
LICITAÇÕES

SML apresenta balanço de um ano e oito meses de trabalho

Somente para a Secretaria Municipal de Saúde já foram processados e finalizados pela SML, 175
(cento e setenta e seis) processos.

Criada no dia 06 de março de 2017, na gestão do prefeito Hildon Chaves, a Superintendência
Municipal  de  Licitações  (SML)  tem  a  função  de  agilizar,  organizar,  coordenar,  modernizar  e
operacionalizar as licitações no âmbito do Município, mediante a formulação da política licitatória
de compras, obras e serviços. Além disso, gerencia cadastros de fornecedores e realiza cotações
de preços.

Para se ter uma ideia da importância e dimensão do trabalho da SML, em apenas 01 (um) ano e
oito meses de existência o órgão já homologou 69 processos licitatórios (Pregões) que atendem
somente  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  (SEMUSA),  além  dos  93  processos  das  demais
secretarias e outros órgãos da Prefeitura de Porto Velho. Nos anos de 2015 e 2016, quando a
própria Semusa conduzia as licitações, apenas 71 processos foram homologados.

SEMUSA 2015 e 2016 – 24 meses SML 2017 e 2018 – 06/03/2017 a 08/11/2018 – 21 meses 

Homologações Saúde: 71 Homologações Saúde: 69

Ademais, nesse mesmo período de um ano e oito meses,  como acima mencionado,  dos 175
processos  de  compra  da  Saúdeprocessados  pela  SML,  69  foram  processos  licitatórios
homologados (Pregões); 52 adesões à Ata de Registro de Preços; analisados e processados 36
processos entre Dispensa e Inexigibilidade, além de mais 18 processos em atual tramitação na
SML.

Processos de compra Analisados e Processados pela
SML da SEMUSA – até a data de 08/11/2018.

Quantidade

Licitações Homologadas 69

Adesões 52

Dispensas e Inexigibilidades 36

Em tramitação 18

TOTAL 175

Em tramitação

– 04 (quatro) processos encontram-se na fase de cotação de preços e dentro do prazo legal de
15 (quinze) dias para recebimento das cotações;

– 01 (um) processo em elaboração de edital,  portanto, nas etapas finais para publicação da
licitação;

-  02  (dois) processos para elaboração de Termo de Referência definitivo. Próxima etapa é a
elaboração da Minua do Edital.



– 01 (uma) adesão à Ata de Registro de Preços em análise da instrução processual;

– 02 (dois) processo em análise pós-licitatória pela Procuradoria-Geral do Município, portanto em
etapa final para homologação; e,

- 02 (dois) processos em análise pré-licitatória pela PGM, portanto na etapa final para publicação
da licitação.

– 06 (seis)  encontram-se com a disputa em andamento,  quer  seja em fase habilitatória,  em
diligência ou aguardando a data da disputa

TOTAL                                                         18 processos em tramitação.

Tempo

Após levantamentos fáticos,  constatou-se que a  média  do tempo de tramitação nas compras
efetuadas diretamente pela Semusa era de 02 (dois) a 06 (seis) meses em mais de 70% dos
processos. Atualmente, por meio da SML, o tempo de tramitação dos processos foi reduzido para
o intervalo de um a dois meses em mais de 60% dos processos. No geral, a SML já processou e
analisou,  nesse  período  de  um  ano  e  oito  meses  de  trabalho  1.110  (um  mil,  cento  e  dez)
processos, entre licitações; adesões; dispensas e inexibilidades; consultas e outros.


