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1.
INTRODUÇÃO

Gestão Centralizada de Compras
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◆ Por que estamos aqui hoje?
◆ Por que as mudanças estão acontecendo?

Respostas:
● Fundamentos legais
● Planejamento Estratégico  

do Governo
● Gestão baseada em  dados 
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Quais são os Sistemas de Compras Pública do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul?

Gestão de Compras do Estado - GCE (fase interna) -DECRETO Nº 53.355/2016.

Compras Eletrônicas RS – COE (fase externa) DECRETO Nº 53.165/2016.

LIC – não estará mais em uso a partir de 01/07/19 (antigo sistema da fase interna)

Sistemas envolvidos no Processo de Compras:

Finanças Públicas do Estado - FPE
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LIC GCE



Decreto 53.355/2016

◆ tem a finalidade de articular de forma integrada
as ações referentes à gestão de compras

◆ abrange a contratação de obras e serviços, 
aquisição e bens e alienações

◆ engloba, obrigatoriamente, a Administração 
Pública Direta, as fundações e as autarquias
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gestão centralizada de 
compras e alienações
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META!! Governo 100% digital 
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12 princípios para desenvolvimento e implementação e estratégias de governo digital da 
OCDE

Criação da 
cultura 

orientada a 
dados no 

setor público
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decisãoconhecimentoinformaçãodados
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Processos 
de gestão

Maior 
produtividade

Maior 
assertividade
na tomada 
de decisões

Prevenção de 
erros e falhas

Redução de 
custos

Melhoria 
contínua em 

todos os 
setores

Melhor 
definção de 
indicadores



“
CONFIE em Deus… para qualquer outra 

pessoa peça dados!
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Falando em confiança...
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O agente de compras é um 
guerreiro
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◆ Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses 
previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades 
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

◆ Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Penas aplicáveis aos administradores, previstas na Lei de Licitações:

Só um exemplo...
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Só mais uns exemplos...
◆ Assessoria Jurídica

◆ Chefes

◆ Contratados

◆ Concorrentes

◆ Controle Interno

◆ Controle Externo

◆ Imprensa

◆ Sociedade

◆ Jurisprudência

◆ Doutrina
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Fazer dispensa e inexigibilidade não significa abrir mão de formalidades.
◆ Lei 8.666/96 norteia o procedimento da dispensa também uma vez que: 

◆ Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos....

◆ Art. 2º, PU: Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos 
ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades 
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada.

◆ Tanto a licitação quanto a dispensa de licitação visam a tipo de contrato com a Adm.   

Lembram do Art. 89?
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◆ São ATOS ADMINSITRATIVOS que necessitam de formalização: 

O art. 38 da Lei 8.666/93 disciplina um procedimento genérico de licitação, servindo
também de norte para a contratação direta.

Art. 5, da Lei 13.179/2009.

Fazer dispensa e inexigibilidade não significa abrir mão de formalidades.



Como o GCE 
ajuda nisso?

Por meio da utilização do 
sistemas GCE/COE os 
requisitos básicos da 
formalização de um processo 
de compra são atendidos, 
trazendo mais segurança ao 
agente público e aos gestores. 19
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Art. 2º, § 4º - A autoridade responsável pelas compras e contrações de serviços deve certificar-se de que a aquisição
por dispensa de licitação por limite de valor, não represente fracionamento de objeto que deveria ser licitado,
podendo utilizar, a seu critério, os seguintes procedimentos para essa verificação:

◆ I - efetuar estimativa do consumo anual mediante levantamento dos quantitativos adquiridos para um mesmo
bem ou bens de uma mesma linha de fornecimento nos últimos 12 (doze) meses;

◆ II - calcular o valor previsto para a quantidade encontrada no levantamento, com base em pesquisa de preço de
mercado ou com base no preço médio de compra registrado em controles existentes na administração;

◆ III - caso o valor estimado encontrado para a estimativa anual supere o valor estabelecido para dispensa de
licitação por limite de valor, a aquisição por cotação eletrônica somente poderá ser efetuada quando não
houver recursos suficientes para a aquisição do todo, devidamente justificado no processo de que trata o
inciso IV do art. 5º desta Lei.

Procedimentos de verificação:



2.
SOLICITAÇÃO DE 
ACESSO AO GCE

Nova funcionalidade
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Gestor local = Responsável hierárquico/Chefe/Diretor...
Fará a solicitação de acesso para sua equipe. 

Perfis:
- Solicitante 

- Requisitante

- Usuário Unidade de Compras (Requisitante + Solicitante) 

- Agente de Dispensa (todos acima + Dispensa)

- Homologador

- Catalogador

- Ordenador  (fluxo de catalogação de itens)

- Gestor local 

- Consultas
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Indicar o(s) Gestor local da sua Unidade 

E-mail sistemas-celic@seplag.rs.gov.br
Assunto: Gestor Local – Órgão/Entidade XXXX

mailto:sistemas-celic@seplag.rs.gov.br


3.
PESQUISA DE PREÇOS 
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◆ Criação da pesquisa de preços pelos órgãos
antes depois
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Novidades

órgão

celic

órgão

celic

Solicitação 
de revisão 

item a item

Pesquisa 
de Preços

Análise e 
definição 

dos 
preços

Pesquisa 
de preços 

para n
itens



4.
DISPENSA E 

INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO NO GCE
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3564
Dispensas de bens no Sistema LIC em 2018
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?



3564
LIC

?

3372
COE
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3564
LIC

?

3372
COE
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2506 lotes 
homologados

197 
canceladas

1 lote 
suspenso

663 depende 
dos lotes

01 agendada

2499 
homologadas

150  lotes 
desertos

12 suspensas

331 lotes não 
adjudicados

44 lotes 
encerrados
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problemas atuais

inexistência, falta de credibilidade e 
dificuldades de apurar os dados 

◆ não existem dados sistematizados de etapas dos procedimentos – principalmente do início 
da dispensa: justificativa, preço, objeto...

◆ o item comprado não é necessariamente aquele que consta nos registros de sistemas (FPE, 
LIC...)

◆ para obtenção de informação é preciso interpretar e concatenar dados de, no mínimo, 4 
sistemas
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Algumas causas que os levam ao 
cenário atual

◆ especificação de bens feita sob demanda no COE

◆ falta de padronização dos itens e das etapas 

◆ não utilização do catálogo único de especificações de itens do Estado

◆ requisição LIC com escolha de itens similares 

◆ empenho geral
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Principais normas 

◆ Lei Estadual nº. 13.179/2009: dispõe sobre a cotação eletrônica de preços

◆ Decreto Estadual nº. 54.273/2018: institui modelos-padrão de editais de 
licitação, de termos de contratos e de outros instrumentos 
complementares

◆ Decreto Estadual nº. 53.355/2016

◆ Lei 8.666/1993

📖
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Decreto Estadual nº. 54.273/2018
◆ Art. 1º Ficam instituídos, no âmbito da administração pública

estadual, os modelos padrão de editais de licitação, de termos de
contratos e de outros instrumentos complementares, constantes
dos Anexos A a I deste Decreto.

◆ § 1º Nas licitações realizadas, quando exigido termo de contrato,
bem como nos casos de dispensa e de inexigibilidade de
licitação, no que for cabível, a administração pública estadual
adotará os modelos-padrão estabelecidos neste Decreto.

◆ § 2º Além das cláusulas mínimas contidas nos modelos-padrão,
deverão ser incluídas aquelas referentes às particularidades do
objeto, em especial nas licitações internacionais, nas dispensas e
nas inexigibilidades de licitações.

📖
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Lei Estadual nº. 13.179/2009

◆ Art. 2º - As aquisições de bens e a contratação de serviços de
pequeno valor deverão ser realizadas por meio da Cotação
Eletrônica de Preços, salvo nos casos de inviabilidade a ser
comprovada e justificada pela autoridade competente.

📖
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Lei Estadual nº. 13.179/2009

◆ condições gerais da contratação: 
base para elaboração do 
instrumento convocatório

📖



O que muda?
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◆ utilização obrigatória do catálogo de itens e dos preços de referência 

◆ requisição de dispensa ANTES da definição do vencedor

◆ elaboração da compra de dispensa

◆ termo de referência do GCE

◆ integração com o COE

◆ integração com o FPE

◆ integração com o PROA 



O que muda no COE?
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◆ Cadastramento da oferta no GCE 

◆ Edital = condições gerais da disputa + termo de referência GCE

◆ Habilitação obrigatória no sistema

◆ Anexo de proposta final obrigatória (com disputa)

◆ Anexo de proposta inicial obrigatório (sem disputa)

◆ Homologação no GCE

◆ Opção de recurso eletrônico (Apelação Cívels Nº 70080484835 - Nº CNJ: 0020392-87.2019.8.21.7000)



Importante!
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◆ numeração unificada dos termos de dispensas para todos os usuários 
do GCE. A padronização do número valerá para BENS; serviços e obras seguem 
como estão por enquanto. 

◆ Para o ano corrente, começa no 1000



Disposições transitórias
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◆ 1º de julho de 2019 as dispensas e inexigibilidades de licitação de BENS 
deverão ser iniciadas e tramitar exclusivamente pelo Sistema GCE

◆ 02 de agosto de 2019 último dia para realizar transações no Sistema LIC
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Fones:  3288-1190/1193/1577
E-mail: sistemas-celic@seplag.rs.gov.br

Equipe de Sistemas 

Departamento de Licitações Descentralizadas
Subsecretaria Central de Licitações 
Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Centro Administrativo Fernando Ferrari, 2º andar. 

mailto:sistemas-celic@seplag.rs.gov.br


obrigado!
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