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INTRODUÇÃO 

 A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, órgão da administração pública direta 

do poder executivo do estado de Rondônia, tem como atribuição definida pelo artigo 110-A da Lei 

Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017, a organização, coordenação e 

operacionalização das licitações no âmbito do Poder Executivo Estadual. No exercício de seu dever 

legal, o acompanhamento estatístico dos resultados das licitações é valiosa ferramenta estratégica 

de gestão e planejamento, que subsidia a administração de informações relevantes para a 

execução acurada e em tempo da função social de promoção do bem comum aos cidadãos 

rondonienses. 

 Com base no Planejamento Estratégico desta unidade, temos definido como missão, visão 

e valores as seguintes condutas: 

 

 Posto isto, esta superintendência zela pela responsabilidade de prestar um serviço de 

qualidade e célere, dentro dos ditames legais, a fim de atender as necessidades e interesse da 

integram o conjunto de fatores que demonstram legitimidade e alinhamento ao Estado de 

Rondônia. 



 
 

4 

 

O Relatório Geral de Licitações apresenta um panorama realista, baseado em dados 

consolidados de todos os procedimentos conduzidos pela SUPEL no exercício de 2022, em 

comparação com exercícios anteriores de 2019 a 2021, apresentando as quantidades das licitações 

realizadas, quantidades de licitações por modalidade, sucessos em adjudicações, otimização de 

recursos públicos alcançada através dos valores estimados em comparação aos adjudicados, 

demonstração das adjudicações com ênfase nas Microempresas - ME e Empresas de Pequeno 

Porte - EPP, demonstração das adjudicações com ênfase na regionalização do Estado de Rondônia, 

quantidade de Atas de Registros de Preços publicadas, índices de eficiência da unidade e 

indicações dos processos licitatório de destaques. 

 Implantado em 2011, o Relatório de Licitações é resultado da coleta de dados junto às 

comissões e equipes de licitações. Os dados são extraídos do sistema CRONOS e PROCESSOS, os 

quais são sistemas internos da SUPEL, gerenciados pela Coordenação de Tecnologia e Informação 

- CTI, tendo como finalidade realizar o controle e acompanhamento dos procedimentos realizados 

pela unidade. Após a coleta de dados, estes são encaminhados à equipe técnica responsável por 

fazer a análise e consolidação dos dados, organizando-os para apresentá-los de modo dinâmico e 

de fácil interpretação. 

Considera-se uma excelente iniciativa a elaboração deste relatório, visto que, fazemos um 

destaque ao Relatório de Licitações do Exercício de 2012, o qual foi selecionado como destaque 

nacional no 16º Prêmio CONIP de Inovação e Gestão Pública. Logo, entende-se que esta política 

possui benefícios para a eficiência e transparência da Gestão Pública do Estado de Rondônia. 

 Para fins de consulta e veracidade das informações apresentadas, informamos que os 

elementos deste relatório, encontram-se disponibilizados no processo SEI nº 0043.000321/2023-

11.  

2. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EM 2022 

Com ênfase em todas as modalidades de licitações somadas aos procedimentos 

específicos, regidos pela Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002, sendo elas Pregão Eletrônico, 

pregão Presencial, Tomada de Preços, Concorrência Pública, Concurso, Convite, Leilão, 

Chamamento Público e Regime Diferenciado de Contratação Pública. Em 2022 a SUPEL conduziu 

956 (novecentos e cinquenta e seis) procedimentos, dos quais 872 (oitocentos e setenta e três) na 

modalidade pregão em sua forma eletrônica. 
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Gráfico 01: 

 
  

Do total dos procedimentos conduzidos em 2022, 91,21% refere-se às licitações na 

modalidade de Pregão Eletrônico onde utilizou-se da metodologia do total de pregões dividido 

pelo total de licitações do ano e multiplicado por 100, onde o resultado será 91,21%, assim 

também foi utilizado o mesmo método na modalidade de Tomada de Preços resultando em 3,77% 

e 0,94% na modalidade de Concorrência Pública e 3,35% no procedimento específico de 

Chamamento Público.  

Através do Gráfico 02 (dois) é possível evidenciar a constante evolução da utilização da 

modalidade de Pregão Eletrônico.  
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Gráfico 02: 

 
 

 No gráfico 02 (dois) foram considerados apenas os procedimentos com relevância superior 
a 1% em quantidades, contudo além dos procedimentos indicados acima, também foram 
realizados 01 (um) Pregão Presencial, 02 (dois) Concursos e 04 (quatro) Regime Diferenciado de 
Contratação - RDC, conforme valores absolutos apresentados na Tabela 01. 
 

Tabela 01: Quantidade de Licitações 

ANO LICITAÇÃO 2019 2020 2021 2022 

Pregão Eletrônico 512 630 587 872 

Pregão Presencial - 2 - 1 

Tomada de Preços 14 20 19 36 

Concorrência Pública 2 1 19 9 

Chamamento Público 13 156 61 32 

Concurso - 5  2 

Regime Diferenciado de Contratação - RDC - - - 4 

TOTAL 541 814 686 956 

 
 Registra-se que o Chamamento Público não compõem o rol de modalidades de licitações 
tradicionais, pois refere-se a um procedimento específico destinado a selecionar a organização da 
sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento. E o 
Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. 
Ambos, não possuem como finalidade, a aquisição de bens ou contratação de serviços, logo não 
são indicados valores estimativos, adjudicados e não possuem empresas ganhadoras. Portanto, a 



 
 

7 

 

partir do Item 03 - Sucessos das Licitações, estes procedimentos não estão compostos no 
tratamento de dados.1 
 
3. SUCESSOS DAS LICITAÇÕES  
 

Do total dos certames realizados em 2022, certifica-se que 800 licitações foram finalizadas 
com êxito, significando uma taxa de sucesso de 86,77%, por outro lado apurou-se 7,81% de 
licitações fracassadas, 4,77% de licitações desertas, 0,33% de licitações anuladas e 0,33% de 
procedimentos revogados. Em comparação com o exercício anterior, verifica-se uma pequena 
redução das licitações finalizadas com êxito e de licitações desertas, e ainda um aumento no índice 
de licitações fracassadas. 

O Gráfico 03 (três) compara as taxas de sucessos nos últimos quatro anos. 
 

Gráfico 03: 

 
 

 

 As informações da tabela 02 evidenciam as unidades que mais licitaram em 2022, sendo as 

três primeiras colocadas, Secretaria de Estado da Saúde - SESAU com 231 (duzentos e trinta e 

uma), Secretaria de Estado da Educação - SEDUC com 94 (noventa e quatro) e Secretaria de Estado 

da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC (48), juntos, esses órgãos motivaram 40,4% das 

licitações finalizadas no exercício 2022.2 

 

 

 
1
 Do item 3 - Sucesso das Licitações em diante, serão tratadas apenas as modalidade: (872) Pregão Eletrônico, (1) 

Pregão Presencial, (36) Tomada de Preços, (9) Concorrência Pública e (4) Regime Diferenciado de Contratação - RDC. 

Totalizando 922 licitações. 
2
 Soma das Licitações SESAU, SEDUC E SESDEC = 373. 

Logo: 373 / 923 licitações= 40,40%. 
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Tabela 02: Licitações por secretaria 

SECRETARIA 

QUANTIDADE 

DE LICITAÇÕES SECRETARIA 

QUANTIDADE 

DE LICITAÇÕES SECRETARIA 

QUANTIDADE 

DE LICITAÇÕES 

AGEVISA 12 FUNCER 1 SEFIN 18 

CAERD 2 HB 1 SEGEP 3 

CBM 36 IDARON 23 SEJUCEL 12 

CETAS 12 IDEP 29 SEJUS 47 

CGAG 6 IPERON 4 SEOSP 15 

CMR 2 PC 24 SEPAT 2 

COGES 1 PGE 6 SEPOG 18 

CPOAD 2 PM 20 SESAU 231 

DEOSP 5 POLITEC 10 SESDEC 48 

DER 39 SEAD 1 SETIC 8 

DETRAN 1 SEAGRI 41 SETUR 7 

EMATER 1 SEAS 16 SUGESP 34 

FAPERO 1 SEDAM 46 SUPEL 20 

FEASE 6 SEDI 16 

- FHEMERON 1 SEDUC 94 
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Gráfico 04: Licitações por unidade. 

 
 

4. ADJUDICAÇÕES E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS 

 

A eficiência no setor público vem ganhando destaque. Discute-se que a eficiência no setor 

público pode estar associada à otimização da aplicação de recursos, possibilitando a ampliação da 

qualidade dos serviços prestados à população (Šťastná & Gregor, 2011). Além disso, sugere-se que 

a eficiência no setor público é um fator que pode contribuir para alcançar melhor desempenho 

socioeconômico (Adam, Delis, & Kammas, 2011). 

Considerando que, a “otimização” é uma busca pela excelência, sendo necessário o 

emprego de técnicas para obter os melhores resultados à administração pública com o propósito 

de alcançar os objetivos determinados, qual seja, a otimização de recursos públicos. 

No gráfico 05 (cinco) é apresentado o comparativo de valores estimados, adjudicados e a 

otimização de recursos alcançada no exercício 2022. O total das licitações com êxito foi estimado 

um valor de R$ 4.605.010.828,80 (quatro bilhões, seiscentos e cinco milhões, dez mil oitocentos e 

vinte e oito reais e oitenta centavos), sendo adjudicado um valor total de R$ 2.492.004.066,07 

(dois bilhões, quatrocentos e noventa e dois milhões, quatro mil sessenta e seis reais e sete 

centavos), gerando, portanto, uma otimização dos recursos públicos em R$ 2.113.006.762,73 (dois 

bilhões, cento e treze milhões, seis mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos). 

Já o gráfico 06 (seis) apresenta a comparação das mesmas grandezas com os exercícios 

anteriores 2019-2021 em relação ao exercício de 2022. 

Em termos de percentuais, a otimização de recursos proporcionada em 2022 foi de 45,88% 
sobre o valor de referência e, do ponto de vista absoluto, os R$ 2.113.006.762,73 foi o maior valor 
de otimização de recurso público dos últimos 04 (quatro) anos. 
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Gráfico 05: 

 
 

 
Gráfico 06: 

 

Do ponto de vista da regionalização com ênfase aos valores adjudicados em 2022, destes, 

35,48% foram designados para empresas com sede instalada no Estado de Rondônia, que em 

valores correspondem a R$ 884.253.171,40 (oitocentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e 

cinquenta e três mil cento e setenta e um reais e quarenta centavos), assim fomentando a 

economia regional do estado. 
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Em comparação aos exercícios anteriores, constata-se que as empresas de Rondônia 

tiveram melhores resultados no exercício de 2021. 

 
Gráfico 07: 

 
Sob a ótica do porte das empresas ganhadoras de licitações, em 2022 verificou-se que o 

valor adjudicado para microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP em relação às 

grandes empresas correspondeu a 26,46%. 

Observa-se que o ano de 2021 teve grande destaque em relação a adjudicação  das 

licitações para as micro e pequenas empresas, alcançando o maior índice de participação, 

correspondente a 86,45%. 

 

Gráfico 08: 
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5. ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 O registro de preços é um sistema auxiliar de licitação de suma importância e que confere 
grandes níveis de economicidade, eficiência e agilidade nas compras públicas.  

No registro de preços não há quantidade mínima a ser adquirida, tampouco 
obrigatoriedade de aquisição de todo o quantitativo licitado. Os valores registrados não são 
exclusivos para determinadas secretarias ou entidades e podem ser compartilhados por toda a 
administração, dentro dos limites esculpidos pela legislação. 
 Tendo em vista que à SUPEL é atribuída função de gerenciar e conduzir as licitações do 
Governo do Estado de Rondônia, a utilização do registro de preços possibilita significativa redução 
no custo, no volume de processos licitatórios e dá uma margem maior para planejamento e 
execução das atividades dos órgãos e entidades vinculadas ao governo estadual. 

A Gerência de Registro de Preços, parte da estrutura interna da SUPEL, é o setor 
responsável pela elaboração e gestão das atas de registro de preços. Desde 2011, quando iniciou-
se o controle e acompanhamento estatístico dos registros, a superintendência tem envidado 
esforços no sentido de disponibilizar o maior número possível de bens e serviços registrados em 
atas de registro de preços à administração estadual. Contudo, importante salientar que 
quantidade de atas publicadas não está intimamente ligada a realização desta premissa, uma vez 
que em 2022 a SUPEL iniciou a realização de compras compartilhadas, isto é, unificação dos 
quantitativos para os diversos órgãos da Administração em uma só licitação e, consequentemente, 
uma só ata de registro de preços, desde que o objeto fosse adequado às necessidades destes. Por 
esta razão, verificou-se uma queda no quantitativo das atas publicadas com relação aos anos de 
2020 e 2021. 

 O gráfico 09 (nove) apresenta a quantidade de atas de registro de preços publicadas entre 
2019 a 2022. 
 
Gráfico 09: 

 

Número de atas de registro de preços publicadas de 2019 a 2022 
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6. TEMPO MÉDIO PARA CONCLUSÃO DE LICITAÇÕES 

 
Quanto ao tempo médio estimado para conclusão dos processos licitatórios, em 2022, 

atingimos uma média de 105 (cento e cinco) dias para conclusão, conforme demonstrado abaixo. 
 

Tabela 03: Tempo médio por modalidade de licitação 

Pregão 

Eletrônico 

Concorrência 

Pública 

Tomada de 

Preços 

Pregão 

Presencial 
RDC MÉDIA 

143 200 53 87 40 105 

 
Levando-se em conta que a licitação trata-se de uma atividade colaborativa, a qual envolve 

os órgãos requisitantes (aqueles que possuem interesse na aquisição de bens ou serviços), a 
SUPEL, a Procuradoria Geral do Estado - PGE e, as vezes, algum órgão especializado no objeto, o 
prazo para início e conclusão da licitação depende de vários fatores, principalmente do 
planejamento e governança das aquisições. 

Assim, a média aqui estimada para a conclusão dos processos envolve o andamento 
processual a contar do recebimento na SUPEL até o momento de emissão do Relatório Final, 
sendo, portanto, todos os trâmites de análise e ajustes do Termo de Referência ou Projeto Básico 
ou Executivo, cotação de preços, envio do processo para emissão de Parecer Jurídico pela PGE, 
publicação do instrumento convocatório, realização da sessão pública e demais atos pertinentes à 
fase externa da licitação. 

 
Para encontrar o tempo médio para conclusão dos processos licitatórios, foram 

considerados somente aqueles processos que ocorrem certames licitatórios uma única vez, ou 
seja, aqueles que contém apenas um Despacho Final. A amostragem esteve da seguinte forma: 

 

Pregão Eletrônico ……………………………………………………………………651 
Pregão Presencial ……………………………………………………………….………1 
Concorrência Pública …………………………………………………………….……9 
Tomada de Preços …………………………………………………………………….36 
Regime Diferenciado de Contratação - RDC …………………….….………4 

 
O gráfico abaixo evidencia que a modalidade Concorrência Pública é a que mais demanda 

tempo para sua conclusão, mas isto pode ser justificado por ser uma modalidade reservada para 
contratações de grande vulto, como grandes obras de engenharia ou de pavimentação asfáltica, 
estabelecendo a lei prazos mínimos maiores para a fase externa da licitação. 
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Gráfico 10: 

 

7. ÍNDICES DE EFICIÊNCIA  

 
A fim de desenvolver suas atividades legalmente instituídas, a SUPEL goza de autonomia 

financeira e administrativa. Considerando que todo o orçamento da SUPEL é engajado no suporte 
à atividade licitatória, seja com o pagamento de pessoal, aquisições ou contratações de serviços 
essenciais ao funcionamento do órgão, pode-se dizer que se dividirmos o valor empregado no 
orçamento anual da SUPEL pela quantidade de licitações finalizadas no exercício financeiro 
resultaria no valor de custo médio de uma licitação. 

Portanto, verificou-se que o valor orçamentário executado em 2022 foi de R$ 7.609.370,04 
(sete milhões, seiscentos e nove mil trezentos e setenta reais e quatro centavos) e, sabendo que 
quantidade de licitações finalizadas são de 956, o custo médio de uma licitação resultante é de R$ 
7.959,59 (sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
 LÓGICA DO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA - Custo médio por licitação: 

R$ 7.609.370,04 (Orçamento Executado pela Supel) / 957 procedimentos = R$ 7.959,59 de custo médio. 
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Gráfico 11: 

 
Fonte: SIGEF com Relatórios de licitação 

 

 Também, do ponto de vista de indicadores de resultados, buscando verificar o quanto a 
SUPEL beneficia à sociedade frente ao que é disponibilizado para a execução de suas atividades, 
verifica-se que tem havido grande eficiência no serviço prestado. Partindo do fato de que, além da 
condução eficaz e proba dos procedimentos licitatórios, a SUPEL gera uma otimização de recursos 
público ao adjudicar produtos e serviços em valores inferiores aos que seriam praticados caso não 
houvesse licitação, levando-se em conta o orçamento empenhado em 2022 frente ao valor 
otimizado nos certames, assevera-se que, para cada R$ 1,00 destinado ao desenvolvimento das 
atividades da SUPEL, foram devolvidos, em otimização de recursos, R$ 277,68 (duzentos e setenta 
e sete reais e sessenta e oito centavos). É o maior retorno por real investido desde o início deste 
levantamento, há 12 anos.4 A apresentação visual encontra-se no gráfico 12. 
 
Gráfico 12: Retorno em Otimização de Recurso 

 
Fonte: SIGEF com Relatórios de licitação 

 

 

 

 

 
4
 LÓGICA DO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA - Retorno em otimização de recursos 

R$ 2.113.006.762,73 (Otimização de recurso) / R$ 7.609.370,04 (Orçamento Executado pela Supel)  = R$ 277,68 

  
R$ 

1,00 

R$ 277,68 
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8. LICITAÇÕES EM DESTAQUES 

 

Em 2022, a SUPEL intermediou a realização de licitações que foram decisivas para o 
cumprimento de planejamentos relacionados com os Eixos estabelecidos no Planejamento 
Estratégico do Governo do Estado de Rondônia (2019-2023) - Um novo norte, novos caminhos. 

Com o objetivo de tornar Rondônia referência para o Brasil em responsabilidade e 
planejamento para a construção das futuras gerações, os Eixos foram desenvolvidos por temáticas 
de prioridades sob duas perspectivas, o atendimento das necessidades do cidadão, visando suprir 
necessidades básicas, gerar capacidade, oportunidades sociais e facilidades econômicas, e o 
planejamento orçamentário. 

Com o intuito de demonstrar a atuação da SUPEL em todos os eixos temáticos, definidos 
com base nas projeções de entrega e resultado do Estado para a sociedade, separou-se algumas 
licitações que tiveram relevância para o atingimento das metas do planejamento estratégico. 

 
EIXO: Gestão Estratégica 

Objeto e Objetivo Licitação 

Registro de preços para futura e eventual aquisição de totem interativo 
e servidor para o Observatório do Estado de Rondônia - SEPOG/RO. 
O projeto “O Observatório”, que tem a finalidade de dotar o Estado de 
dados, informações, estatísticas, estudos e relatórios técnicos, voltados 
para tomada decisão no desenvolvimento econômico e social do 
estado, bem como criar caderno de indicadores e realizar estudos 
socioeconômicos a fim de subsidiar a elaboração dos projetos de lei 
relacionados ao Orçamento Estadual.  

Pregão Eletrônico nº 
411/2022 
 
Valor adjudicado: R$ 
412.000,00. 

 
 

EIXO: Saúde 

Objeto e Objetivo Licitação 

Registro de preços para eventual e futura aquisição de dietas enterais, 
suplementos e módulos, visando proporcionar ao cidadão que 
necessita de alimentação especial um atendimento contínuo e 
igualitário, assim como garantir aos pacientes hospitalizados uma 
nutrição apropriada ao estado em que se encontram. 

Pregão Eletrônico nº 
416/2022/2022  
 
Valor adjudicado:  R$ 
14.921.262,32 

Aquisição de veículos para transporte inter-hospitalar de pacientes, 
ambulâncias do Tipo "B", visando atender as necessidades dos 
municípios e unidades de saúde do estado de Rondônia, considerando 
a importância de transporte especializado de pacientes entre os 
municípios, pautado no melhor tratamento ao cidadão. 

Pregão Eletrônico nº 
900/2021 
 
Valor adjudicado:  R$  
R$ 3.415,677,00 
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Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de 
consumo MATERIAIS DO GRUPO DE APRESENTAÇÃO "CURATIVOS" - 
(Materiais Médico-Hospitalares/Penso)  

Pregão Eletrônico nº 
68/2022 
 
Valor adjudicado: R$ 
56.444.125,44 

 
 

EIXO: Segurança Pública 

Objeto e Objetivo Licitação 

Construção do complexo que sediará o Instituto de Identificação Civil 
e Criminal, Delegacia Geral e Especializadas, no município de Porto 
Velho-RO, com o objetivo de suportar as inovações tecnológicas 
adotadas pelas instituições, bem como centralizar as funcionalidades no 
complexo. 

Concorrência Pública 
nº 12/2021 
 
Valor adjudicado: 
R$ R$ 14.899.106,26 

Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de implantação de sistema 
interativo de segurança por videomonitoramento, constituído de 
módulos eletrônicos de segurança, abrangendo o fornecimento e 
instalação, gerenciamento, operação e a manutenção preventiva e 
corretiva de todo o sistema em regime de locação, sistema que visa  
expandir a área de monitoramento dos locais de grande fluxos, tais 
como praças ou espaços públicos destinados a práticas esportivas, 
pontos turísticos e proximidades de aeroportos e rodoviárias, e ainda 
possibilitar o uso de recursos alternativos a serem usados para vigilância 
e divulgação de campanhas públicas sobre temas de relevância através 
da emissão de alertas ou orientação a população. 

Pregão Eletrônico nº 
029/2022 
 
Valor adjudicado: 
R$ 40.237.560,00 

 
 

EIXO: Educação 

Objeto e Objetivo Licitação 

Registro de Preços para futura aquisição de Kits de material escolar, 
para o atendimento aos 92.730 (noventa e dois mil setecentos e trinta) 
estudantes matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental 
Regular, 1.201 (um mil duzentos e um) reeducandos da Educação nos 
Sistemas Prisional e Socioeducativo e 18.081 (dezoito mil e oitenta e 
um) estudantes da Educação de Jovens e Adultos, dos anos finais do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, a fim de apoiar pedagogicamente, 
qualificar e diversificar o ensino e a aprendizagem, bem como fortalecer 
e expandir o Ensino Fundamental e Médio da EJA, e ainda elevar a 
qualidade da Educação Básica. 

Pregão Eletrônico nº 
338/2022 
 
Valor adjudicado: 
R$ 4.855.798,05 
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Registro de preços para aquisição de 10 (dez) unidades móveis 
adaptadas para oferta dos cursos profissionalizantes (Eficiência 
Energética, Refrigeração e Climatização e outros), com a finalidade de 
oferecer cursos profissionalizantes nas áreas de eficiência energética, 
refrigeração e climatização, mecânica de motocicletas, fotografia, 
automação, simuladores virtuais, confecção, informática, construção 
civil e estética 

Pregão Eletrônico nº 
895/2021 
 
Valor adjudicado: 
R$ 30.249.484,00 

 
 

EIXO: Cidadania 

Objeto e Objetivo Licitação 

Projeto “Prato Fácil”, que proporciona aos cidadãos cadastrados 
alimentação diária em restaurantes privados credenciados pelo valor de 
R$ 2,00 (dois reais), sendo que a diferença entre o valor credenciado e 
o pago pelo cidadão é complementado pelo Governo do Estado 

Chamamento Público 
nº 001/2022, que 
credenciou mais 14 
restaurantes, 
totalizando 6.650 
refeições diárias 
R$ 4.855.798,05 

 
 

EIXO: Desenvolvimento econômico 

Objeto e Objetivo Licitação 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
frete para transporte de calcário, visando atender a demanda de 
correção do solo dos 52 Municípios do Estado de Rondônia e seus 
distritos requisitantes, visando contribuir especialmente para o 
fortalecimento da cadeia produtiva do leite, apoiando a redução de 
custos de produção do agricultor de base familiar que possui a pecuária 
de leite como uma de suas atividades, a fim de contribuir para a 
melhoria do solo e da pastagem. 

Pregão Eletrônico nº 
12/2022 
 
Valor adjudicado: 
R$ 15.394.328,00 

Contratação de empresa especializada para o fornecimento e 
instalação de mobiliários e eletroeletrônicos administrativos e 
operacionais necessários para o novo terminal de passageiros do 
Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW), isto em virtude da reforma e 
ampliação do mesmo, visando atender satisfatoriamente às 
necessidades da população, atraindo mais voos e serviços e, assim, 
resultando em desenvolvimento para a região. 

Pregão Eletrônico nº 
326/2022 
 
Valor adjudicado: R$ 
463.874,4 
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EIXO: Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial 

Objeto e Objetivo Licitação 

Registro de preços para futura e eventual aquisição de sementes e 
materiais para horta, para atender as necessidades da escola CENTEC- 
ABAITARÁ, visando atender de forma direta ao processo alimentação 
escolar, bem como a redução de custos na aquisição de alimentação 
escolar, assim como proporcionar conhecimento prático aos estudantes 
matriculados nos cursos de Agroecologia, Agronegócio e Agropecuária, 
ambos oferecidos e ministrados neste CENTEC Abaitará, tendo em vista 
que o processo de plantio e colheita das hortaliças serão realizados 
juntamente com os estudantes, atendendo assim os componentes 
curriculares de cada curso. 

Pregão Eletrônico nº 
385/2022 
 
Valor adjudicado: 
R$ 680.886,65 

Contratação de empresas de engenharia para a elaboração de projeto 
básico, projeto executivo e execução das obras de implantação em 
vias urbanas de diversos municípios do Estado de Rondônia, em 
atendimento ao programa “tchau poeira” 

RDC nº 03/2022 
Valor adjudicado: R$ 
64.430.000,00 

9. METODOLOGIA E SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

Para a elaboração e apresentação deste Relatório de Licitações referente ao exercício de 

2022, a Portaria nº 16 de 13 de fevereiro de 2023 instituiu uma equipe técnica, indicando como 

membros integrantes servidores das diversas setoriais da SUPEL, contribuindo assim para a lisura 

dos dados coletados. 

 Como já mencionado na introdução, os dados brutos são extraídos dos sistemas internos 

da SUPEL, denominados CRONOS e PROCESSOS. Esses sistemas extraem informações de um 

documento que é preenchido pelos membros das comissões de licitações, denominado como 

“Despacho Final”. Após a extração dos dados, estes são apresentados em planilha de excel. Em 

seguida, a equipe técnica realiza a verificação e tratamento dos dados para apresentação em 

relatório. 

 Considerando a extensa quantidade de procedimentos realizados em 2022, a verificação 

das informações extraídas foi realizada por meio de uma amostragem com 22 (Vinte e dois) 

elementos, a fim de verificar se os valores estimados e adjudicados estavam convergentes com as 

informações dos processos administrativos. A totalidade da amostragem resultou de forma 

positiva. 

 No decorrer da elaboração deste relatório, foram encontradas algumas dificuldades com 

relação a extração dos dados, sendo necessário emitir três vezes o relatório do sistema CRONOS, 

pois no momento da realização da amostragem, em alguns processos os dados não coincidiam 

com a realidade. 

Tal fato se justifica uma vez que por ocasião da elaboração do sistema CRONOS, utilizado 

para coleta de dados, não foi traçada a regra de negócio, sendo adaptado o código quando surgiam 
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necessidades adicionais. Além disto, a linguagem de programação do sistema é a C Sharp e seu 

Framework o Asp.Net.MVC, fazendo com que a extração de dados deva ser realizada mediante 

outro programa, uma vez que não possui recursos para isto. Entretanto, com as constantes 

mudanças no código inicial do CRONOS, o programa de leitura sempre precisa ser adaptado, 

gerando assim um retrabalho todo início de exercício, restando falhas na extração dos dados. 

Mediante a isto, informamos que no exercício de 2023 será implantado o NOVO CRONOS, 

desenvolvido sob a mesma linguagem de programação, mas com a Framework Asp.Net.Core. É 

esperado que com essa atualização seja proporcionada a leitura e extração dos dados 

armazenados sejam realizados pelo próprio sistema, além de estabelecer as regras do negócio 

previamente, prevenindo as recorrentes falhas, evitando que ocorra o retrabalho da equipe 

técnica para elaboração do relatório, especialmente quanto a confecção dos códigos de leitura de 

dados e a conferência dos dados extraídos. O novo sistema encontra-se em fase de teste, a qual 

está sendo gerenciada pela Coordenadoria de Comunicação e Avanços Tecnológicos. 

 Ademais, sugerimos que a equipe técnica responsável pelo relatório de licitações em 

conjunto com a Diretoria Executiva, se reúna a fim de definir as regras de negócio para o NOVO 

CRONOS, ou seja, determinar os elementos que realmente são necessários e indispensáveis para 

otimização da elaboração deste relatório. Contudo, após parâmetros definidos e atualizados, deve 

ser realizado testes, designando servidores para fazê-los e elaborar relatório da sua efetividade, 

ou caso contrário, apontar os erros e dificuldades encontradas. Após este procedimento, será 

possível concluir se o sistema está apto e suficiente para atender as necessidades da unidade. 

 Por conseguinte, sugerimos ainda que a diretoria desta SUPEL programe uma capacitação 

para os servidores que são responsáveis por preencher o Despacho Final da Licitação, 

demonstrando a forma correta que deve ser feita, bem como explicar a importância deste para 

esta Superintendência de Licitações.  

 
CONCLUSÃO 
  

A visualização dos casos de sucesso confirma o acerto das iniciativas de gestão e indicam 

o atendimento eficaz e eficiente da função pública e social da superintendência de licitações. As 

oportunidades de melhoria também identificadas permitem a visualização de gargalos que, por 

outros métodos informais, não são percebidos.  

Nota-se que houve uma alavancagem em relação a quantidade de procedimentos 

realizados, isto é resultado de que o governo do estado de Rondônia vem continuamente 

aumentando sua eficiência no que concerne na entrega de resultados a sociedade. 

 De forma geral, a exposição dos dados comparados dos quatro exercícios permite a 

visualização de um panorama de grandes avanços na execução das atividades da SUPEL, 

especialmente no que se trata da utilização maciça do pregão eletrônico, que reforçou o 

compromisso do Governo do Estado com a transparência nos procedimentos licitatórios e com a 

competitividade que proporciona um melhor gasto dos recursos do erário. 
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 Consolidadas as boas práticas de gestão, dados os resultados alcançados, vislumbra-se 

desenvolvimento progressivo do processo de compras no Estado. É preciso ser diligente para 

eliminar os gargalos que ainda restam, no entanto, seguir adiante no cumprimento da função 

pública de promover licitações com legalidade, transparência e agilidade. 
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