando publicação no 
DOE e posterior 
publicação no CADFIMP. 
Sanção aplicada de 6 
meses. 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Superintendência-Geral de Compras Centralizadas 

 20 

BTU’s. 

DSL 
DISTRIBUIDORA 
DE 
MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS 
HOSPITALARES 
LTDA 19/set 

Inexecução do 
contrato 
administrativo 
representado 
pela nota de 
empenho nº 
00403, 
referente à 
entrega de 380 
unidades do 
medicamento 
acetato de 
leuprorelina 
em pó 
liofilizado para 
solução 
injetável em 
frasco ampola 
com 3,75mg. 017/2010 

Registro de preço 
para eventual 
aquisição de 
medicamentos 
para o CASE. SES 

Enviado relatório, 
aguardando prazo de 
defesa. Sanção aplicada 
de 6 meses. 

FÊNIX 
ALIMENTOS 
COMÉRCIO LTDA-
ME 29/set 

Inexecução do 
contrato 
administrativo 
representado 
pela nota de 
empenho nº 
000256, 
referente à 
aquisição de 80 
unidades de 
café solúvel em 
embalagem de 
200g. 004/2011 

Registro de 
preços para a 
Aquisição de 
Gêneros 
Alimentícios para 
a PM. CEHOP 

Enviado relatório, 
aguardando prazo de 
defesa. Sanção aplicada 
de 6 meses. 

 
7. Considerações finais  
 
A presente nota técnica teve o propósito de disponibilizar informações gerenciais 
capazes de subsidiar a tomada de decisão nas ações de governo, apresentando as ações 
e resultados da SGCC/SEPLAG obtidos com registro de preços, dispensas de licitação e 
participações de micro e pequenas empresas até o final do mês de novembro de 2011.  
Com relação ao Sistema de Registro de Preços, os 1.172 itens ativos, dispostos nas 37 
atas vigentes, totalizaram um valor estimativo total de R$112.760.596,05. Conforme 
já mencionado nas notas técnicas anteriores, as atas de número 165/2011 e 166/2011, 
ambas referentes à aquisição de material de expediente, foram selecionadas pela 
SGCC, em um projeto-piloto, iniciado em maio, para acompanhamento de seu consumo 
e desembolsos mensais por parte das entidades.  
 
Segundo os dados aferidos no âmbito desse projeto, até o mês anterior, observaram-se, 
de forma intercalada elevações seguidas de quedas no consumo geral, o que poderá 
indicar tendência a um planejamento de aquisições bimestrais por parte das entidades. 
Em novembro, entretanto, houve repetição do comportamento de queda nas 
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quantidades consumidas, assim como ocorreu em outubro. Estas passaram de 60.899 
para 34.609 unidades.  
 
O órgão que desponta em primeiro lugar no ranking de consumo acumulado de material 
de expediente é a SEED, responsável por 31% do consumo total. Já no mês de análise, 
isoladamente, o primeiro lugar pertence à SEFAZ, que consumiu 12.236 unidades, 
seguida pelo DETRAN, que apresentou um consumo de 5.320 unidades. 
 
Continuaremos com a aferição de tais dados, de forma que, nas próximas notas 
técnicas, possamos concluir sobre a efetividade ou não do projeto-piloto em andamento 
na SGCC.   
 
Com relação à Centralização Contratual, está sendo realizado na SGCC o levantamento 
de consumo por parte dos órgãos e entidades, relativo aos diversos contratos 
centralizados existentes, que será apresentado em breve por meio de dashboard, com 
base em coleta de informações juntamente às empresas contratadas e em consulta às 
informações do sistema I-gesp.  
 
No que concerne às dispensas de licitação, a quantidade de dispensas publicadas no 
Portal de Compras, desde janeiro de 2011 até novembro do corrente ano, foi de 4.220 
processos, sendo o tipo mais recorrente aquele relacionado à dispensa por valor, 
responsável por 61% das ocorrências desse tipo. 
 
Ao compararmos o total comprado por dispensas em novembro (R$ 1.510.919,16) com o 
mês anterior (R$ 1.066.829,06), obteremos uma variação positiva de 42% 
aproximadamente, ou seja, houve um aumento nos valores comprados sob essa 
modalidade. 
 
Observou-se, ainda, que o órgão que mais comprou por dispensa foi a Casa Civil, 
totalizando R$ 196.439,18 , aproximadamente 13% do total computado por meio desse 
tipo de procedimento no mês de novembro. A mesma instituição, no entanto, 
apresentou percentual de economia com tais compras bastante inexpressivo, 0,01. Por 
outro lado, a instituição que aparece em primeiro lugar no ranking de obtenção de 
economia obtida com esse tipo de procedimento no mês atual, chegando a cerca de 
40%, é a SES, seguida pela RENASCER, com quase 19%.  
 
Devido a limitações quanto às funcionalidades do respectivo sistema, não é possível 
aferir quais objetos são os mais recorrentes nas compras por dispensa, pois o campo no 
qual o objeto é inserido é de livre digitação pelo usuário e há muitas divergências entre 
as nomenclaturas usadas para um mesmo objeto. A SGCC já solicitou providências junto 
ao administrador do software e-Gov, conhecido como Portal de Compras, no sentido de 
contornar o problema.  
 
Ao isolarmos o total adquirido por meio de dispensas em novembro, R$ 1.510.919,16, 
verificamos que este corresponde a um percentual bastante inexpressivo em relação ao 
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geral, representando aproximadamente 1% do total adjudicado com a totalidade dos 
certames efetuados na SGCC, que é de R$ 133.812.026,87.  
 
Em meses anteriores, esse percentual foi bem maior, o que deve-se ao fato do mês de 
novembro ter sido atípico, ao apresentar um acréscimo acima do normal do saldo total 
adjudicado, devido ao pregão eletrônico nº 243/2011. Este certame, cujo objeto foi a 
contratação centralizada de serviços de telecomunicações, teve um valor adjudicado 
elevado, de RS 128.427.904,50, elevando sobremaneira o montante adjudicado em 
novembro e, consequentemente, fazendo com que as dispensas representássem apenas 
1% no período. 
 
Aferiu-se, ainda, que a modalidade licitatória mais recorrente na SGCC ainda 
corresponde aos Pregões Eletrônicos, tendo sido homologados 127 certames no período. 
Dessa vez, os pregões eletrônicos não foram os que proporcionam maior economia - 
dada pela diferença entre os valores referenciais e os adjudicados. As dispensas 
trouxeram cerca de 16% de economia, ao passo que a economia obtida com os pregões 
foi de apenas 11% aproximadamente.  
 
Em novembro, o certame a ser destacado foi o pregão eletrônico nº 243/2011, cujo 
objeto foi a contratação centralizada de serviços de telecomunicações por 48 meses. O 
certame, iniciado em outubro e homologado em 18 de novembro, teve como valor de 
referência R$ 143.229.126,51, sendo arrematado por RS 128.427.904,50, o que gerou 
economia de R$ 14.801.222,01. Os elevados valores representaram mais de 90% dos 
totais, de valor referencial, valor adjudicado e economia, em novembro.    

Outro relevante certame ocorrido foi o pregão eletrônico nº 239/2011, que teve como 
objeto a contratação de empresa para prestar serviços de fornecimento de passagens 
aéreas, de forma centralizada, cujo valor arrematado foi de R$ 6.266.000,00. O 
certame foi dividido em três lotes, ao invés de um apenas, para proporcionar mais 
oportunidades às empresas que fornecem serviços ao Governo do Estado. Além disso, 
destaca-se a exigência de fornecimento de um sistema informatizado por parte as 
empresas, para que a Administração Pública possa acompanhar os preços e, assim, 
garantir a compra pela melhor tarifa disponível. 

 Ainda foram coletados alguns dados referentes às micro e pequenas empresas (MPEs), 
como a representatividade desse tipo de segmento em relação aos demais, de origem 
sergipana, e a representatividade das MPEs sergipanas em relação àquelas de 
regionalidades distintas, além de informações sobre ramos de atividades predominantes 
e órgãos adquirentes. 
  
Como é sabido, após a fase de ampla aplicabilidade a Lei nº 6.206/2007, que favoreceu 
a participação das MPEs nas compras públicas e impactou em considerável aumento na 
participação destas nos totais arrematados, constatou-se expressiva queda nos dados 
apurados, que passaram dos quase 70% em 2009 para algo em torno de 40% atualmente 
– patamar ainda considerado alto para os níveis nacionais, o que demonstra a 
efetividades das políticas de fomento adotadas até então. 
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Estão cadastradas 889 MPEs na SGCC, com os mais variados ramos de atividade, desde 
armarinho, passando por comércio dos mais variados, laboratório, gráfica, lavanderia, 
agência de viagem, restaurante, transporte de carga, manutenção em aparelhos, entre 
outros. 
 
De janeiro a novembro do corrente ano, os ramos de atividade com totais arrematados 
mais expressivos foram os de materiais diversos, materiais de expediente e 
alimentação, com R$ 2.444.760,64; 2.291.119,71 e 1.761.517,28 respectivamente.  
Entre os órgãos que mais adquiriram bens ou contratam serviços provenientes de MPEs, 
tanto sergipanas, como oriundas de outros estados, destacam-se o DER, a SEPLAG, a 
SEED e a PM/SE, com materiais diversos, materiais de expediente, gêneros alimentícios 
e alimentação preparada. As aquisições de MPEs sergipanas são predominantes e 
chegam a 72% do total arrematado com pregões eletrônicos. 
 
No caso da SEPLAG, tais aquisições espelham a condição de órgão contratante dessa 
secretaria nos casos de registro de preços, dos quais se destacam, nesse contexto, o de 
material de expediente e o de divisórias navais e portas. As aquisições do DER estão 
ligadas à atividade-fim daquele órgão dizem respeito a compra de areia fina, brita e 
pedra granítica. Já no caso da PM, as aquisições predominantes correspondem à 
alimentação, e quanto à SEED, predominam as aquisições parceladas de gêneros 
alimentícios para a merenda escolar destinada aos últimos 50 dias do ano letivo.   
 
No que concerne aos procedimentos para apuração de infrações administrativas, apenas 
quatro empresas foram sancionadas, havendo em andamento na SGCC mais quatro 
procedimentos, cujas penalidades previstas estão condicionadas aos argumentos de 
defesa. 
 

Aracaju, 23 de dezembro de 2011. 
 

ELIEMA CARDOSO PIRES DA ROSA 
Assessora-Chefe 
SGCC/Seplag 

 
 

De acordo, em _____/_____/________. 
 

EDUARDO ANTONIO C PEREIRA JUNIOR 
Superintendente-Geral de Compras Centralizadas, em exercício 

SGCC/Seplag 


