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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2021 
 

 

ASSUNTO: Justificativa de contratação direta, razão da escolha do fornecedor ou executante e justificativa 

do preço. 

 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

 

 

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e parágrafo único, I, II e III, do 

art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à contratação com dispensa ou inexigibilidade de 

licitação, conforme cada caso concreto assim o exigir. 

 

I – OBJETO: Prestação de Serviços de Enfermeira Plantonista para o Hospital Municipal para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Senador José Porfírio/PA; 

 

1.1. Atuar oferecendo e realizando os seguintes serviços: 

 

● Coordenação, orientação e/ou desenvolvimento de trabalhos técnicos dentro de sua área de competência; 

 

● Realizar assistência de enfermagem; 

 

● Atendimento de paciente; 

 

● Medicação; 

 

● Suturas; 

 

● BCF (batimentos cardíacos fetais); 

 

● Partos normais; 

 

 Atender todos os prazos e procedimentos estipulados por leis e normas na área de atuação. 

 

II – CONTRATADO: JANAINA DE FRANÇA MARTINS RUI, CPF nº 014.115.722-46 

 

III – Caracterização da Situação Emergencial que Justifica a Inexigibilidade: não se aplica. 

 

IV – Razão da Escolha do Fornecedor: O profissional identificado no item II foi escolhido porque (I) é do 

ramo pertinente, nessa esteira, o objeto contratual do presente processo de inexigibilidade de licitação decorre 

da necessidade de vinculação de profissionais de enfermagem, uma vez que sua ausência na municipalidade, 

gera para a população sérios transtornos, principalmente considerando a situação pandêmica em cotejo com a 

dificuldade de mão de obra qualificada no Município.  
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V – Justificativa do Preço: os preços praticados são de mercado, itens que demonstram, sem maiores 

aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado no mercado, notadamente considerando-se, os 

serviços técnicos habilitado. 

 

Assim, submeto a presente justificativa a Análise da Assessoria e Consultoria Jurídica para posterior 

ratificação da Exma. Secretária Municipal de Saúde para os fins do disposto no caput, do art. 26 da Lei 

8.666/93. 

 

 

Senador José Porfírio/PA, 29 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

ANETE NEUCYANE VIANA COSTA SOUZA 

Secretária Municipal de Saúde 
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