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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
  

Portaria nº 65 de 17 de abril de 2020

Dá entendimento ao Art. 7º da Portaria nº 62,
de 03 de abril de 2020, que “Aprova o Fluxo
do Processo de Contratação Emergencial
(COVID-19) por meio de Chamamento
Público para delimitar os fluxos, rotinas,
responsabilidades e prazos para a prática de
atos de realização dos procedimentos de
chamamentos públicos para contratações
emergenciais”, fazendo constar referência à
metodologia de conformidade técnica das
propostas e dá outras disposições.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES, no
uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto Estadual Nº 8.978, de 31 de janeiro de 2000,
fundamentando-se no Art. 65, V e VII da Cons�tuição do Estado de Rondônia, Art. 1º do Decreto Estadual
Nº 8.978/2000 e demais disposições emergenciais Federais e Estaduais para tratamento da pandemia do
novo coronavírus (COVID-19):

Considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização
Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 2020, Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020 e estipulação de Emergência de Saúde
Pública de Importância Nacional, declarada pela Portaria n. 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020;
Considerando o Estado de Calamidade Pública reconhecido pelo Congresso Nacional, bem como
Assembleia Legislativa e Governo do Estado de Rondônia, por intermédio, respectivamente, do Decreto
Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, Decreto Legislativo Estadual n. 1.152, de 20 de março de 2020
e Decreto Estadual n. 24.887, de 20 de março de 2020;
Considerando as normativas dispostas na Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispondo
sobre medidas urgentes e temporárias necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo coronavírus, sobretudo as que tratam das contratações
públicas (arts. 4º a 4º-I, 6º-A e 8º);
Considerando que, de acordo com o Decreto Estadual Nº 8.978, de 31 de janeiro de 2000, compete à
Superintendência Estadual de Licitações a organização, coordenação e operacionalização do sistema das
licitações e aquisições diretas, no âmbito do Poder Executivo;
Considerando a determinação do Governador do Estado de Rondônia no Processo Administrativo nº
0014.131960/2020-13, para mobilizar a Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL-
RO, para Coordenação e orientação técnica das equipes internas das Secretaria de Estado da Saúde para
bem realizar os processos de contratação a que se refere o Decreto n. 24.887, de 20/03/2020, bem com,
para dar Suporte operacional para realização da “Chamamentos Públicos” que forem definidos pelo
Secretário de Estado de Saúde ou seu Adjunto, quando houver tempo suficiente para sua realização,
visando tornar os processos de compras diretas emergenciais mais transparentes.
R E S O L V E:

Art. 1º - Dar entendimento ao Art. 7º da Portaria nº 62, de 03 de abril de 2020, para fazer
constar referência à metodologia de conformidade técnica das propostas, por meio do Anexo I – Critérios
de Análise de Conformidade Técnica das Propostas, parte integrante e indivisível da presente Portaria.
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Art. 2º - O corpo do Art. 7º e demais artigos da Portaria nº 62, de 03 de abril de 2020,
permanecem inalterados, mantendo a plena eficácia como normativa interna.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e possui vigência vinculada
ao Decreto Estadual n. 24.887, de 20 de março de 2020, ou regulamento que o sobrepuser.

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL
SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO I 
CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA DAS PROPOSTAS (conforme Art.
7º da Portaria nº 62, de 03 de abril de 2020)

ORDEM CRITERIOS RESPONSÁVEL PROCEDIMENTO

1º Conformidade
Técnica

Técnico, com
formação
acadêmica ou
experiência
profissional no
ramo do objeto,
do Setor
requisitante

Manifestação documental nos autos do processo
sobre as características técnicas do objeto,
informando, a título exemplificativo, se possui
registro específico, marca e modelo adequados,
comprovante de testes exigidos por lei, registros
produtivos, patentes homologadas, dentre outras
informações pertinentes ao tipo de objeto.

2º Menor Preço

Chefe/Gerente
setorial
responsável pelo
encaminhamento
da proposta para
homologação,
mediante
despacho.

Após atendimento ao primeiro critério
(Conformidade técnica), deve o responsável constar
em expediente documental a identificação do
participante que apresentou o menor valor da
proposta.

3º Menor Prazo
de Entrega

Chefe/Gerente
setorial
responsável pelo
encaminhamento
da proposta para
homologação,
mediante
despacho.

Alternativamente ao 2º critério (Menor Preço), pode
o responsável emitir manifestação documental
opinando pela vantajosidade da proposta com menor
prazo de entrega em detrimento da de menor valor,
comprovando nos autos que o curto prazo de entrega
evitará danos a vida, ao patrimônio, a economia ou
erário público, ou outra possibilidade pertinente de
prevenção de danos.

4º Idoneidade do
Licitante

Pregoeiro ou
Membro da
Comissão de
Licitação que
conduz o
procedimento
licitatório de
chamamento
público, mediante
despacho.

Responsável verificará e atestará a regularidade de
inscrição do proponente nos Sistemas SICAF ou
CAGEFOR. Quando não cadastrado nestes sistemas,
deverá requerer do proponente toda a documentação
exigida no Termo de Referência e Edital de
Chamamento Público para fins de comprovação de
idoneidade, verificando que este tenha personalidade
jurídica constituída, regularidade fiscal e indicação de
que seu ramo de atividade é pertinente e compatível
com o objeto ao qual se propõe fornecer.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Márcio Rogério Gabriel, Superintendente, em
20/04/2020, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
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seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0011182839 e o código CRC 8F85A845.

Referência: Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo nº 0043.005947/2020-62 SEI nº 0011182839
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