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ASSESSORIA JURIDICA
PARECER JURlDICO N° 324/2013-JUR
DISPENSA DE LICITAQAO N° 055/2013

Da: Assessoria Jundica do Municipio.
Para: Executive Municipal.
Assunto: CONTRATAQAO DE EMPRESA NA PRESTAQAO DE SERVigOS NA
AREA DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL, DURANTE O PERIOD© DE
60 DIAS.
Em atendimento ao Oficio n° 348/2013-GAB, seguem as consideragdes desta
Assessoria Juridica:
A Secretaria Municipal de Saude solicitou atraves do Oficio datado de
25 de julho de 2013, a CONTRATAQAO DE EMPRESA NA PRESTAQAO DE
SERVIQOS NA AREA DE FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE PALMITAL,
DURANTE O PERiODO DE 60 DIAS. Juntou orpamento detalhado.
Como se pode observar o valor total da despesa com a aquisigao e de
R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) pelo periodo de 60 dias.

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).

Considerando que ja houve a realizagao de despesa em valor que
somado

ao

que

se

pretende

contratar para

atender as

necessidades

da

Administragao ultrapassa o limite citado, mostra-se inviavel a dispensa cojji-;,
fundamento no valor da despesa.
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No entanto, cumpre salientar que se faz presente no caso a hipotese
de urgencia na contrata5ao, tendo em vista que a Secretaria de Saude esta
desfalcadas

de

profissionais,

principalmente

por nao

haver mais

hospital

funcionando no Municipio, de modo que todos os atendimentos estao concentrados
no Posto de Saude.

Conforme o descrito acima a contratagao do profissional em questao
nao pode aguardar a realizagao de regular procedimento de licitagao, situagao que
teve um grande agravo, com urn fechamento do unico hospital que realizava o
atendimento da populagao palmitalense, recaindo assim toda a demanda dessa no
Posto Municipal de Saude, o qual nao estava em condigao de receber essa
demanda, pois o mesmo nao possuia o numero necessario de profissionais
especializados para o funcionamento adequado da unidade de saude.
Assim sendo,

resta evidenciada a possibilidade/necessidade da

contratagao emergencial, pelo periodo de 60 (sessenta) dias, tempo que a priori
mostra-se suficiente para conclusao da licitagao na modalidade concorrencia que
esta em andamento.
Importa destacar que no caso em comento nao se mostra viavel, ao
menos neste memento, a realizagao de concurso publico, pois o aumento da
demanda no Posto de Saude esta atrelado ao fechamento do unico hospital que
havia no Municipio.
Ocorre que, estao sendo promovidas medidas para a reabertura do
hospital ou implantagao de um atraves de apoio da Administragao, e no caso de
voltar a ter um hospital no municipio a demanda do Posto de Saude naturalmente
sera reduzida.
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Portanto, as contratagoes neste momento sao apenas em carater
temporaria e para complementar os servigos ja prestados pelo municipio atraves de
funcionarios do quadro proprio, de modo que nao se justifica a realizagao imediata
de concurso publico.
Observe-se que a possibilidade de contratagao da iniciativa privada
para complementar o atendimento publico na area de saude esta previsto no §1° do
art. 199, da Constituigao Federal, que dispoe: "as instituigoes privadas poderao
participar de forma complementar do Sistema Unico de Saude, segundo diretrizes
deste, mediante contrato de direito publico ou convenio, tendo preferencia as
entidades filantrdpicas sem fins lucrativos".
Destaque-se, mais uma vez, que a contratagao de servigos da iniciativa
privada neste momento deve-se a insuficiencia da rede publica municipal em atender
o aumento temporario da demanda pelo servigo publico de saude em razao do
fechamento do unico hospital que existia no municipio.
Cite-se, ainda, inexistir no municipio entidade filantropica e ou sem fins
lucrativos que preste servigo de saude na area contratada, dai porque e possivel a
contratagao de empresa privada mesmo que tenha fins lucrativos, observando a
adequagao do prego ao praticado no mercado.
A possibilidade de dispense 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
prejulzo ou comprometer a seguranga de pessoas,

obras,

servigos,

equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, e somente para os
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
v.

000019
PREFESTURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CNPJ 75680025/0001-S2

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:

“E dispensavel tambem a iicitagao nos casos de emergencia ou de
calamidade publica. Situagoes emergenciais ou situagoes calamitosas nao se
compadecem com o procedimento licitatorio, empregado em situagoes
normais, quando as formalidades devem ser rigorosamente observadas"1.

No dizer de Vera Lucia Machado D’Aviia, a dispensa "e figura que
isenta a Administragao do regular procedimento licitatorio, apesarde no campo fatico
ser viavel a competigao, pela existencia de varios 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 forneceros mesmos bens ou prestar os mesmos servigos”2.

Como ressalta a autora, em hipoteses excepcionais, o proprio
legislador permitiu a dispensa de Iicitagao, em razao de determinadas circunstancias
faticas peculiares, como a verificada in casu.

CRETELLA JUNIOR, Jose. Das ticitagoes 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 Licitagdes e Contratos. 3a ed. rev. e ampl. Sao Paulo: Malheiros, 1998.
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Frisando, ainda, que nos casos relacionados pela legislaqao, ha a
discricionariedade da Administraqao Publica na escolha da dispensa ou nao do
certame, devendo sempre levar em conta o interesse publico.

For 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"3 .

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
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.

E o parecer. Submeta-se a apreciagao superior.
Palmital-PR, 07jlaagosto de/2013.

3 JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de Licita?6es e Contratos
Administrativos.
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