
 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 

  

Portaria nº 18 de 25 de janeiro de 2021

O SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÕES DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais previstas no
art. 17, VIII do Decreto Estadual nº 8.978, de 31 de Janeiro de 2000;

R E S O L V E:

Art. 1° Atualizar a tabela de preços referenciais do Caderno Técnico de Transporte Escolar para o ano de 2021, conforme anexos I e II
da presente Portaria.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

WEYDER PEGO DE ALMEIDA
Coordenador de Pesquisas e Análise de Preços/SUPEL

 

ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA
Superintendente Interino/SUPEL

 
ANEXO - I

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 17 
Disponibilização: 26/01/2021 
Publicação: 26/01/2021 







 

 





ANEXO II 
 

Notas Explicativas:

A categoria e a classificação dos veículos obedecem o descritivo do Caderno de Informações Técnicas Ônibus Rural Escolar,
encontrado no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): http://www.fnde.gov.br.
As Atas 11/2019, 7/2019 e 2/2020 foram as últimas Atas publicadas no site do FNDE para Registro de Preços de Ônibus Rural
Escolar e foram utilizadas para compor os preços dos veículos (0015587454). 
Conforme Portaria nº12/GAB/SUPEL de 05/03/2013, para compor o preço médio do pneu foram consideradas cotações junto
ao Banco de Preços (0015587507).
As especificações dos pneus encontram-se na descrição dos modelos de veículos registrados nas Atas de Preços do FNDE.
Na estimação do valor do consumo de km/litro, foi utilizado o valor similar encontrado no CadTerc Vol. 4, referente à prestação
de serviços de transporte de funcionários sob regime de fretamento contínuo (maio/2017). Segue em anexo essa estimação bem
como sua fonte.
Conforme Portaria no12/GAB/SUPEL de 05/03/2013, para compor o preço médio do diesel foram consideradas cotações junto
ao site da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para o período de outubro de 2020 a dezembro
de 2020. Foi considerado apenas o valor do diesel para o município de Porto Velho, visto que no site da ANP os valores do
diesel para os outros municípios não se encontram disponíveis. O valor do diesel em Rondônia para o período de janeiro de
2021 também não está disponível (0015587738).
Os itens que compõe a cesta básica foram retirados do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020 (0015587638 e 0015587680).
Para o cálculo do custo de pessoal, foi utilizado o Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020, visto que o Acordo Coletivo de
Trabalho desse ano encontra-se em fase de negociação, conforme email enviado pelo SINTTRAR dia 07 de janeiro de 2021
(0015587638).

 
 

Documento assinado eletronicamente por Weyder Pego de Almeida, Gerente, em 25/01/2021, às 12:46, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Israel Evangelista da Silva, Superintendente, em 25/01/2021, às 17:02, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e 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 0015835408 e o código
CRC A0D8D1FB.

Referência: Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo nº 0043.007347/2021-10 SEI nº 0015835408

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

