
 

 

 

                 PARECER JURÍDICO 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  2022.0808.001/2022-SESMA 

 
DA: ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO  

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF.: Dispensa de Licitação nº  2022.0808.001/2022-SESMA – Processo Administrativo nº 

0808001/2022 –SESMA 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL PARA REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL E 
PLANTÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA - 
ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA. 
 

 

EMENTA: Direito Administrativo. PMA – Dispensa de Licitação – Possibilidade legal.  

Lei 8.666/93. 

Sra. 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

Trata o presente expediente de solicitação de análise jurídica acerca do 

procedimento de contratação direta, fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei de 

Licitações. A Comissão de Licitação determinou o encaminhamento do 

procedimento de Dispensa de Licitação nº 2022.0808.001/2022-SESMA, tendo 

por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL PARA REALIZAR ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL E PLANTÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA - ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE 

ALTAMIRA-PA, para fins de parecer. 

 
Objetivamente, o procedimento trata-se de contratação de serviços 

médicos, sob a justificativa da emergencialidade diante da falta de profissionais 

deste setor no quadro de servidores efetivos no Distrito de Cachoeira da Serra – 

Zona Rural, aliado a grande demanda no local.  

 
O mesmo foi distribuído a esta Assessoria Jurídica para fins de 

atendimento ao ordenamento legal. 

 

Relatado o pleito, emite-se o parecer: 

 

 A licitação é procedimento obrigatório à Administração Pública para 



 

 

 

efetuar suas contratações, consoante preceitua o art. 37. Inciso XXI da 

Constituição Federal, ressalvados os casos em que a Administração pode ou 

deve deixar de realizar licitação, tornando-se dispensada, dispensável e 

inexigível. 

Ressalta-se que, a presente dispensa se faz necessária pois o Distrito de 

Cachoeira da Serra, pertencente ao município de Altamira/Pará, que localizado 

às margens da BR-163, entre o Distrito de Castelo dos Sonhos e a cidade de 

Guarantã do Norte (Mato Grosso), a uma distância geográfica significativa de 

centros urbanos desenvolvidos, sendo essa distância aproximandamente de 

1.100 km da sede do município de Altamira-PA.  

O Distrito tem baixo índice de desenvolvimento, com uma precária 

estrutura urbana e difícil organização do setor de serviços, com população 

estimada de mais de 6 mil habitantes, com estradas de difícil acesso, sendo que 

a maioria da população reside na zona rural, que têm-se de se deslocar para o 

Distrito de Cachoeira da Serra em busca de atendimento médico.  

Destaca-se ainda que, além de todos esses difíceis fatores, estima-se que 

somente um terço da população possuí domicilio com rede de esgoto e água 

encanada, o que gera um cenário vulnerável e propício para o surgimento de 

uma população com quadro de saúde que necessita atenção médica hospitalar.   

 No mais, importante mencionar, que outrora as prestações de serviços 

médico clinico geral eram realizadas por meio do Programa Mais Médicos para 

o Brasil, na UBS de Cachoeira da Serra, neste Distrito de Altamira/PA. Porém 

devido a rescisão contratual, unilateral, deste programa, e a não disponibilidade 

de substituição, conforme suas normativas, resultaram na indisponibilidade de 

profissionais de saúde para atendimento naquela UBS. 

Deste modo, restou, justificada a necessidade da contratação dos 

serviços em comento, visanda a garantia da saúde da população. Assim, nos 

termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na possibilidade de utilização da 

dispensa de licitação para a contratação do objeto ora mencionado. 

 
Este parecer é de caráter consultivo, conforme dispõe a melhor doutrina: 

 
[...] reconhece-se a autonomia da autoridade competente para avaliar o 
conteúdo do parecer jurídico e aceitá-lo ou não [...]. JUSTEN FILHO, 
Marçal. Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15º 
ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 601. 

 
No mesmo sentido o Tribunal de Contas da União, esclarece que: 

[...] deve-se verificar se o parecer está devidamente fundamentado, se 
defende tese aceitável e se está alicerçado em lição de doutrina ou de 
jurisprudência [...] (Acórdão nº. 206/2007, Plenário – TCU). 

 

Quanto ao mérito, a Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre os 

princípios que regem a Administração Pública, estabeleceu a necessidade de um 

procedimento prévio formal de escolha para as contratações de obras, serviços, 

compras e alienações, denominada licitação, a teor do seu art. 37, inciso XXI, in 

verbis: 



 

 

 

 
Art. 37 [...] 

XXI- ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis á garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Assim, como regra geral, tem-se a obrigatoriedade de licitação para a 

celebração de contratos com particulares. Entretanto, referido dispositivo 

constitucional ressalvou algumas situações legais previstas no art. 24 da Lei de 

Licitações, mais especificamente em seu inciso IV, cujo teor é o seguinte: 

 
Art. 24 É dispensável a licitação: 

 

IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para 
os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos 
e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

 

Como dito, a dispensa de licitação é uma dessas modalidades de 

contratação direta. O art. 24, da Lei nº. 8.666/93, é bem claro ao elencar os 

possíveis casos de dispensa, especificando em seu inciso IV cais são os 

capazes de dispensa.   

Sobre o tema, dilucida o administrativista Lucas Rocha Furtado, 

Procurador - Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, 

in verbis: 

 
A lei dispensa a licitação quando a demora na realização do 
procedimento licitatório for incompatível com a urgência na execução do 
contrato. Verificamos essas hipóteses em casos de emergência ou de 
calamidade pública (art. 24, IV). 
[...]  
Quanto á urgência de atendimento, o segundo pressuposto da aplicação 
do citado art. 24, IV, que legitima a contratação sem licitação, é aquela 
urgência qualificada pelo risco da ocorrência de prejuízo ou 
comprometimento da segurança de pessoas ou bens públicos e 
particulares, caso as medidas requeridas não sejam adotadas de pronto. 
(In Curso de Licitações e Contratos Administrativos, págs.74/75, 2ª 
Edição, Editora Fórum). 

 
Vê-se, assim, que alguns aspectos precisam ser avaliados pela 

Administração Pública quando da contratação emergencial. Urge restar 

demonstrada, concreta e efetivamente, a potencialidade de dano ás pessoas, 

obras, serviços, equipamentos ou outros bens, públicos ou particulares. O 

presente caso parece se adequar á previsão legal, diante da complexidade do 



 

 

 

caso, tudo devidamente justificado pela Secretária de Saúde constante na 

Solicitação da Contratação, necessitando medidas urgentes objetivando salvar 

vidas de pessoas  que residem naquela localidade. 

Entretanto, para que a contratação atenda integralmente o que diz a letra 

da lei, indispensável seguir o rito do art. 26 da Lei. 8.666/93, ou seja, a autoridade 

superior deverá RATIFICAR a justificativa da Dispensa de Licitação, para que o 

ato administrativo tenha eficácia, orientando ainda que o referido ato seja 

devidamente publicado em imprensa oficial, dentro do prazo estabelecido. 

Vejamos:  

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 

parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 

3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 

eficácia dos atos. 

 

Deste modo, entendo que a contratação se encontra amparada pela 

legislação.
 

 
3 – CONCLUSÃO 

 
Ante o exposto, opino pela possibilidade jurídica de contratação direta por 

dispensa de licitação emergencial, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº. 

8.666/93, ficando a decisão de mérito acerca da conveniência, oportunidade, 

necessidade e viabilidade orçamentária a cargo da autoridade consulente. 

S.M.J 

     
             Altamira/PA, 16 de agosto de 2022. 

 

 

                       
JÚLIA STOESSEL KLAUTAU SADALLA 

                                              ASSESSORA JURÍDICA 
     OAB/PA 32.148 

 
 
 
 

RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON 
ASSESSORIA JURÍDICA 
    OAB/PA N°19681 
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