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NOTA TÉCNICA/SGCC N.°:
UNIDADE:
ASSUNTO:

003/2016
ASSESSORIA/SGCC/SEPLAG
Ações e Resultados da SGCC/Seplag em 2015.

1. Considerações Iniciais
O presente trabalho visa apresentar as ações e resultados da SGCC/Seplag em 2015.
Foram analisados dados sobre registros de preços, dispensas de licitação,
procedimentos licitatórios, gestão de frota e economia gerada no período, números
sobre contratos centralizados, 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 apurar 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 demandas
informadas para um período máximo de um ano. Conforme pode ser visualizado por
meio da tabela abaixo, em 2015, estiveram vigentes 43 Atas de Registro de Preços.
Tabela Geral de Atas Vigentes – 2015
Nº ata

Objeto

Término da
Vigência

Total Estimado

Total Consumido

%
Consumido

0334/2014

LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE)

16/12/2015

139.400,00

139.400,00

100

0330/2014

GENEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

25/12/2015

28.822.047,00

14.452.925,14

50,15

0335/2015

MATERIAL DE EXPEDIENTE I PARA 2014

20/1/2016

3.321.904,93

1.210.354,04

36,44

0337/2015

EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS

21/1/2016

2.564.618,23

1.753.395,82

68,37

0338/2015

MEDICAMENTOS PARA DIABÉTICOS

29/1/2016

112.329,00

90.360,00

80,44

0339/2015

EQUIP. HOSP. STA ISABEL

8/2/2016

-

139.268,00

0,00
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0340/2015

DIVISÓRIAS NAVAIS E PORTAS COM INSTALAÇÃO
2014

11/2/2016

808.833,14

0341/2015

MEDICAMENTOS SOB AÇÃO JUDICIAL

24/2/2016

0345/2015

RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA 2014

0342/2015

751.284,49

92,88

2.868.748,64

1.398.007,38

48,73

8/3/2016

2.080.144,03

715.514,29

34,40

COLETES BALÍSTICOS

9/3/2016

1.565.342,50

803.906,00

51,36

0343/2015

MATERIAL DE EXPEDIENTE II PARA 2014

15/3/2016

1.021.582,04

322.203,85

31,54

0344/2015

MEDICAMENTOS PARA O CASE

19/3/2016

18.254.205,43

6.149.193,32

33,69

0349/2015

CÉDULAS DE IDENTIDADE

19/3/2016

180.000,00

67.567,50

37,54

0347/2015

VASILHAME DE 20 L. ÁGUA MINERAL

24/3/2016

206.000,00

19.660,64

9,54

0346/2015

REAGENTES LABORATORIAIS

25/3/2016

11.575.779,79

60.130,60

0,52

0348/2015

MEDICAMENTO (INSULINA)

25/3/2016

11.531.298,24

8.767.349,32

76,03

0350/2015

UNIFORMES PARA A PMSE

31/3/2016

2.178.444,00

2.136.706,00

98,08

0352/2015

SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR

14/4/2016

52.064,00

45.613,20

87,61

0354/2015

CESTAS DE ALIMENTOS

10/5/2016

4.394.856,00

899.995,50

20,48

0353/2015

MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS

13/5/2016

52.296.226,70

8.920.174,70

17,06

0355/2015

CARTUCHOS E TONER

20/5/2016

5.757.261,84

401.833,63

6,98

0356/2015

MEDICAMENTOS ASSIT. FARMACÊUTICA

7/6/2016

193.242,26

73.689,00

38,13

0357/2015

MEDICAMENTOS SOB AÇÃO JUDICIAL II

7/6/2016

2.830.546,61

876.614,85

30,97

0358/2015

MEDICAMENTOS EM DEMANDAS JUDICIAIS CASE I

10/6/2016

3.317.423,69

682.808,36

20,58

0362/2015

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

13/7/2016

274.530,35

85.366,70

31,10

0361/2015

ÁGUA MINERAL SEM GAS

16/7/2016

8.811.293,52

379.163,94

4,30

0360/2015

MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO

19/7/2016

600.709,23

581.331,88

96,77

0363/2015

MEDICAMENTOS

19/7/2016

-

557.047,26

0,00

0359/2015

FORMULAS ALIMENTARES

26/7/2016

9.113.830,20

1.230.037,20

13,50

0367/2015

TICKETS DE GÁS

3/8/2016

1.226.798,80

447.630,20

36,49

0366/2015

PLOTAGEM PADRONIZADA

4/8/2016

12.084,00

608,00

5,03

0369/2015

MATÉRIAS DE OSTOMIA

18/8/2016

4.373.360,76

419.940,00

9,60

0370/2015

ARRANJO DE FLORES

19/8/2016

856.459,00

17.748,00

2,07

0371/2015

MEDICAMENTOS INCORPORADOS NA PORTARIA Nº
1554

25/8/2016

239.740,00

3.178,80

1,33

0368/2015

AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR

26/8/2016

1.514.038,14

149.547,00

9,88

0372/2015

UNIFORMES OPERACIONAIS

30/8/2016

327.960,00

163.980,00

50,00

0376/2015

RAÇÃO PARA CÃES

12/9/2016

63.195,00

13.788,00

21,82

0374/2015

PASTILHAS DE CLORO

29/9/2016

40.000,00

12.000,00

30,00
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0373/2015

FARDAMENTOS, COLCHÕES E AFINS PARA AS
UNIDADES PRISIONAIS

5/10/2016

3.781.300,00

459.475,00

12,15

0377/2015

SOLUÇÕES ELETROLITICAS

19/10/2016

4.396.980,00

2.098.480,00

47,73

0380/2015

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ESCOLAR

9/11/2016

2.901.000,00

1.414.768,80

48,77

0379/2015

RAÇÃO E INSUMO PARA EPMON/PMSE

10/11/2016

802.246,10

88.130,60

10,99

0382/2015

FILMES DE RESSONANCIA PARA MAMOGRAFIA

16/11/2016

223.094,00

69.036,00

30,94

TOTAL

195.630.917,17

59.069.213,01

30,19%

Fonte: sistema de gestão de RP
*Tratam-se de valores consumidos pelos órgãos até 12/2015 podendo ainda não ter sido liquidados financeiramente.

O valor total consumido com a totalidade das atas de registro de preços ao final do
período em análise foi de R$ 59.069.213,01 em face de um respectivo valor
estimado de R$ 195.630.917,17, o que representa uma baixa utilização efetiva
(30,19%) das atas de registro de preços.
O fato revela, sobretudo, uma superestimativa de consumo por parte dos órgãos,
denotando a falta de planejamento dos mesmos. Infelizmente, superestimativas de
consumo resultam em cancelamento de muitos itens das atas, muitas vezes no
início de sua vigência. Os fornecedores beneficiários, ao participarem das licitações
para registro preços, cotam seus preços a menor, pois estimam uma maior
economia de escala, gerada pela grande quantidade informada no edital do
certame. Dado que o consumo efetivo acaba sendo bem inferior, alguns
fornecedores pedem a suspensão do fornecimento desses itens, sob o argumento de
que terão prejuízo ao fornecer, por preços mais baixos, quantitativos
significativamente menores que os inicialmente estimados.
Diante disso, não é raro que os itens suspensos (inativos), os quais permanecem
como disponíveis no Catálogo de Preços, terminem sendo adquiridos por dispensa
de licitação posteriormente.
3. Dispensas de Licitação
Embora, como regra, a contratação procedida pela Administração Pública necessite
de prévia licitação, existem situações em que a lei permite a contratação direta,
por meio dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação – arts. 24 e 25 da
Lei 8.666/93 respectivamente.
Os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação (DLs) são tornados públicos
através do site www.comprasnet.se.gov.br, 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. Feita a análise, a SGCC encaminha o processo à apreciação
jurídica, caso haja minuta de contrato envolvida.

3

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

A SGCC também estabeleceu a classificação desses procedimentos sob mais duas
formas, que se resume, basicamente, na realização dos mesmos por meio de
disputa em sistema informatizado (DVs) ou não (DPs).
As dispensas não-presenciais, conhecidas como eletrônicas ou de valor (DVs),
ocorrem com base em disputa de valor realizada pelo sistema (Comprasnet),
enquadrando-se no limite de R$ 8.000,00 para Adminisração Direta e R$ 16.000,00
para algumas entidades da Administração Indireta. Correspondem às operações mais
recorrentes de dispensa adotadas pelos órgãos e entidades da Administração Publica
Estadual.
Por outro lado, as Dispensas Presenciais (DPs) são aquelas destinadas a aquisições e
contratações que, em função de situações excepcionais, como processos
anteriormente fracassados no sistema e outras, não requerem análise de instrução
processual por parte da SGCC, cabendo aos órgãos apenas informar no sistema as
compras efetuadas e observar os demais requisitos previstos na legislação que rege
as licitações e as contratações públicas. Nesses casos, em que pese não haver
análise de instrução processual, a SGCC analisa o formulário preenchido e assinado
pela respectiva autoridade competente, verificando a sua adequação, inclusive no
que tange à comprovação de preços de mercado.
Em 2015, o total adquirido (adjudicado) por meio de dispensas foi de R$
25.144.230,42, representando aproximadamente 18% do total adjudicado com a
totalidade dos certames efetuados pela SGCC, conforme demonstra a tabela
Economia Obtida com Certames, constante no item 4.2.
Uma vez que o valor referencial no período foi de R$ 29.933.026,40, em face a um
valor comprado de R$ 25.144.230,42, a contenção obtida no período com dispensas
foi de 16% ( R$ 4.788.795,98).
No período em análise, as operações de dispensa de maior vulto concentraram-se
nos ramos de atividade representados pelo gráfico abaixo:
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4. Licitações realizadas pela SGCC/Seplag
Entre os pregões eletrônicos, destacam-se os seguintes:
•

Pregão eletrônico nº 50/2015, que tem por objeto o registro de preços para
aquisição de medicamentos (insulina) para pacientes cadastrados no
CASE/SES – 2015, com valor referencial de R$ 12.814.596,00.

•

Pregão eletrônico nº 063/2015, cujo objeto trata do registro de preços para
aquisição de medicamentos oncológicos, visando atender às necessidades da
Secretaria de Estado da Saúde – SES, com valor referencial de R$ 91.625.068,
55.

•

Pregão eletrônico nº. 086/2015, para o registro de preços para aquisição de
cestas de alimentos para serem distribuídas a municípios em situação de
emergência, para pessoas em estado de insegurança alimentar e para pessoas
portadoras do vírus HIV, tendo o valor referencial de R$ 4.987.604,00.

•

Pregão eletrônico nº 105/2015, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para prestar serviços de vigilância patrimonial armada para
atender às necessidades da Secretaria de Estado da Educação – SEED/SE,
homologado por R$ 9.273.580,08.
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4.2 Economia Obtida com Certames Homologados
Como já mencionado, as dispensas de licitação representam 18% do total
adjudicado em 2015; 82% correspondem a pregões eletrônicos. Com relação à
economia obtida 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 até o período atual 35% e 16%, respectivamente, conforme
demonstra a tabela abaixo.
Participação no
Modalidades

Valor referência

Pregão Eletrônico
Dispensas de
Licitação
TOTAL

Valor adjudicado

Total Adjudicado

Economia (R$)

Economia
(%)

Participação
na Economia
(%)

178.592.660,60

116.326.317,23

82%

62.266.343,37

-35%

93%

29.933.026,40

25.144.230,42

18%

4.788.795,98

-16%

7%

208.525.687,00

141.470.547,65

67.055.139,35

-32%

100%

100%

Fonte: sistema Licitações-e

Cabe informar ainda que, para efeito da aferição da economia obtida, a
SGCC/Seplag, ao adjudicar os objetos licitados, tem realizado cotações de preços
atualizadas à data da homologação, cabendo ressaltar que tais valores devem, em
regra, ficar abaixo ou iguais aos valores de referência (mínimos) cotados no início
do processo.
5. Gestão de Frota
A SEPLAG também é responsável por gerenciar as contratações centralizadas
relacionadas à gestão da frota oficial de veículos do Estado, nos termos do Decreto
nº 26.651/2009, cujos resultados passaram a ser apontados em 2012.
Como já destacado anteriormente, certas melhorias já foram empreendidas pela
SGCC na área de gestão de frotas, como a contratação de empresa administradora
de cartões para abastecimento da frota e a utilização de um sistema informatizado
que permite o monitoramento e o controle dos abastecimentos, possibilitando,
ainda, a parametrização dos abastecimentos, com definição de cotas e outras
restrições. Além disso, as manutenções de todos os veículos da frota oficial também
são acompanhadas por meio de um sistema específico.
A frota de veículos do Poder Executivo Estadual é composta por veículos
administrativos e de representação, viaturas utilizadas nas áreas de saúde e de
segurança pública, utilitários, equipamentos e máquinas pesadas, além de ônibus,
embarcações e outros.
Destaca-se, os 18 contratos centralizados vigentes relacionados à gestão da frota,
de acordo com informações provenientes da Gercof/SGCC, elencados na tabela
abaixo.
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Nº do Contrato

Contratada

OBJETO

ALIANÇA
TRANSPORTE

Locação
eventual de
veículos tipo
ônibus, microônibus e vans.

004/2011

NOSSA SENHORA DA
VITÓRIA

Locação
eventual de
veículos tipo
ônibus, microômbus e vans.

022/2012

Prestação de
serviços de
locação de
veiculos tipo
VLS VIAÇÃO LITORAL van.

003/2011

008/2013

LOCAMIL

Locação de
veículos.

Vigência
(limite)

Valor Anual do
Contrato (em R$)

Valor Anual Faturado
(em R$)

20/2/2016

1.205.572,48

R$ 867.529,91

20/2/2016

48.060.000,00

12.419.463

20/11/2017

3.450.000,00

1.973.664,83

3/2/2018

4.869.609,01

4.385.775,33

Locação de
veículos.

3/2/2018

7.052.771,16

2.120.210,32

Locação de
veículos.

3/2/2018

10.259.487,00

5.534.102,16

002/2013

CITYCAR LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS
LOCALYNE
TRANSPORTE
TURISMO LTDA
LL LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA

Locação de
veículos.

3/2/2016

1.204.744,80

99.798,97

005/2013

NOSSA SENHORA
VITÓRIA

Locação de
veículos.

3/2/2018

2.361.554,90

94.202,55

004/2013

DISLOC - LOCAÇÃO
DE VEICULOS LTDA

locação de
veículos.

3/2/2018

4.418.709,31

2.343.108,07

006/2013

2.276.694,36

571.666,20

LOC

Locação de
veículos.

3/2/2018

007/2013

9.582.616,82

384.377,25

LM

Locação de
veículos.

28/2/2018

003/2013

NOSSA SENHORA DA
VITÓRIA

Locação de
veículos

8/7/2018

673.980,96

476.330,16

010/2013

31/12/2018

30.221.679,14

21.620.717,00

TRIVALE

Fornecimento
de ticket
combustível
através de
cartões

23/2/2019

8.412.700,00

3.492.125,99

NUTRICASH

Manutenção
preventiva e
corretiva de
veículos da
frota própria

009/2013

033/2013

01/2014
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07/2014

23/2014

24/2014

27/2014

LOCAMIL

Contratação de
serviço de
locação de
veículos tipo
pick up.

SAMAM LOCADORA

Contratação de
serviço de
locação de
veículos tipo
pick up.

SAMAM LOCADORA

BONE SERVIÇOS
TOTAL

Contratação
centralizada de
serviços de
locação de
veículos de
representação
funcional.
Serviços de
entrega e
coleta de
doctos através
de motocicleta
com motoboy

17/7/2018

3.195.739,68

1.374.391,69

14/9/2019

1.589.475,96

431.931,88

25/10/2019

1.406.672,40

833.612,66

13/11/2019

163.311,00

205.113,44

R$ 140.405.318,98

R$ 46.808.658,41

Fonte:Gercof/SGCC

6. Contratos Centralizados
Instituídas pelo Decreto Estadual nº 23.151/05, as contratações centralizadas visam
à aquisição e contratação de bens e serviços de uso comum e continuado, por meio
da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG (órgão
gerenciador), com a participação dos órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo Estadual.
A gestão do objeto contratual impõe ao contratante a coordenação, a supervisão e
a responsabilidade pelo acompanhamento das condições em que os serviços são
prestados de forma global e, aos órgãos que utilizam o contrato, cabem
acompanhar a execução do mesmo, responsabilizando-se por sua fiscalização e
notificação à SEPLAG de eventuais ocorrências.
Os principais benefícios desse tipo de contratação residem na padronização nas
contratações, na obtenção de ganhos financeiros com economia de escala, na
celeridade nas compras e contratações, na desnecessidade de reserva orçamentária
na licitação, na redução do número de licitações e na facilidade de obtenção de
informações gerenciais para tomada de decisões, facilitando o controle interno e
externo. Além disso, auxilia na redução da possibilidade de vícios contratuais e
possíveis fraudes, como o fracionamento ilegal da despesa.
Os contratos atualmente existentes abrangem serviços de telefonia, passagens
aéreas, água, energia, vigilância, publicação oficial, serviços de fotocopiadoras, de
TI, entre outros.
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Abaixo, constam os 21 contratos centralizados vigentes no momento, de acordo com
informações provenientes da Germaco/SGCC.

Nº do Contrato
Contrato 032/2010

Contrato 04/2010

Contrato 12/2010

Contrato 13/2010
Contrato 13/2011

Contratada
Energisa

Sertele

Stefanini

Dominio
Oi

Vigência
(limite)

Valor Anual do
Contrato (em R$)

2/1/2016

31.250.000,00

Fornecimento de
Energia Elétrica

30.849.937,91

11.992.131,00

Contratação de
Empresa Especializada
na Prestação de
Serviços de Infraestrutura de
Tecnologia de
Informação

1.467.613,64

2.047.590,72

Contratação de mão
de obra Especializada
para Desenvolvimento
e Sistema de
Informação

646.158,15

2.212.479,36

Contratação de mão
de obra Especializada
para Desenvolvimento
de Serviços de
sustentação
operacional de
tecnologia da
informação

285.539,13

16/3/2016

6/6/2016

14/1/2016
2/12/2016

146.305.906,95

OBJETO

Sistema
Telecomunicação

Valor Anual Faturado
(em R$)

29.418.223,98

Contrato 24/2012

OI MODENS

4/12/2016

717.746,40

Contrato 05/2012

A. M. Soluções

15/2/2017

363.541,46

Contrato 06/2012

A. M. Soluções

15/2/2017

471.119,31

Sistema
Telecomunicação
Impressão e
Reprografia de
documentos
Impressão e
Reprografia de
documentos

Contrato 07/2012

BSF Locação de Maquinas
e Serviços

15/2/2017

323.170,58

Impressão e
Reprografia de
documentos

Contrato 02/2012

Propagtur Aereo

23/2/2017

3.125.000,00

Contrato 12/2014

YANTEC GRAFICA

1/6/2019

2.719.937,53

Passagens Aéreas
Impressão e
Reprografia de
documentos

contrato 17/2014

Multiseg Segurança

25/7/2019

9.838.151,28

Vigilância Patimonial

6.395.553,13

contrato 18/2014

Sacel Segurança

25/7/2019

10.663.359,24

Vigilância Patimonial

4.837.259,51

contrato 19/2014

Pinheiro Segurança

25/7/2019

3.816.517,57

Vigilância Patimonial

1.832.609,95

contrato 20/2014

Brava Segurança

25/7/2019

2.878.415,16

Vigilância Patimonial

285.646,00

Contrato 30/2014

Propagtur Aereo

5/12/2019

4.593.750,00

Passagens Aéreas

2.770.846,23

123.161,74
151.123,40

211.422,14

142.333,45
3.094.582,42
2.110.000,00
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Contrato 29/2014

WTR Serv Consultoria
Ltda

13/12/2017

6.989.937,60

Serviços de locação de
scanners de modelos e
de software

140.828,32

12.465.097,45

Contrato 04/2015

DESO

24/4/2020

25.000.000,00

Fornecimento
contínuo de água e
prestação de serviços
de esgoto

Contrato 02/2015

Central Mundial

22/3/2020

8.921.220,00

Passagens Aéreas

Suspenso
judicialmente

Contrato 06/2015

Segrase

31/7/2020

4.387.632,00

Serviços Gráficos

1.285.934,77

Contrato 07/2015

Sulgipe

3/8/2020

2.500.000,00

Energia elétrica

449.431,98

TOTAL

281.117.606,16

96.192.457,07

Fonte: Germaco/SGCC

7. Dados Relativos às Micro e Pequenas Empresas
Na SGCC, na última atualização de dados ocorrida antes da recente mudança de
sistema utilizado como base ao cadastro de fornecedores, aferiu-se o cadastro de
6.856 empresas, das quais, 1.624 são MPEs, cerca de 24%, conforme registros
obtidos por meio do cadastro no portal eletrônico Comprasnet do Estado de Sergipe,
desde o ano de 2005 até os dias atuais. O total de MPEs sergipanas corresponde a
1.283. Atualmente, tais números estão em fase de atualização para o novo sistema.
Os ramos de atividade das MPEs são os mais diversos, desde armarinho, passando
por comércio dos mais variados, laboratórios, gráficas, lavanderias, agências de
viagem, restaurantes, transportes de carga, manutenção em aparelhos, serviços de
lavagem de veículos, atividades paisagísticas e até construção de edifícios, dentre
outros.
Como já mencionado, 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 (alterada pela Lei 7.996/2015), 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
(MPEs) 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.
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A propósito, em termos nacionais, cabe salientar que esse tipo de empreendimento
corresponde a cerca de 52% da força de trabalho urbana empregada no setor
público e 40% da massa salarial brasileira.
Vale relembrar que, em obediência à supracitada lei, a SGCC/Seplag tem efetivado
alguns dos instrumentos de tratamento diferenciados às MPES, como a participação
exclusiva nas contratações cujo valor contratado seja de até R$ 80.000,00, a
criação de prazo diferenciado de 5 dias úteis para este tipo de estabelecimento
providenciar regularização fiscal, além da utilização do empate ficto, situação em
que há direito de preferência às MPEs para apresentação de nova proposta, quando
o lance oferecido por estas for superior (em até 10%) à melhor proposta oferecida
por uma empresa de médio ou grande porte.
7.1 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 com a modalidade de pregão eletrônico durante o período
analisado. A tabela evidencia a predominância de participação das MPEs no saldo,
62%, fato que tem se mostrado constante desde 2013, quando passou a representar
55% do total arrematado, chegando a 67% do total arrematado em pregões
eletrônicos provenientes de empresas de micro e pequeno portes em 2014. Já a
participação de empresas sergipanas de portes maiores, em 2015, compreendeu a
38% do total arrematado.
Participação das Empresas Sergipanas
Arrematado (R$)

% de Participação

MPEs Sergipanas

R$ 29.321.659,45

62%

Outros portes SE

R$ 18.202.528,55
R$ 47.524.188,00

38%
100%

TOTAL
Fonte: sistema Licitações-e

7.2 Participação das MPEs em Geral
Quando analisamos os totais arrematados pelas MPEs sergipanas em conjunto com a
de outros estados, na tabela abaixo, constatamos que a participação das primeiras
foi predominante, na casa dos 60%.
Participação das MPEs (Sergipanas e Não-sergipanas)
Arrematado (R$)

% de Participação

MPEs Sergipanas

R$ 29.321.659,45

60%

MPEs Outros Estados

R$ 20.030.005,16
R$ 49.351.664,61

40%
100%

TOTAL
Fonte: sistema Licitações-e
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7.3 Participação das Empresas em Geral
Aqui, observamos que os maiores saldos arrematados ainda se concentram junto
ao segmento de empresas de portes maiores, entretanto, a participação das
MPEs é bastante relevante, conforme se evidencia na seguinte tabela.
Participação das Empresas no Geral (MPEs e outros portes) – 2015

MPEs
Outros portes
TOTAL
Fonte: sistema Licitações-e

Arrematado (R$)

% de Participação

R$ 49.351.664,61
R$ 66.974.652,62
R$ 116.326.317,23

42%
58%
100%

8. Empresas Sancionadas
Atualmente, a situação dos procedimentos de apuração de infrações se encontra de
acordo com o descrito na tabela abaixo.
Processo

Empresa

Penalidade

015.000.13860/2014-9

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Não foram verificadas irregularidades.

015.000.14553/2014-2

ALL-MED PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

Impedimento de licitar e contratar com o Estado de
Sergipe, pelo prazo de 12 (doze) meses.

015.000.11084/2014-9

DAISE SANTOS DA SILVA-ME;
PACIFIC ORGANIZADORA DE
EVENTOS LTDA; GILVAN DA SILVA
BARRETO ME; ALTO RELEVO
PRODUÇÕES E EVENTOS; VIVER
REPRESENTAÇÕES TURISMO E
ASSESSORIA E CONSULTORIA;
CHECK LIST SOLUÇÕES LTDA-ME;
BOEING EVENTOS LTDA; VELLA’RI
PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP;
MATOS PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA-ME; LAH EVENTOS EIRELI ME;
DEMAX PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA

015.000.10283/2015-6

ACCORD FARMACÊUTICA LTDA

Advertência cumulada com multa, no valor de R$ 4.332,00
(quatro mil, trezentos e trinta e dois reais)

015.000.08846/2015-5

CENTRAL MUNDIAL DE RESERVAS E
OPERADORA LTDA

Não foram verificadas irregularidades.

015.000.08875/2015-1

CRISFARMA COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Advertência, cumulada com multa no valor de R$
17.015,60 (dezesete mil, quinze reais e sessenta centavos)

1 – Daise Santos da Silva-ME: impedimento de licitar e
contratar com o estado de sergipe pelo prazo de 09 (nove)
meses. 2 – Gilvan da Silva Barreto ME: impedimento de
licitar e contratar por 12 (doze) meses. 3 - Lah Eventos
Eireli ME, Boing Eventos Ltda e Demax Promoções e
Eventos Ltda: não foi aplicada penalidade. 4 - Alto Relevo
Produções e Eventos, Viver Representações Turismo e
Assessoria e Consultoria, Check List Soluções Ltda-ME,
Vella’ri Promoções e Eventos Ltda EPP, Matos Promoções e
Eventos Ltda-ME: advertência.
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015.000.09430/2015-5

MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA – ME

Advertência cumulada com multa no valor de R$ 1.058,80
(mil e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)

015.000.08879/2015-1

NORPROD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Advertência c/c multa no valor de R$ 5.171,00 (cinco mil
cento e setenta e um reais)

015.000.08876/2015-6

PRIME DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

Advertência cumulada com multa no valor de R$ 34.332,95

015.000.11546/2015-5

PRO MED COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Advertência c/c multa no valor de R$ 3.259,00 (três mil
duzentos e cinquenta e nove reais)

018.000.19252/2015-6

SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI - ME

Advertência c/c com multa de R$ 1.285,57 (mil, duzentos
e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

015.000.09144/2015-9

EMPRESA
PRODUTORA
E
EXPORTADORA DE MINERAIS E
ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA EPP

Advertência

015.000.08877/2015-0

D-HOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Advertência cumulada com multa no valor de R$ 41.850,00
(quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais)

015.000.13253/2015-0

CENUT CENTRO ESPECIALIZADO DE
NUTRIÇÃO LTDA

Advertência cumulada com multa no valor de R$ 2.950,00
(dois mil novecentos e cinquenta reais)

018.000.19232/2015-9

GMA COMÉRCIO ATACADISTA E
SERVIÇOS LTDA

Advertência c/c multa no valor de R$ 52.630,00 (cinquenta
e dois mil seiscentos e trinta reais).

015.000.13554/2015-3

UNI HOSPITALAR LTDA

Em tramitação

015.000.13813/2015-2

MOVICAR COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA E RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA

Em tramitação

015.000.13555/2015-8

CRISFARMA COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Em tramitação

018.000.19189/2015-6

A & S Comércio de Alimentos Ltda

Em tramitação

015.000.12072/2015-6

EC Comércio de
Hortifrutigranjeiros Ltda

Em tramitação
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9. Considerações finais
Com relação ao Sistema de Registro de Preços, as 43 atas vigentes ao final do
período em apreço totalizaram um valor estimativo de R$ 195.630.917,17, em face
de um valor consumido de R$ 59.069.213,01, representando um baixo percentual de
utilização das atas registradas – 30,19% apenas.
No que concerne às dispensas de licitação, foi possível alcançar um total acumulado
de R$ 25.144.230,42, o que representa uma contenção de 16 % em relação ao valor
referencial para o período, visto que este último foi de R$ 29.933.026,40. As
dispensas, ainda, corresponderam a aproximadamente 18 % do montante adjudicado
com a totalidade dos certames realizados pela SGCC.
No geral, as dispensas trouxeram 16 %, de economia relativa. De outro lado, os
pregões eletrônicos, modalidade predominante, proporcionaram 35% de economia
em 2015, até o bimestre em comento.
Constataram-se 21 contratos centralizados, abrangendo serviços de telefonia,
passagens aéreas, água, energia, vigilância, publicação oficial, serviços de
fotocopiadoras, de TI, entre outros. No que tange às contratações centralizadas
ligadas à gestão da frota oficial de veículos do Estado, constataram-se 18 contratos
centralizados no período.
Na SGCC, conforme último levantamento realizado antes da mudança do sistema de
cadastro de fornecedores, verificou-se que estão cadastradas 6.856 empresas, das
quais, 1.624 são micro e pequenas empresas (MPEs), cerca de 24%, conforme
registros obtidos por meio do cadastro no portal eletrônico comprasnet do Estado
de Sergipe, desde o ano de 2005 até os dias atuais. Atualmente, tais números estão
em fase de atualização para o novo sistema.
Ainda, registra-se que houve um aumento considerável na participação das micro e
pequenas empresas sergipanas nas licitações públicas durante os últimos anos,
passando de 55% em 2013, para 67% em 2014 e 62% no ano em análise.
Por fim, a participação das MPEs no geral, quando comparada à participação de
empresas de portes maiores, tem sido expressiva, atingindo a 42% no exercício de
2015, de modo que reflete um retorno positivo para a ampliação da oferta de
emprego e de crescimento da economia de Sergipe.
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