ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

PROCESSO Nº 006/2018/FMS - INEXIGIBILIDADE
PARECER JURÍDICO

PARECER
SOBRE
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAÇÃO N° 006/2018 - FMS, REFERENTE À
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
E ALIMENTAÇÃO PARA OS PACIENTES DO
TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS-PA, QUANDO
ESTIVEREM EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA
CIDADE DE SANTARÉM.
1) RELATÓRIO:
A Comissão de Licitação do Município de RURÓPOLIS, deliberou,
nos autos concernente a contratação objeto do presente TERMO, sugerindo que a
mesma se realizasse através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, por constar
no seu cadastro, de empresa com excelente ficha técnica e especialização no
ramo, bastando para tanto, a sua contratação imediata, após a publicação de tal
procedimento, observados preços e condições compatíveis com as práticas no
ramo de atividade.
Foi justificada a contratação do objeto do presente termo, pela
necessidade de suprir as exigências do Programa Tratamento fora do domicilio
TFD implantado em nosso município e que beneficia diversas classes sociais, em
especial as mais necessitadas e que muitas vezes não possui moradia muito
menos parentes algum na cidade de referencia dos serviços de saúde (SantarémPA), no qual são encaminhados pelo TFD atendendo a demanda e ações a serem
desenvolvidas junto a Fundo Municipal de Saúde.
A escolha recaiu na empresa ASSOCIAÇÃO CRISTO REI. Por ser a
única a prestar esse tipo de serviços na cidade de Santarém-PA, em obediência ao
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principio da continuidade dos serviços públicos, que em sua vez viabiliza a
contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das especialidades
requeridas.
2) PARECER:

2.1 - DA OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO
É imperativamente relevante saber que, todas as contratações
públicas devem ser precedidas da realização de certame licitatório, cumprindo ao
administrador a escolha da proposta que seja mais vantajosa ao interesse público,
sem olvidar do princípio da impessoalidade, que regula a participação dos
licitantes, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República de
1988 e da Lei n.º 8.666/93, denominada Lei das Licitações.
O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ao dissertar sobre licitação, ensina
que licitar visa:
“proporcionar

às

entidades

governamentais

a

possibilidade de realizarem o negócio mais vantajoso e
assegurar aos administrados ensejo de disputarem a
participação
administrativas

nos

negócios

entendem

que

de

as

realizar

pessoas
com

os

particulares”.
A mestra Odete Medauar destaca que:
“A Administração não pode contratar livremente, porque
deve ser atendido o princípio da igualdade de todos para
contratar

com

a

Administração

e

a

moralidade

administrativa, sobretudo”.
Na seara da obrigatoriedade de licitar, há que se observar que a
própria lei promove excepcionalidades, diante de situações de inviabilidade de
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competição, a própria lei estabelece hipóteses de inexigibilidade de licitação,
conforme previsão do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, autorizando à Administração a
realizar contratação direta, sem licitação.
Passemos à análise do referido dispositivo legal, ao caso concreto:
A justificativa da inexigibilidade na hipótese é a inviabilidade de
competição. Com efeito, não há critérios objetivos para aferir a melhor proposta
para a Administração Pública, não havendo, por consequência, supedâneo fático
para a realização do procedimento licitatório.
No entanto, ainda nas hipóteses de inexigibilidade, o administrador
público não está inteiramente livre para a contratação. É preciso a observância de
determinados requisitos legais e constitucionais, tudo devidamente demonstrado
em processo de inexigibilidade.

2.2 - CONCLUSÃO
Com base na argumentação desenvolvida, e de acordo com a
documentação acostada aos autos do processo administrativo de inexigibilidade de
licitação, destinado a contratação conforme objeto do presente TERMO, e estando
este de acordo com os ditames da Lei nº 8.666/93, e em especial ao art. 25, I da
referida lei, e cumprindo o rito estabelecido no art. 26, somos da opinião pela
INEXIGIBILIDADE

da

contratação

da

mencionada

empresa,

desde

que

preenchidos os requisitos legais, e respeitada a necessidade de formalização do
respectivo processo para a aferição e comprovação das exigências, atendidos
esses requisitos legais, frise-se, devendo estar evidenciados no respectivo
processo de inexigibilidade, a contratação é válida, e sendo assim, é o nosso
PARECER pela contratação ,da empresa em razão da excepcionalidade da Lei de
Licitação que promove a presente modalidade INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
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Ressaltamos que as afirmações aqui contidas são eminentemente
jurídicas e não vinculativas, podendo a Administração (se julgar conveniente e o
fizer de modo motivado) adotar outras medidas que julgar mais coerentes, inclusive
com a consulta a outros departamentos.
É o nosso parecer, sob censura da autoridade superior.
RURÓPOLIS-PA, 08 de janeiro de 2018.
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