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1. Realização de Certames 
 
A SGCC conduziu mais de 400 certames em 2014, dentre os quais se destacam os 
seguintes: 
 

• Pregão eletrônico nº. 048/2014, que tem por objeto o registro de preços para 
aquisição de insulinas, homologado por R$ 8.118.233,00. 

 
• Pregão eletrônico nº121/2014, que tem como objeto a aquisição de veículos 

para atender a convênios SSP/SE, homologado por R$ 916.800,00.  
 

• Pregão eletrônico nº. 217/2014, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços continuados de 
administração e fornecimento de cartões eletrônicos ou magnetizados para 
alimentação a serem utilizados pela PM, homologado por R$ 6.407.800,00. 

 
• Pregão eletrônico nº 226/2014, cujo objeto é o registro de preços para a 

aquisição de licenças de uso de softwares da plataforma ORACLE, com suporte 
técnico e atualização tecnológica, por R$ 23.454.154,41. 

 
• Pregão eletrônico nº 241/2014, que tem como objeto a contratação 

centralizada de empresa especializada para prestação de serviços de locação 
de veículos, tipo caminhonete pick-up, sob regime de fretamento contínuo, 
por R$ 2.008.800,00.  

 
Atualmente, ainda em fase interna e sem data marcada para a sessão de disputa, se 
encontra em andamento um certame de abrangência internacional, o qual cabe 
mencionar. Trata-se do pregão presencial para a aquisição de sistema digital para 
reestruturação do parque tecnológico de radiocomunicação dos órgãos de segurança 
pública, contemplando as policias civil, militar, corpo de bombeiros e pericias nos 75 
municipios do estado de Sergipe, destinado à SSP. 
 
 
2. Aprimoramento de Gestão - Novo Sistema de Manutenção Veicular 

 
 
Desde fevereiro do corrente ano, está em funcionamento o novo sistema de 
manutenção de veículos, originado pelo contrato centralizado nº. 001/2014 
(pregão presencial nº 007/2013), firmado com a empresa Nutricash Serviços 
Ltda, com o qual se espera melhorar o sistema de manutenções preventivas e 
corretivas da frota oficial própria do Governo do Estado de Sergipe. 
 
Em termos específicos, a contratação propicia o atendimento dos serviços de 
manutenção veicular, incluindo o fornecimento de materiais, por meio do 
cadastramento de uma rede de oficinas multimarcas, concessionárias e 
centros automotivos. O novo sistema também pressupõe a implantação e 
operação de um sistema integrado, disponibilizado via web, on line, que 
define limites relativos às manutenções e pode estabelecer cotas por 



veículo/órgão/período e até mesmo bloquear determinados veículos que 
estiverem fora dos padrões previamente estabelecidos.  
 
3. Aprimoramento Normativo – Alteração da Lei das Micro e Pequenas 
Empresas (Lei Estadual nº 6.206/2007) 
 

Está em andamento, aguardando publicação por parte da Segov, uma minuta 
que objetiva alterar alguns dispositivos da lei que concede tratamento 
diferenciado e simplificado às micro e pequenas empresas (MPEs) nas 
licitações públicas de bens e serviços promovidas pela Administração Pública 
Estadual. 

 
A alteração visa obter maior simetria com as diretrizes emanadas pelo 
Governo Federal e se resume na majoração do prazo para apresentação de 
documentação comprobatória de regularidade fiscal de 2 (dois) para (5) cinco 
dias úteis; na transformação da faculdade de concessão de tratamento 
diferenciado às MPEs nas aquisições e contratações públicas por parte da 
Administração em obrigatoriedade (para itens de valor até R$ 80.000,00); na 
retirada do limite de 25% para o valor total licitado exclusivamente por MPEs, 
em face do total licitado em cada ano civil, não havendo quaisquer limites 
para tanto; na obrigatoriedade para a Administração Pública, em certames 
para aquisição de bens de natureza divisível, de estabelecer cota de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação por parte das MPEs; na 
obrigatoriedade de preferência às mesmas para alguns casos de dispensa de 
licitação, entre outras providências.  
 
4. Sanção a Empresas 
 
Foram instaurados e concluídos 23 processos para a apuração de infrações 
cometidas por licitantes e contratados da Administração Pública Estadual, 
conduzidos com base no Decreto Estadual nº 24.912/2007, tendo as 
penalidades aplicadas variado entre advertência e multa. Até o presente 
momento, 12 processos ainda estão em andamento. 
 
5. Projeto de Integração 
 
Em 2013, começou a ser efetivamente implantado um complexo projeto que 
visa integrar as áreas de compras e contratações com a área de finanças e 
orçamento do Governo do Estado, cujo objetivo é tornar possível que todos os 
processos de compras sejam tramitados dentro do i-Gesp, permitindo assim 
uma melhor integração das duas áreas, otimizando a utilização de recursos 
públicos, além de aprimorar o controle dos gastos realizados pelos órgãos e 
entidades estaduais. 
 
Nesse contexto, Sefaz e Seplag esboçaram um cronograma de atividades, em 
andamento, que inclui o treinamento de servidores que irão lidar 
diuturnamente com o i-Gesp, além de estudo da legislação que deverá ser 
alterada para atender ao escopo do projeto. 


