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ASSESSORIA JURIDICA 

PARECER JURIDICO N° 032/2013-JUR 

DISPENSA DE LICITAgAO N° 028/2013

Da: Assessoria Juridica do Municipio. 
Para: Executive Municipal.

Assunto: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE 

ANALISES CLINICAS, MEDICAS E LABORATORIAIS NO MUNICIPIO DE 

PALMITAL-PR PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES.

Em atendimento ao Oficio n° 053/2013-GAB, seguem as consideragoes

desta Assessoria Juridica:

A Secretaria Municipal de Saude solicitou, atraves do Oficio n° 

042/2013, a contratagao de Empresa para Servigos de Analises Clinicas, Medicas e 

Laboratoriais para logo neste inicio de gestao.

Primeiramente, cabe destacar a situagao precaria da infra-estrutura 

municipal quando da transmissao do cargo pelo Prefeito anterior que, frise-se, 

sequer se ocupou em inventariar adequadamente os bens publicos, repassando ao 

atual Prefeito urn Municipio administrativamente falido, em condigoes absurdas a 

que demonstram a ausencia de compromisso do gestor anterior com a coisa publica. 

Sequer fora realizado o pagamento dos salaries dos Servidores Publicos Municipas 

no mes de dezembro/2012. llv
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A Secretaria Municipal de Saude, assim como a maioria das 

secretarias municipais, foi recebida em situapao precaria, haja visto que a falta de 

profissionais especializados, ma condipao fisica e funciona! do posto municipal de 

saude, veiculos pertencentes a tal setor, uma vez que foi recebido apenas 01 

Ambulancia e 01 Veiculo Fiat Uno, em condipao de uso, no restante da frota, todos 

os veiculos apresentavam alguma avaria impossibilitando assim sua utilizapao.

Situapao que teve um grande agravo, com um fechamento do unico 

hospital que realizava o atendimento da populapao palmitalense, recaindo assim 

toda a demanda dessa no posto municipal de saude, o qual nao estava em condipao 

de receber essa demanda, pois o mesmo nao possuia o numero necessario de 

profissionais especializados para o funcionamento adequado da unidade de saude, 

frisa-se tambem que com apenas uma ambulancia funcionando a transferencia de 

pacientes para os hospitais da regiao, ficou prejudicada, com isso aumentou-se a 

necessidade de se ter haver mais profissionais em carater de plantao, tendo em 

vista o pronto atendimento emergencial da unidade.

Neste sentido, a contratapao de profissional especializado em analises 

clinicas, medicas e laboratoriais e essencial para o funcionamento de tal e deve ser 

realizada em carater de urgencia, tendo em vista ser a unidade do posto o unico

e esse nao pode parar seu 

funcionamento o qual tambem deve ser feito da melhor forma posslvel.

local de atendimento a saude do municipio

Desta feita, ate que se organize e realize um regular process© 

licitatorio, no sentido de suprir as necessidades de medicamentos e materials de 

enfermagem por um periodo maior, e certo que se faz necessaria a aquisipao dos 

referidos produtos para as necessidades imediatas, inclusive com esteio na situapac 

de emergencia, que fora decretada pelo Prefeito Municipal, considerando o excesso

/!
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de dividas e a situagao precarias de alguns predios pubticos, cujas fotografias 

anexas podem comprovar.

Neste sentido, considerando a extrema urgencia na contratagao, tendo 

em vista a necessidade da continuagao dos servigos publicos, conforme ja fora 

ventilado, opinamos pela contratagao via dispense de licitagao, por periodo curto e 

suficiente para a realizagao do regular procedimento licitatorio, conforme preve o Art. 

24, IV da Lei 8.666/93:

Art. 24. E dispensavel a licitagao:

IV - nos casos de emergencia ou de calamidade publica, quando 

caracterizada urgencia de atendimento de situagao que possa 

ocasionar prejuizo ou comprometer a seguranga de pessoas, obras, 

servigos, equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, e 

somente para os bens necessarios ao atendimento da situagao 

emergencia! ou calamitosa e para as parcelas de obras e servigos 

que possam ser concluidas no prazo maximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrencia da 

emergencia ou calamidade, vedada a prorrogagao dos respectivos 

contratos;

Nesse sentido, Cretella Junior:

“E dispensavel tambem a licitagao nos casos de emergencia ou de 

calamidade publica. Situagoes emergenciais ou situagoes 

calamitosas nao se compadecem com o procedimento licitatorio, 

empregado em situagoes normals, quando as formalidades devem 

ser rigorosamente observadas"1.

CRETELLA JUNIOR, Jose. Das licitagoes publicas. Rio de Janeiro: Forense. p. 
182.
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No dizer de Vera Lucia Machado D’Avila, a dispensa “e figura que isenta 

a Administragao do regular procedimento licitatorio, apesar de no campo fatico ser 

viavel a competigao, pela existencia de varies particulares que poderiam ofertar o 

bem ou servigo. Entretanto, optou o legislador por permitir que, nos casos por e/e 

elencados, e tao-somente nesses casos, a Administragao contrate de forma direta 

com terceiros, sem abrir o campo de competigao entre aqueles que, em tese, 

poderiam fornecer os mesmos bens ou prestar os mesmos servigos”2.

Como ressalta a autora, em hipoteses excepcionais, o proprio legislador 

permitiu a dispensa de licitapao, em razao de determinadas circunstancias faticas 

peculiares, como a verificada in casu.

Por outro lado, mas no mesmo sentido, sugerimos seja realizado 

orpamento para a contratapao, bem como essa seja realizada em tempo razoavel, 

para que os servipos publicos nao sejam interrompidos e tambem, para que nao seja 

realizada contratapao acima do razoavel, a fim de que sejam apenas executadas as 

reformas essencias para o funcionamento dos predios.

Nesta toada, esta Procuradoria Juridica opina pela possibilidade da 

aquisipao dos produtos via dispensa de licitapao pela urgencia/emergencia na 

contratapao, por periodo nao superior a 03 (tres) meses (tempo suficiente para a 

realizapao de regular procedimento licitatorio), para que os servipos essenciais nao 

sejam interrompidos.

E o parecer.

2 Dl PIETRO, Maria Sylvia; RAMOS, Dora Maria de Oliveira. SANTOS, Marcia 
Walquiria Batista dos; D’AVILA, Vera Lucia Machado. Temas Polemicos sobre 
Licitagoes e Contratos. 3a ed. rev. e ampl. Sao Paulo: Malheiros, 1998.
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ubmeta-se a apreciagao superior.

Palmital-PR, 04 de Fevereiro de 2013.

LUIS P>S 
ASSESS 
OAB/PR'

OLANDEK
iRijDICO
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