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LICITAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO SIGA 

 

Em janeiro/2017 expira a vigência do Contrato firmado entre a SEGER e o Banco do 

Brasil para utilização do sistema Licitações-e e restou definido que a SEGER não 

formalizará um novo contrato centralizado.  

A SEGER disponibiliza esse sistema eletrônico de licitações para a aquisição de bens e 

serviços comuns nos casos de: 

1.  Licitações com mais de duas casas decimais; 

2. Licitações com recursos do Banco Internacional de Desenvolvimento – BID. 

Atualmente, o Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA não permite a 

realização de certames com os recursos acima. 

Desta forma, a fim de garantir um prazo razoável para conclusão dos certames em curso, 

bem como para os novos certames, o acesso ao sistema Licitações-e estará disponível 

até o dia 30/11/2016, sendo que, após esta data, todos os servidores com perfil de “apoio” 

terão seus acessos suspensos, de modo que não será possível a criação ou edição de 

licitações no sistema após essa data.  

Os servidores com perfil de “pregoeiro” ou “autoridade competente” continuarão com 

acesso ao sistema para andamento e conclusão dos certames até o fim do contrato, 

janeiro/2017, após essa data, caberá a cada órgão, e não mais à SEGER, providenciar a 

contratação de outro sistema para os casos em que a utilização do SIGA não seja 

possível. 

Para que os Órgãos não fiquem sem essa ferramenta, a SEGER orienta que os órgãos 

avaliem a possibilidade de utilizarem, quando nos casos acima, o sistema Comprasnet, 

acesso pelo portal: http://www.comprasgovernamentais.gov.br, uma vez que tal sistema é 

disponibilizado GRATUITAMENTE pelo Governo Federal e está habilitado para os 

recursos que hoje o SIGA ainda não tem. 

Informações através do e-mail: gelic@seger.es.gov.br. 

 

Vitória, ES, 08 de agosto de 2016. 
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