
                                         Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe 
                               DIRAFI- Diretoria Administrativa e Financeira 

                             COOLIC – Coordenadoria de Orçamento de Licitação    
 

INFORME LICITATÓRIO  
(atualizado em 18.07.2022) 

 
1- OBJETIVO:  

 

Manter informados, todos os atores envolvidos, quer seja de forma direta ou indiretamente, sobre os processos licitatórios em 

andamento, tendo como pano de fundo, a busca pela celeridade, eficiência e eficácia na efetividade dos resultados de tais 

processos.  

 

2- PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO: 

Itens 
Mod.  

Proc. Lic. 
Objeto de aquisição 

Unidade 

Requisitante 
Situação Anterior Situação Atual 

 
 
 
01 

 
 
 
Pregão 
Eletrônico 
nº 03/2022 

 
Aquisição de 30 
microcomputadores, 
40 notebooks e 
desenvolvimento e 
ampliação do site da 
EMDAGRO com 
recursos do convênio 
nº 903743/2020- 

 
ASPLAN 
Gestor do 
Convênio nº 
903743/2020 

Processo foi encaminhado 
visando empenho dos 03 
notebooks para que após a 
finalização de compra e os 
devidos registros no Plataforma+ 
Brasil, a aquisição dos 40 
notebooks e 30 desktops do 
pregão 03/2022 pudesse ser 
viabilizada junto ao convênio 

 
 
Arquivado.  A compra ainda não 
se efetivou. Provavelmente será 
arquivado definitivamente. 



MAPA/EMDAGRO 
(ATER Digital) 

903743/2020- MAPA/EMDAGRO 
com a  liberação dos recursos 
financeiros. 
Entretanto, devido a problemas 
de ordem operacional, o processo 
foi devolvido pela  
DIVFIN para a COOLIC/CPL o 
qual encontra-se arquivado.    

 

 

02 

 
 
 

PE 
08/2022 

Aquisição de Raquete 
Semente de Palma 
Forrageira com 
recursos do termo de 
Cooperação Técnica 
001/2022 – 
SEIAS/EMDAGRO 

 
 

COODER 

 
Empenhado. Aguardando 
entrega do material por parte do 
fornecedor 

 
Entrega do material em 
andamento 
 
 

 
 
 
03 

 
 
 

PE 
09/2022 

Aquisição de mudas 
de banana, cacau  
fertilizantes e 
defensivos agrícolas 
com recursos do 
termo de Cooperação 
Técnica 004/2022- 
SEIAS/EMDAGRO 

 
 

COASAM 

 
Empenhado. Aguardando 
entrega dos materiais por parte 
dos fornecedores 

 
Entrega do material em 
andamento 

 
 
 

 

 

 



    

Itens 
Mod.  

Proc. Lic. 
Objeto de aquisição 

Unidade 

Requisitante 
Situação Anterior Situação Atual 

 
 
 
04 

 
 
 

PE 010/2022 

Aquisição de sementes 
certificadas de arroz 
com recursos do termo de 
Cooperação Técnica 
002/2022 – 
SEIAS/EMDAGRO 

 
 

COODER 

 
Empenhado. Aguardando 
a entrega do material por 
parte do fornecedor 

 
Entrega do material em 
andamento 

 

 

 

05 

 
 
 

PE 012/2022 

 
Aquisição de  18 
aparelhos de ar 
condicionado com 
recursos próprios 
 

 
 

 
COAPA 

Processo encaminhado 
para empenho. Detectado 
uma inconsistência na 
proposta ao empenhar.   
Aguardando definição. Foi 
dado prazo ao 
Fornecedor até amanhã 
(13.07.2022) para refazer 
a proposta. 

O fornecedor encaminhou 
nova proposta corrigindo a 
falha anteriormente detectada. 
O Processo encontra-se em 
análise junto a COAPA para 
posterior encaminhamento 
para empenho.  

 

06 

 
PE/013/2022 

Aquisição de 18 veículos 
com recursos do contrato 
de repasse nº 
846843/2017- 
MAPA/CAIXA/EMDAGRO 

 
ASPRE/PRONAF 

Fornecedor já entregou a 
documentação. Processo 
terá andamento visando 
empenhamento. 

Aguardando definição 
envolvendo questões junto ao 
agente financeiro intermediário 
do contrato de repasse 

 

07 

Dispensa 
Emergencial 

01/2022 

Aquisição de materiais 
de uso veterinário com 
recursos próprios 

 
DIDAV 

Processo encaminhado 
para COAPA emitir 
solicitação de nota de 
empenho. 

Empenhado. Entrega do 
material em andamento 



Itens Mod.  

Proc. Lic. 

Objeto de 

aquisição 

Unidade 

Requisitante 

Situação Anterior Situação Atual 

 
 
 
08 

 
Dispensa 
Presencial 
07/2022 

 
Adquirir material 
de proteção e 
segurança 
individual 

 
 
 

COGTEC 

 Em fase de ajustes de 
novos orçamentos. 
Cotações de preços 
venceram e o fornecedor 
alegou não ter condições 
de entregar mais os 
materiais pelos preços 
cotados anteriormente. 

 
Permanece como antes. Em fase 
de ajustes de contação de preço. 
Aguardando a COGTEC entregar 
orçamentos  

 
 
10 

 
Dispensa 
Presencial 
08/2022 

Aluguel de imóvel 
em Lagarto para 
instalação de 
escritório 
local/regional da 
EMDAGRO 

 
 

ESLOC/Lagarto 

 
 

A empenhar 

 
 
Empenhado  

 
11 

 
Inexigibilidade 

07/2022 

Contratação de 
Serviços de TI em 
apoio a gestão do 
sistema SIAPEC 

 
ASSINFE 

Processo encaminhado 
para ASJUR visando 
formalização de contrato 
e posterior 
empenhamento. 

 
Empenhado 

 
12 

Dispensa 
presencial 
09/2022 

Serviços de 
recuperação de 
cabos de fibra 
óptica em caráter 
emergencial 

 
ASSINFE 

 
Aguardando retorno do 
processo para dar 
andamento e finalização 
no Comprasnet. 

 
Processo lançado no Comprasnet. 
Encontra-se em análise pela 
SEAD 

 
13 

 
PE 013/2022 

Aquisição de 
veículos pelo 

 
ASPRE/PRONAF 

 
Processo encaminhado 
para assinaturas de 

 
Marcado pregão eletrônico para o 
dia 26/07/2022 



contrato de repasse  
nº 856015/2017 

impacto orçamentário 
junto a Diretoria, 

 

 
14 

Adesão a Ata 
de Registro 

de Preço 

Aquisição de 
licença de uso 
software de 
antivirus 

 
ASSINFE 

Processo em fase de 
formalização 

Aguardando liberação do cadastro 
do item de material por parte da 
EMGETIS para posterior 
finalização e encaminhamento 
para empenho. 

15 Dispensa 
Presencial – 

10/2022 

Locação de imóvel 
em Simão dias 

Esloc Simão Dias Processo em fase de 
formalização 

Processo encaminhado para 
SEAD. Aguardando liberação para 
posterior contrato e empenho. 

Fonte: CLMP- Comissão de Licitação Modalidade Pregão  - 18/07.2022 
           CPL – Comissão Permanente de Licitação 

 

3- NOTAS EXPLICATIVAS 

 

3.1- Considera-se processo em andamento, aquele que deu entrada na Comissão de Licitação e encontra-se em tramitação 

cumprindo todas as etapas inerentes ao processo licitatório até o procedimento de homologação, registro do resultado final no  I-

GESP e posterior encaminhamento para empenho; 

3.2- Sempre é bom lembrar que o processo licitatório nasce na unidade requisitante. É o requisitante que conhece o objeto/serviço 

a ser adquirido/contratado. Portanto, é imprescindível formalizá-lo com todas as peças indispensáveis para que a sua tramitação 

ocorra sem maiores percalços; 

3.3- As peças básicas que devem fazer parte do processo licitatório de responsabilidade do requisitante, via de regra, são: 

3.3.1- Solicitação de Compras com especificação resumida do objeto a ser adquirido/contratado com indicação de quantitativos; 



3.3.2- Projeto Básico ou Termo de Referência descritivo, detalhando aspectos peculiares inerentes ao objeto/serviço a ser 

adquirido/contratado de forma a não pairar dúvidas quanto as características daquilo que se pretende comprar.  

3.3.3 – Anexar no mínimo de 03 cotações (orçamento de custo), evitando-se cotação em sites de busca na internet sem procedência 

concreta.  Tal procedimento pode ser usado apenas como apoio na confecção da cesta de preços, nunca como elemento efetivo 

para dar inicio a um processo licitatório.  

É necessário que na composição de preços, pelo menos um ou dois orçamentos sejam oriundos de empresas junto ao mercado 

convencional. Lembrando que a ausência de no mínimo 03 cotações deve ser devidamente justificada e ter o visto da diretoria.  

3.3 – A solicitação de compra, devidamente formalizada com demais peças, dever ser encaminhada por memorando via protocolo, 

direcionada a presidência da empresa para que a autoridade competente, após  o autorizo e data,  encaminhe a Comissão de 

Licitação. Tal providência é indispensável para que a Comissão  possa desencadear o processo licitatório e efetuar os devidos 

registros no I-GESP - Sistema de Gestão Pública do Estado de Sergipe. 

3.4 – Lembrando que processos de compra de materiais até R$ 50.000,00, e contratação de serviços de engenharia até R$ 

100.000,00, o procedimento se dá via Dispensa por Valor junto  a COAPA/Divisão de Compras, salvo situações justificáveis.  

3.5 – Importante atentar para o planejamento das compras anuais de forma a evitar o fracionamento e as consequências impostas 

pela legislação pertinente.  

 

Aracaju/SE, 18/07/2022 

Belmiro Silva de Araujo 
Pregoeiro/CLMP 

Membro/secretário/CPL 
Coord. Orçamento e Licitação 


