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Gestão
Descentralizada
O Estado adota um modelo de contratação 
descentralizado em três níveis: central, 
setorial e seccional.

A Subsecretaria de Logística (SUBLOG) da Secretaria de 

Estado Casa Civil e Governança (SECCG) possui a 

atribuição de Órgão Central de Planejamento e 

Coordenação da Logística Governamental, planejando, 

normatizando, supervisionando e capacitando os agentes 

públicos estaduais para a execução das atividades inerentes 

às funções logísticas de suprimentos, manutenção e 

transportes, conforme art. 5º do Decreto Estadual nº 

42.092/09.
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SIGA
O Sistema Integrado de Gestão de Aquisições – SIGA é um sistema 
personalizado, desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, capaz 
de atender a cadeia de suprimentos de bens e serviços da Administração do 
Poder Executivo Estadual. O uxo de trabalho do processo licitatório está 
automatizado, desde a catalogação de produtos e serviços até a nalização 
das contratações, abrangendo cadastro de fornecedores, geração de 
requisições de compras pelos órgãos, criação do objeto do edital e julgamento 
de propostas, gerando informações a cada etapa e comunicados a todos os 
interessados assim que estas são concluídas. Isto signica celeridade 
processual, redução de gastos públicos e transparência.

SBM
Em fase de melhorias para implantação, o SBM RJ – Sistema de Gestão Bens 
Móveis do Estado do Rio de Janeiro é um sistema de gestão central dos bens 
móveis do Estado, que proporcionará maior controle e credibilidade das 
informações, alcançando simplicação, padronização e transparência aos 
processos, além da obtenção de informações contábeis.



Redes de Logística

Como
estamos
organi
zados



Rede de Gerenciadores do Sistema 
Integrado de Gestão de 

Aquisições.
Decreto nº 44.176 de 

25/04/2013.

Rede de Gestores de Bens Móveis 
Integrantes do Patrimônio Público 
do Poder Executivo do Estado do 

Rio de Janeiro.
Decreto nº 45.171 de 

04/03/2015.

Rede de Pregoeiros do Poder 
Excecutivo do Estado do Rio de 

Janeiro.
Decreto nº 43.692 de 

30/07/2012.

Rede Logística do Poder Executivo 
do Estado do Rio de Janeiro.

Decreto nº 46.050 de 
26/07/2017.

REDE DE GESTORES DE CONTRATOS

Rede de Gestores de Contratos.
Decreto nº 44.501 de 

29/11/2013.

Rede de Gerenciadores de 
Transportes Ociais.

Decreto nº 44.500 de 
29/11/2013.

Por meio da criação das , a Subsecretaria atua de maneira descentralizada no Estado. As Redes são compostas REDES DE LOGÍSTICA
por pontos focais nos níveis central (SUBLOG), setorial e seccional com o foco na prossionalização e valorização dos agentes 
públicos que exercem as funções logísticas e na construção de um Estado mais eciente e sustentável por meio dos treinamentos, da 
integração e do intercâmbio de boas práticas.



PARTICIPE DAS REDES
Cada instituição do Executivo Estadual indica os seus 
representantes para participar das Redes e dialogar com 
os agentes públicos, gestores das funções logísticas dos 
diversos orgãos e entidades. Esses pontos focais, além de 
participar dos eventos educacionais visando o melhor 
desempenho de suas funções gerenciais e técnicas, como 
a realização de pregões, a gestão de frotas e de bens 
móveis; atuam compartilhando o conhecimento 
adquirido nas capacitações em suas próprias unidades.

Dentre as competências organizacionais da SUBLOG nas Redes de 
Logística, disseminamos conhecimento e disponibilizamos canais de 
comunicação para fomentar a integração e a qualicação de seus 
integrantes. Neste documento, apresentamos o portfólio de cursos das 
Redes de Logística.

Fique atento aos eventos promovidos! Preencha o formulário de demanda 
e seja informado assim que novas turmas forem abertas.

PARTICIPE DAS CAPACITAÇÕES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek74yoojTJ-cRWfWvxuPXzw6o24Qt5Ruiu_MjtaWfk6-BEzQ/viewform?usp=sf_link
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Apresenta os fundamentos conceituais, responsabilidades, 
p roced imen tos  necessár ios  e  boas  p rá t i cas  para  a 
operacionalização do  catálogo de materiais e serviços no SIGA; 
além dos procedimentos necessários para a requisição de materiais 
e serviços no sistema.

CATÁLOGAÇÃO E REQUISIÇÃO - 
  MÓDULO SIGA

Apresenta os procedimentos necessários para a requisição de 
materiais e serviços no sistema SIGA, fundamentos conceituais e 
normativas relativos ao Sistema de Registro de Preços, Autorizações 
do Órgão Central, Itens padronizados, Itens Centralizados, Adesões, 
limites, procedimentos de consumo e adesão, gestão da Ata.

PLS E ATA -
  MÓDULO SIGA

Apresenta as normas e procedimentos constantes no Decreto 
nº 46.223/2018, bem como nos aspectos contábeis e de 
prestação de contas, de forma a orientar a gestão dos bens 
móveis.

GESTÃO DE
  BENS MÓVEIS

Apresenta as atribuições e responsabilidades para habilitação 
de servidores do Estado com atr ibuição de perl de 
GERENCIADORES do SIGA, gerenciando os pers de usuários 
do sistema.

FORMAÇÃO DE GERENCIADORES
  DO SIGA

Exclusivo aos prossionais que atuam como gerenciadores do 
SIGA, apresenta as atual izações do SIGA (melhorias 
implementadas no sistema) e da área de compras com 
apresentação de boas práticas.

ATUALIZAÇÃO DE GERENCIADORES
  DO SIGA

Contempla aulas teóricas e práticas para a formação jurídica e 
prática aos servidores, para a condução dos pregões realizados no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, especialmente pelo Sistema 
Integrado de Gestão de Aquisição – SIGA.

SISTEMA DE REGISTRO
  DE PREÇOS

Contempla aulas teóricas e práticas para a formação jurídica 
e prática aos pregoeiros e equipe de apoio, para a condução 
dos pregões realizados no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, especialmente pelo Sistema Integrado de Gestão de 
Aquisição – SIGA.

FORMAÇÃO
  DE PREGOEIROS

Exclusivo à renovação dos certicados concedidos aos 
prossionais que atuam como pregoeiros, o curso atualiza sobre 
os procedimentos e uxo de compras do Estado.

ATUALIZAÇÃO
  DE PREGOEIROS

Apresenta os fundamentos conceituais e normativos do plano de 
suprimentos, das atas e procedimentos necessários para a 
operacionalização no sistema SIGA, pesquisa de mercado, 
planejamento orçamentário, parecer jurídico e aprovação.

PROCESSO - 
  MÓDULO SIGA

Apresenta os fundamentos conceituais, normativas e procedimentos 
no sistema SIGA relativos aos contratos, registros de ocorrências e de 
prevenção às penalizações.

CONTRATO E PENALIZAÇÃO -
  MÓDULO SIGA



Apresenta a visão geral acerca das funcionalidades do 
sistema de abastecimento de veículos CTF destinado apenas 
às corporações com contrato vigente com a BR Distribuidora.

CONTROLE TOTAL
  DE FROTAS (CTF)

Apresenta a visão geral acerca das funcionalidades do NOVO 
sistema de abastecimento de veículos destinado aos orgãos e 
entidades com contrato vigente com a TRIVALE.

SISTEMA INTEGRADO
  DE AUTOGESTÃO (SIAG)

Oferece instrução teórica e prática para utilização das 
funcionalidades do sistema.

SISTEMA DE BENS MÓVEIS
  SBM RJ

Orienta os agentes públicos que lidam com o planejamento das 
contratações sobre aspectos jurídicos e práticos da fase 
preparatória das contratações públicas.

BOAS PRÁTICAS NA FASE 
  PREPARATÓRIA DA CONTRATAÇÃO

Visa auxiliar os órgãos setoriais na elaboração do Cronograma 

Anual de Contratações (Decreto Estadual 46.642/19 art. 10º, I 

c/c Resoluções SECCG nº 22/19 e 36/19).

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA DO
  PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC

Oferece instrução teórica, jurídica e prática aos gestores e equipe de 
scalização dos contratos, para a adequada execução dos 
contratos administrativos.

CAPACITAÇÃO DE FISCAIS
  E GESTORES DE CONTRATOS Fornece informações, análises e práticas sobre o campo de 

atuação dos gestores de frotas e veículos, bem como 

d i r e t r i z e s  e p roced imen to s pa ra ap r imora r a s 

competências dos agentes envolvidos nas atividades de 

gestão de frotas e combustíveis. 

GESTÃO DE FROTAS
  E COMBUSTÍVEL


