
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

RELATÓRIO ANUAL CIRCUNSTANCIADO

EXECÍCIO/2019

1. Apresentação

A Superintendência Municipal de Licitações – SML, tem como principal

atribuição, Organizar, Coordenar e Operacionalizar o Sistema de Licitações,

envolvendo  a  aquisição  de  bens,  de  obras  e  serviços  no  âmbito  da

Administração Direta do Município; estabelecer as Políticas e as Diretrizes

a serem adotadas pela Superintendência Municipal de Licitações, tais como:

Instruções Normativas, Portarias e demais normas concernentes à Licitação;

Propor ao Chefe do Poder Executivo a regulamentação no âmbito Municipal de

Leis e Decretos aplicáveis aos processos licitatórios; Promover a integração

das Unidades ligadas à Superintendência Municipal de Licitações; Promover a

Organização  e  a  gestão  centralizada  do  cadastro  de  informações  sobre

licitações da Administração Direta do Município de Porto Velho; Adjudicação

e Homologação do procedimento licitatório, em conformidade com a Legislação

em vigor; Promover reuniões periódicas com os agentes públicos municipais

envolvidos  direta  ou  indiretamente  nas  atividades  desenvolvidas  pela

Superintendência Municipal de Licitações, objetivando a melhoria contínua

dos serviços internos e externos; exercer outras atividades correlatas. em

cumprimento ao artigo 3º, do Decreto Municipal nº 15.527, de 22 de outubro

de 2018.

Objetivando melhorar a dinâmica e racionalização dos processos a serem

analisados,  esta  Superintendência  promoveu  os  meios  necessários  para  o

funcionamento  e  o  exato  cumprimento  das  Leis,  Decretos,  Regulamentos  e

Instruções  relativas  aos  procedimentos  processuais;  elaborou  modelos  de

Editais de todas as modalidades de licitações, observando as legislações em

vigor; realizou diversas reuniões para discutir os procedimentos relativos

aos  trabalhos,  tais  como:  divisão  de  tarefas,  análises  de  processos,

diligências,  verificação  de  preços,  pesquisas,  estudos  entre  outras

atividades no âmbito de sua competência. 
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2. Ações desenvolvidas

Por razões de metodologia e objetivando a compreensão dos trabalhos

desenvolvidos por esta Superintendência no exercício de 2019,as ações são

descritas e quantificadas segundo sua natureza.

2.1. Foram analisados, instruídos processos, Minutas de Termos de Referência

e Projetos Básicos elaborados minutas definitivas de 1.298 processos, entre

aquisições e serviços, nos diversos tipos de modalidades, conforme Quadro

Demonstrativo abaixo:

    

Quadro I – Quadro Demostrativo  Detalhado de Processos Analisados pela SML

PROCESSOS Quantitativos 

Aquisições e Serviços
628

Registro de Preços aquisição e serviços 
239

Adesão a Ata de Registro de Preços 
Aquisições e serviços

177

Dispensa de Licitação e Inexigibilidade
164

Tomada de Preços e Concorrência
90

TOTAL
1298
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Fonte: DENL/SML

2.3. Analisando, comparativamente, os três últimos execícios (2017 a 2019),
observa-se um aumento significativo nas análises dos processos relativos a
aquisições  e serviços  comuns, Dispensa  de Licitações,  Inexigibilidade e
Tomada de Preços, realizadas por este Órgão, o que demonstra uma acentuada
melhora na compreensão e formalização dos processos em sua origem, ou seja,
nas  Secretarias  Municipais  ordenadoras  de  despesa,  e  um  melhor  inter-
relacionamento entre os órgãos operacionais e os gestores.

Nesse Sentido, veja-se o gráfico abaixo:
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3. Apoio Técnico às Unidades Administrativas das respectivas Secretarias ao
longo de 2019 foram prestados serviços das mais diversas ordens. Dentre elas
destacam-se:  Orientação  jurídica  acerca  dos  procedimento  licitatórios  e
demais  demandas  administrativas  e  judiciais  correlatas; apoio  técnico,
quanto ao auxílio nas minutas de Termo de Referência e instrução processual
a 21 secretarias, quais sejam:  Secretaria Municipal de Educação (SEMED);
Secretaria Municipal de Esporte (SEMES); Secretaria Municipal de Assistência
Social  e  Família  (SEMASF);  Secretaria  Municipal  de  Integração  (SEMI);
Secretaria Geral de Governo (SGG); Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana  e Serviços  Básicos (SEMISB);  Secretaria Municipal  de Agricultura
(SEMAGRIC); Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA); e Secretaria Municipal
Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (SEMUR); Secretaria Municipal
de  Resolução  Estratégica  de  Convênios  e  Contratos  (SEMESC);  Secretaria
Municipal de Administração) SEMAD), Controladoria Geral do Município (CGM),
Procuradoria  Geral  do  Município  (PGM),Secretaria  Municipal  de  Fazenda
(SEMFAZ), Secretaria Municipal de Integração (SEMI), Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPOG). 

Vale destacar que dos 1.298 dos processos analisados, 684 foram,
oriundos  das  atividades  desenvolvidas  pela  unidades  municipais
SEMED,SEMUSA,SEMISB  e  SGP,o  que  representa  mais  de  52,5%  do  total  de
processos, conforme gráfico abaixo:       
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CONCLUSÃO

Esta  Superintendência  Municipal  de  Licitações  -  SML  vem  buscando
aperfeiçoar  constantemente  seus  métodos  de  análise  aos  processos  aqui
recepcionados, na satisfação de seus interesse primordial e da Administração
Pública melhorar as Secretaria Municipais. Com esse intuito sempre procurou-
se atender aos princípios normativos que regem a matéria, notadamente nas
informações  e documentos  imprescindíveis que  devem constar  na instrução
processual,  a  fim  de  conferir  celeridade  e  eficácia  no  procedimento
licitatório.

Com os trabalhos realizados junto às Secretarias, no concernente à
instrução processual (análises mais elaboradas), espera-se, para o próximo
ano,  reduzir  mais  ainda  as  devoluções  dos  processos  às  Secretarias
interessadas, e assim, dar maior celeridade aos Procedimentos Licitatórios.

Dessa forma, para que possamos alcançar o objetivo pretendido, faz-se
necessário a realização permanente de cursos capacitação aos servidores que
desenvolvam atividades de compras em geral, haja vista, as alternâncias de
pessoal que ocorrerem rotineiramente na Administração Pública.  

Porto Velho, 30 de dezembro 2019.

PATRICIA DAMICO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações - SML
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