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ASSESSORIA JURIDICA 

PARECER JURIDICO N° 061/2013-JUR 

DISPENSA DE LICITAQAO N° 035/2013

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 02 (DOIS) MESES.

Em atendimento ao Oficio n° 078/2013-GAB, seguem as consideragoes desta

Assessoria Juridica:

A Secretaria Municipal de Saude solicitou a CONTRATAQAO DE 

EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE ANALISES CLINICAS, 

MEDICAS E LABORATORIAIS.

Como se pode observar o valor total da despesa com a aquisigao e de 

R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reals) pelo periodo de 02 meses.

E de esclarecer que o limite para a realizagao de compras diretas pela 

Administragao e de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que corresponde ao percentual de 

10% do previsto na alinea ‘a’, inciso II, do artigo 23 (Lei n. 8.666/93), portanto, seria 

viavel a dispensa com fundamento no valor da despesa.

Porem, para a hipotese em comento, cumpre salientar que se faz 

presente no caso em questao a hipotese de urgencia na contratagao que se amolda 

melhor ao caso. E que por ocasiao da assungao da nova administragao, fori 

encontrada a Secretaria Municipal de Saude desfalcada de profissionais habilitadof| 

na area de analises clinicas, medicas e laboratoriais uma vez que com
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fechamento do unico hospital que existia neste Municlpio, todos os atendimentos se 

concentraram no posto de saude.

Aumentando a demanda de atendimento, surgiu a necessidade 

inesperada de contratagao de mais profissionais para atender as demandas nao 

absorviveis pelos poucos profissionais concursados existentes, sendo certo que tal 

situagao que envolve o atendimento da saude dos municipes nao pode esperar o 

regular processamento de uma licitagao ou realizagao de urn concurso publico.

Conforme o descrito acima a contratagao de profissionais em questao 

nao pode aguardar a realizagao de regular procedimento de licitagao, pois ha 

necessidade de contratagao imediata de uma empresa que possa disponibilizar um 

profissional habilitado para realizar o atendimento na. area de analises clinicas, 

medicas e laboratoriais, com formagao profissional farmaceutico bioqulmico.

Assim sendo, resta evidenciada a possibilidade/necessidade da 

contratagao emergencial, pelo periodo de 02 (duas) meses, ate que a administragao 

possa realizar regular procedimento licitatorio.

A possibilidade de dispensa em razao de urgencia e prevista no artigo 

24, inciso IV, da Lei de Licitagoes:

“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 necessaries ao atendimento da situagao emergencial 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:
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“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.

No dizer de Vera Lucia Machado D’Avila, a dispensa “e figure 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 per e/e 

elencados, e tao-somente nesses cases, 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 licitagao, em razao de determinadas circunstancias 

faticas peculiares, como a verificada in casu.

Frisando, ainda, que nos casos relacionados pela legislagao, ha a 

discricionariedade da Administragao Publica na escolha da dispensa ou nao do 

certame, devendo sempre levar em conta o interesse publico.

Por isso, muitas vezes deve o administrador optar pela dispensa, uma 

vez que, como afirma Margal Justen Filho, "os custos necessaries a licitagao 

ultrapassarao beneficios que dela poderao advir,e .

Ademais, em atendimento ao que prescreve o artigo 26 da Lei de 

Licitagoes, cabe ressaltar que a razao da escolha do profissional em tela e pela 

reconhecida qualidade dos servigos que oferece e, especialmente, pelos pregos que
A

CRETELLA JUNIOR, Jose. Das licitagoes publicas. Rio de Janeiro: Forense. p. 
182.
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.

3 JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos 
Administrativos.
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pratica, que sao condizentes com aqueles verificados no mercado e, portanto, 

vantajosos para a Administragao.

Diante disso, esta Assessoria Juridica opina favoravelmente pela 

dispensa de licitagao no caso em analise, em razao da urgencia, pois se trata de 

contratagao de profissional para atendimento emergencial da administragao, com 

fundamento no artigo 24, IV, da Lei n. 8666/93 e demais dispositivos legais atinentes 

a especie.

parecer. Submeta-se a apreciagao superior. 

nital-PR, 28 de Fevereiro de 2013.
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