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MÓDULO DE COMPRAS 
ADEQUAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 946/2020 

 

 

Em função da publicação da LC 946/2020, em 30/03/2020, que dispõe sobre procedimentos para 

contratações e outras medidas para enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de 

emergência decorrentes do novo coronavírus (COVID-19), informamos a realização das seguintes 

alterações no Módulo de Compras do SIGA: 

 

1. Identificação dos procedimentos com aplicação da LC 946/2020: 
 

Na capa do processo, foi adicionado uma caixa de seleção (checkbox) que permite indicar se aquele 

processo será realizado de acordo com as condições dispostas na LC 946/2020: 

 

 
 

Marcando essa opção, mesmo antes de salvar o processo, o sistema exibirá a seguinte mensagem 

de confirmação: 

 

 
 

Ao salvar o processo, o sistema exibirá a seguinte mensagem de alerta: 

 

 
 

A marcação na caixa de seleção (checkbox) da capa do processo só ficará disponível nas atividades 

“Criar Processo” e “Validar Processo”. 

 

2. Publicação de Edital de Pregão com prazo de acolhimento reduzido 
 

Nos processos em que a caixa de seleção (checkbox) for marcada, o sistema permitirá a publicação 
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de edital com prazo de no mínimo quatro dias de acolhimento, nos termos do art. 14 da LC 

946/2020. 

 

Os procedimentos e trâmites para criação do edital, agenda e publicação permanecem inalterados. 

 

3. Apuração com propostas acima do valor estimado 
 

Em qualquer modalidade de contratação, nos processos em que a caixa de seleção (checkbox) for 

marcada, o sistema permitirá a apuração com valores superiores ao estimado, conforme estabelece 

o §2º do art. 4º da LC 946/2020. 

 

Em tais processos, no caso de publicação de Consulta de Compra Direta, o sistema permitirá ao 

fornecedor enviar propostas acima do estimado, como já ocorria em relação ao Pregão. 

 

 

Vitória, 07 de abril de 2020 

 

 

 

COORDENAÇÃO DO SIGA 
GERÊNCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS - GESIS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SUBAD 
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER 

Acesse o Portal SIGA: www.siga.es.gov.br 


