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RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28 
PROC. N.º 661/07/2020 

 

OBJETO:  

Contratação emergencial de Profissionais Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem para atuação na linha de 

frente da Pandemia COVID-19 no Município de Cabixi-RO. 

      
 DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO:  

Diante da defasagem de Profissionais que comportem todos os atendimentos, e principalmente diante da 

atuação situação de Pandemia da COVID-19, como é  pública é notória a necessidade de contratação de 

profissionais da área Diante da defasagem de Profissionais que comportem todos os atendimentos, e 

principalmente diante da atuação situação de Pandemia da COVID-19, como é pública é notória a necessidade 

de contratação de profissionais da área da saúde para atuarem junto ao Hospital Municipal de Cabixi-RO, mais 

especificamente  na área de enfermagem 

Considerando a eminente pandemia da COVID-19 e a rápida expansão de casos suspeitos e positivos de 

doença no Estado de Rondônia; 

Considerando orientações técnicas do Ministério da Saúde para o fortalecimento das Unidades Hospitalares no 

Município através de manutenção e contratação de profissionais na área da saúde; 

Considerando determinação de Decretos de calamidade estadual e Municipal; 

Considerando o afastamento de vários servidores da área da saúde em decorrência do Decreto Estadual aos 

servidores maiores de 60 (sessenta) anos que pertence ao grupo de risco do COVID-19; 

Considerando a necessidade de fechamento da escala mensal de profissionais para atuarem nos diversos 

atendimentos na Unidade Mista de Saúde e ainda no atendimento à Pandemia; 

E por fim, diante de tais considerações sugerimos a contratação imediata de 06 (seis) profissionais, sendo, 

sendo 03 (três) Enfermeiros e 03 (três) técnicos de Enfermagem: 

ENFERMEIROS 

KARINA MARQUES, CPF: 046.402.361-07 residente e domiciliado  na linha 12 S/N Km 13 R Morcego 

Zona Rural 

CLÁUDIO ROBERTO DO NASCIMENTO, CPF: 714.215.802-68 residente e domiciliado na linha 

água Branca km 11  Zona Rural na cidade de Cabixi – RO 

ELIANE LOUREIRO DE OLIVEIRA, CPF: 651.963.412-34 residente e domiciliada  na R. Vinte e Seis 

3497 Res Cidade Verde I na cidade de Vilhena-RO. 
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TECNICO DE ENFERMAGEM 
 

GRACIELE REMPEL CPF: 902.989.772-49 residente e domiciliada na linha água Branca km 11  Zona 
Rural na cidade de Cabixi – RO 

MICHELLI PATRÍCIA SATTLER, CPF: 007.544.092-01 residente a domiciliada na Av. Benno Luiz 
Grafin 3565 Jardim Oliveiras na cidade de Vilhena-RO. 

CLAUDIOMAR DOS SANTOS SOARES  CPF: 969.146.292-34 Av. Castelo Branco 3109 na cidade de 
Cerejeiras - RO  

Justificamos ainda, que tais profissionais serão contratados somente no período que perdurar a emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. para que serviços de saúde não fiquem 

ainda mais precários, o que é inquestionável os prejuízos que causaria ao Município e população 

           

O enfrentamento à pandemia exige da Administração Pública respostas rápidas. A Lei nº 8.666/1993 propicia 

alguns dispositivos de afastamento de licitação que permitem aos gestores públicos adoção de medidas 

rápidas para compras e contratações, no entanto, se ausentes a finalidade pública, podem acarretar desvios de 

conduta não suportados pela Administração Pública e rechaçados não somente pelos órgãos de controle como 

pela própria sociedade. A seguir serão destacados três importantes dispositivos trazidos pelo artigo 24 da Lei nº 

8.666/1993, acerca de situações em que as licitações poderão ser dispensadas: os incisos I, II e IV. Além 

destes, outro grande destaque será a nova hipótese de dispensa, trazida pelo artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, 

cuja aplicabilidade dar-se-á de forma automática em todos os entes da federação.          

É dispensável a licitação: 

Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus, conforme citado abaixo: 

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que 

trata esta Lei. 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto 

perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas 

em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das 

informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 

contratação ou aquisição 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Para a despesa solicitada, designo os Projetos Atividade abaixo: 

2.054 - Ações de Enfrentamento Emergencial do Coronavirus (COVID-19) - Repasse Federal      

Elemento de Despesas: 31.90.34 - Outras Despesas Pessoal - Contr. Terceirizado    
Reserva Orçamentária R$100.000,00 (cem mil reais): 
Justificamos que tais profissionais a serem contratados terão uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais e 
serão distribuídos em Plantões de 24 (vinte e quatro).  

  

                                                                                                         Cabixi, 07 de Agosto de 2020. 

 

 

 
____________________________________ 

Francieli Tamanho 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Dec. nº 111/2020 


