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PARECER JURÍDICO – PROCESSO Nº 085/2019-PMI 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE 

DA MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PARA PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA 

PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS 

FISIOTERAPÊUTICOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. 

1. RELATÓRIO: 

1. Foi encaminhado pela Comissão Permanente de Licitação, para esta Procuradoria 
proceder a análise da minuta de edital da chamada pública e contrato administrativo, parte 
integrante do Processo Administrativo nº 085/2019-PMI-SEMSA, com a finalidade de garantir a 
observância das formalidades legais para que se possa dar prosseguimento aos trâmites legais. 

2. A documentação supramencionada, consiste na proposta de edital de chamada pública, 
com o objetivo de realizar o credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de 
saúde, aptas à prestação de serviços: para contratação de empresa especializada para serviços 
fisioterapêuticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri. 

3. Por meio do ofício nº 250/2019-SEMSA/PMIG foi encaminhado ao Gabinete do 
Prefeito a demanda para eventual contratação de empresa especializada para serviços 
fisioterapêuticos para Secretaria de Saúde, visto que o Centro de Reabilitação Física de Igarapé-
Miri(CREFIM), não consegue atender toda a demanda do município. 

4. Após despacho de encaminhamento ao Setor de Compras, foi realizada a cotação de 
preço para a realização do procedimento de contratação, por conseguinte, diante da apresentação 
do Mapa de Cotação, despacho do prefeito municipal determinando abertura da licitação foi 
apresentado pelo setor competente a Declaração que a despesa tem adequação orçamentária anual 
e compatibilidade com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, portanto, constatada a existência de 
dotação orçamentária; autuação do processo licitatório; minuta do edital e anexos. 

5. Compulsando os autos, verifica-se em seu bojo: 

 Autorização para abertura de Chamada Pública na modalidade inexigibilidade de 
licitação, para eventual contratação de empresa especializada para serviços 
fisioterapêuticos para Secretaria de Saúde, considerando o Processo nº 085/2019-
PMI-SEMSA; 

 Termo de Autuação do Processo; 

 Minuta do Edital de Chamada Pública de Credenciamento e os anexos seguintes: 
Anexo I – Declaração Relativa à Trabalho de Menores; Anexo II – Minuta do 
Contrato; Anexo III – Serviço de Fisioterapia; Anexo IV – Modelo de Declaração de 
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Interesse em se Credenciar; Anexo V – Modelo de Declaração de Incompatibilidade 
de Cargos e Funções. 

6. É o que importa relatar. Passa-se a opinar. 

 

2. DO PARECER: 

7. Preliminarmente, importa asseverar que compete a esta assessoria prestar consultoria 
sob prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspecto relativos à conveniência e à 
oportunidade da prática dos atos administrativos, que são reservados à esfera discricionária do 
administrador público legalmente competente, muito menos examinar questões de natureza 
eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, ressalvadas as hipóteses teratológicas. 

8. Os limites supramencionados em relação a atividade desta assessoria jurídica se 
fundamentam em razão do princípio da deferência técnico-administrativa. Outrossim, as 
manifestações desta Procuradoria Geral são de natureza opinativa e, desta forma, não vinculantes 
para o gestor público, podendo este adotar orientação diversa daquela emanada do parecer jurídico. 

9. Pois bem. 

2.1. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 

10. O consulente tem a pretensão de realizar procedimento de chamada pública, sendo a 
modalidade de licitação adotada é a de inexigibilidade de licitação, para eventual contratação de 
empresa especializada para serviços fisioterapêuticos para Secretaria de Saúde do Município de 
Igarapé-Miri/PA, vem amparado no art. 199, §1º, da Constituição Federal de 1988, na Lei 
8.080/90 e 8.666/93 e suas alterações, com fulcro nos dispositivos abaixo transcritos. 

11. O parágrafo 1º, do art. 199, da CF autoriza a participação de instituições privadas, de 
forma complementar, no sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio. Essa participação foi regulamentada por meio da Lei 8080, que assim 
dispõe:  

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir 
a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada.  

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será 
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as 
normas de direito público.  

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem 
fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção 
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nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho 
Nacional de Saúde.  

§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento 
da remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único 
de Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em demonstrativo 
econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos 
serviços contratados.  

§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e 
administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.”  

 

12. Vê-se, portanto, que a fixação de critérios e valores são previamente estabelecidos pelo 
SUS, o que inviabiliza a realização de licitação, que fundamenta a inexigibilidade de licitação 
prevista no caput, do art. 25, da Lei 8.666/93.  

 

13. A inexigibilidade de licitação, as possibilidades descritas em lei são apenas 
exemplificativas, na redação do art. 25 da Lei de 8.666/93:  

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial:  

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, 
pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação. 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública”. 

 

14. Assim, da análise do termo de referência, justifica-se a adoção na modalidade de 
inexigibilidade de licitação, tendo em vista que o serviço a ser contratado impossibilita a 
competição entre os interessados, bem como fixa parâmetros para a participação das empresas do 
ramo, possibilitando que o usuário proceda a escolha do fornecedor credenciado, que vier a 
concordar com os valores e condições fixadas no edital. 
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2.6. PESQUISA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. 

15. A administração municipal, anteriormente a qualquer contratação, deverá prever o 
total de despesa que, por estimativa, será necessário despender com o objeto pretendido. Portanto, 
convém que a pesquisa de preços seja a mais ampla possível, envolvendo orçamentos praticados 
por diferentes fornecedores, exame de valores em outras contratações do Poder Público com 
objeto semelhante, dentre outros meios, possibilitando a autoridade competente avaliar sobre as 
vantagens e a economicidade da contratação que se pretende levar a efeito. 

16. No presente caso, foi realizada a cotação de preços junto a tabela do SUS, sendo os 
valores atualizados. Tal resultado consta na planilha do anexo III presente no bojo deste processo. 

17. Encontra-se presente nos autos deste processo, também, a Declaração de 
disponibilidade orçamentária. 

18. Assim, tendo em vista a declaração de compatibilidade e adequação da despesa, 
observa-se que foi dada atenção devida às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, 
havendo adequação da referida despesa à Lei Orçamentária Anual, ao Plano Plurianual e À Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

2.7. DA MINUTA DO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA E SEUS ANEXOS. 

19. Sob esse aspecto, o Edital sob análise encontra-se adequado à legislação pertinente, 
recomendando-se a aprovação da minuta. Registre-se, por oportuno, que o credenciamento deve 
observar os princípios norteadores do procedimento licitatório (Lei 8.666/93), no que se 
aplicarem.  

2.8. DA ANÁLISE DA MINUTA DO CONTRATO. 

20. Quanto a Minuta do contrato, deve-se afirmar que o mesmo fora elaborado em 
consonância com a legislação de regência, havendo condições, portanto, de prosseguimento da 
licitação em seus ulteriores termos. 

3. DA CONCLUSÃO. 

21. Ante o exposto, abstraídas as questões técnicas e resguardado o poder discricionário 
do gestor público quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, OPINO 
pela aprovação da minuta do edital de chamada pública e seus respectivos anexos. 

É o parecer, S.M.J. 

Igarapé-Miri/PA, 12 de abril de 2019. 

 

 

Igor Oliveira Cotta 
Procurador Geral do Município 
Decreto 006/2018 de 20.12.2018 

OAB/PA 18.743 
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