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PROCESSODE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
A Presidente da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGABAP- 

MIRI-PA, por ordem do Ordenador de Despesa da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IGARAPÉ-MIRI - PA, no uso de suas funções, vem abrir o presente processo 

de DISPENSA DE LICITAÇÃO para Contratação de pessoa física para 

prestação de serviços médicos e enfermeiros com atuação na Central 

de Triagem e Monitoramento do COVID-19, para atende as demandas da 

Secretaria de Saúde Municipal de Igarapé-Miri. 

DFUND 	LE. 

A dispensa de licitação tem como fundamento o artigo 24 da Lei n ° . 

8.666/93 inciso IV e suas alterações posteriores, lei n°13.979, de 6 de 
fevereiro 2020 

:JiSFICflfA DA COZftRATAÇÃO 

A contração por Dispensa de Licitação se justifica pela necessidade e 
urgência na contratação, pois conforme as dificuldades apontadas pela 
Secretária Municipal de Saúde a população corre risco ser prejudicado seus 
direitos a Saúde, neste sentido segue as dificuldades elencadas: 

> A contratação direta de pessoa física para prestação de serviços 
Médicos e Enfermeiro com atuação na Central de Triagem e Monitoramento 
do COVID-19, no distrito da cidade(zona urbana), vila de Maiauatá (zona 
Rural)e Equipe Volante, sendo no momento necessário 01(um) médico e 
02(dois) enfermeiros contrato este em caráter temporário enquanto 
perdurar a situação de pandemia, tendo em vista que não há 

disponibilidade dos profissionais mencionados anteriormente em nosso 

quadro funcional efetivo que possa realizar essa demanda, e assim, se 
faz necessário a dispensa de processo licitatório não somente em tempos 
de crise de saúde pública global, mais para garantir o desenvolvimento 
do trabalho. 

> Assim indicamos a permanência da contratação destes profissionais que 
estão atuando no atendimento dos pacientes com queixas relacionadas aos 
sintomas de Covid-19, com Classificação de Risco, garantindo o 
atendimento ordenado de acordo com o grau de sofrimento ou a gravidade 
do caso, em conformidade com os protocolos de definições de casos e 
tratamentos relacionados ao Covid-19 e considerando a possibilidade-
legal de contratação temporária de médicos de nacionalidade cubana, 
intercambistas que ainda residem no Brasil (Pará), remanescentes do 
Projeto "Mais Médicos para o Brasil", no qual atuaram de 2013 a 2018, 
sobre responsabilidade do Governo Federal, e que não atendem atualmente 
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as exigências previstas no art. 23-A da Lei n 
reincorporação ao Projeto. 

12.871/2013, para 

> A contratação temporária seria pra atender situação de emergência de 
saúde e excepcional interesse público (enfrentamento à COVID-19), 

pelo prazo e forma previstos na Lei Complementar Estadual n °  

07/1991, com redação da Lei Complementar n° 131/2020 

Vale ressaltar que é fundamental importância que o poder púbico 
garanta, durante a situação de emergência causado pelo corona vírus, 
um quadro especifico de profissionais para garantir aos usuários do 

SUS o mínimo de dignidade no tratamento da covid-19 

A escolha recaiu em, abaixo relacionada, por TEREM aceitado os valores 
ofertado pela secretaria de saúde: 

1 DARINEIDYS SANTA CLARA DRUYET 	 MEDICO CLINICO GERAL 

2 ALINE PRISCILA CORREA DA SILVA 	 ENFERMEIRO 

3 WIVIA LEANNY ARAUJO LOPES 	 ENFERMEIRO 

O valor da contração ficou definido conforme tabela abaixo: 

ITEM 
ESPECIFICAÇÔES DOS 

PRODUTOS 
UNDIDADE QUANT 

ESTIMATIVA 

VALOR 

MENSAL R$ 

Medico Clínico Geral- 
para atender as 
necessidades de SERVIÇO Enquanto 

atendimento no centro MENSAL perdurar a 
10.000,00 

situação de 
de atendimento para pandemia 
enfrentamento ao 
covid-19 

Enfermeiros- para 
atender as 
necessidades de SERVIÇO Enquanto 

2 atendimento no centro MENSAL perdurar a 
3.000,00 

situação de 
de atendimento para pandemia  
enfrentamento do 
covid-19 
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Desta forma, nos termos do art. 24, da Lei n o  8.666/93, a licitação é 
DISPENSÁVEL. Encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica, a fim de que emita 
analise e parecer conclusivo sobre a minuta do contrato e a respeito da 
legalidade do procedimento e após remeta-as ao Controle Interno do município para 
parecer técnico conclusivo do processo. 

Igarapé-Miri - PA, 17 de março de 2021 

Edilene Cast4o Mota 
Presidété.4a CPL. 

iltoncilis Pantojainheiro 	/Í'osé Flávio oraes Carvalho 
l o  MEMBRO CEL 	

(,) 	
2 0  ME'MBRO CPL 
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