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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE

Ao Excelentíssimo Senhor
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Prefeito Municipal

 
 

RENÚNCIA DE CARGO
 

 
 Eu Raquel de Moraes, brasileira, maior, portadora do RG nº 382.845 SSP/RO e inscrita no CP
nº 351.096.372-53, residente e domiciliada neste Município, funcionária desta Prefeitura 
cargo/função Auxiliar de Serviços Técnicos, lotada na SEMADFAZ, nos cargos de PREGOEIR
e PRESIDENTE DA CPL Comissão Permanente de Licitação.

Venho por meio deste informar que estou renunciando o cargo que atualmente
ocupo de PRESIDENTE da CPL a partir desta data (05/04/2021), onde desempenhei
minhas funções com muita seriedade e dedicação, zelando pela legalidade, transparência e
moralidade.

Na oportunidade, informo que as razões que me levaram a esta decisão são de cunho
pessoal e também profissional, pois está ocorrendo um número muito elevado de processos
cujos montantes estão acima dos valores estabelecidos nos Incisos I e II do caput do art. 23 da
Lei Federal nº 8666/93 atualizado através do Decreto Federal nº 9.412/2018, e havendo certa
pressão por parte do Secretário da Pasta/Saúde para que os mesmos sejam realizados através de
Dispensa de Licitação tradicional.

Informo que este Setor tem dado prioridades aos processos relacionados às demandas
da Secretaria de Saúde, como aquisição de medicamentos e correlatos, por entender o colapso
que estamos enfrentando, e atentos ainda nos casos onde a requisitante prevê no Termo de
Referência como urgência/emergência, mencionando o art. 24, IV da Lei nº 8666/93.

Para tanto, estamos utilizando a DISPENSA NA FORMA ELETRONICA, nos
termos do Decreto Municipal nº 3456/2020, o que tem gerado certa insatisfação no secretário
da pasta/Saúde e levando a pressionar este Setor a proceder de forma diversa, o que tem gerado
total desconforto e intranquilidade quanto às funções tecnicamente desempenhadas por esta
Setorial Especializada.

Esclareço que o procedimento da dispensa eletrônica é simples e realizado
totalmente online.
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DISPENSA ELETRÔNICA é uma das formas de se operar a contratação direta pela
dispensa de licitação por meio de portais de compras online, no presente caso o PORTAL
LICITANET e tem como fundamento a transparência, com maior publicidade e menor risco
de fraude ou direcionamento.

Outra grande vantagem é que, embora não siga o rito de uma licitação, permite que
várias empresas possam oferecer suas propostas, aumentando as chances do órgão comprador
obter o melhor contrato e reduzir seus gastos, conforme vem ocorrendo nos casos em que o
aludido procedimento foi adotado.

A título de ilustração, em uma licitação Pregão - o período mínimo de publicação são
de 08 (oito) dias úteis.  Já em uma dispensa de licitação eletrônica - esse prazo é reduzido para
04 (quatro) horas, ampliando a disputa entre os fornecedores do ramo e não somente com os
participantes iniciais que informam valores para a pesquisa de preços, como ocorre na dispensa
tradicional.

Por sua vez, PEQUENO VALOR é considerado atualmente o montante de até R$
17.600,00 para compras e serviços e até R$ 33.000,00 para Obras e Serviços de Engenharia.
Sendo assim, o sistema de dispensa eletrônica passou a ser uma evolução do antigo sistema
dispensa tradicional, uma vez que passou a contemplar a contratação direta de serviços comuns,
incluindo os de engenharia.

Outra vantagem do sistema é permitir a comunicação automática entre a
Administração e os fornecedores, garantindo agilidade, economia e segurança no processo de
compras.

Assim sendo, ratifico minha renúncia ao cargo de PRESIDENTE da CPL, a partir
desta data.

Por oportuno, para conhecimento e providências do Gestor, destaco que há uma
sessão de DISPENSA ELETRÔNICA agendada para o dia 06/04/2021, início as 07:30
h/min (horário local), Termo de Cotação Eletrônica nº 04/PMMDO/2021, Dispensa de
Licitação nº 05/SEMOSP/2021.

Sem mais para o momento, agradeço pela confiança e renovo os votos de elevada
estima e apreço, colocando-me à disposição de Vossa Senhoria.

 Atenciosamente,

                                                    Machadinho DOeste/RO, 05 de abril de 2021.
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 Raquel de Moraes

       Requerente
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Documento assinado eletronicamente por RAQUEL DE MORAES, PRESIDENTE CPL, em
05/04/2021 às 12:04, horário de Machadinho do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 3.431
de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.machadinho.ro.gov.br:5659, informando o ID
53678 e o código verificador AF52B57A.
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