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PARECER JURÍDICO Nº 072/2021 

 

 

Processo Administrativo Licitatório nº 6/2021-00010 

Responsável/Interessado (a): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Assunto: Procedimento Licitatório  

Modalidade: Inexigibilidade - Fundamentado no Art.25 da Lei nº 

8.666/93. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de autos do Processo Licitatório nº 6/2021-00010, 

encaminhados para esta procuradoria nos termos do art. 38, parágrafo 

único da Lei 8.666/93, oriundos da Secretaria Municipal de Saúde. 

Tendo como objeto: Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de exames médicos por razões fundamentais, 

exclusivas e excepcionais para suprir de forma imediata às 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Acará/PA. 

Após detida análise, identificou-se o Termo de Referência com 

justificativa, Ofício nº 18/2021 do Conselho Municipal de Saúde de 

Acará, Tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do SUS, Proposta de execução dos exames 

laboratoriais, Documentação habilitatória da empresa, Documento de 

identificação dos responsáveis, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

Alvará de Funcionamento, Certidões Negativas de Regularidade, 

Certificado de Regularidade, Licença de Funcionamento, Atestado de 
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Capacidade Técnica, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), Dotação orçamentária, Declaração de adequação orçamentária e 

financeira, autorização para abertura de procedimento licitatório na 

modalidade dispensa de licitação, termo de abertura de processo 

licitatório, portaria de constituição da comissão permanente de licitação 

do município do Acará (nº 01/2021- GAB. PREFEITO), autuação do 

Processo Licitatório pela CPL e minuta de termo de contrato. 

         O processo foi encaminhado a essa procuradoria por meio de 

despacho da CPL, para análise e parecer. 

             É o que nos cumpre relatar, passemos à análise.  

         FUNDAMENTAÇÃO 

       Por meio da determinação do art. 37, XXI da Constituição Federal de 

1988, tornou-se o processo licitatório essencial para os contratos 

realizados pela Administração Pública, sendo uma forma de seleção 

imparcial e involucrada pelos princípios constitucionais. 

     Contudo, a Administração Pública se depara com situações 

excepcionais pré-estabelecidas na legislação, como a trazida nos autos 

que é abrangidas pelo caput do art.25 da Lei 8.666/93, veja-se:  

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição 

(...) 

 Veja-se, que tal inviabilidade de competição está  relacionada com a 

natureza do objeto a ser contratado, pois se estabelece que suas 

especificações serão atendidas mediante a observância da Tabela de 

Procedimentos SUS, além de ser observar que trata-se de serviço técnico 

especializado e identifica-se a notória especialização do contratado por 
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meio de da documentação correspondente nos autos, como os atestados 

de capacitação técnica, dessa forma inviabilizando a competição, assim 

também é o entendimento do Tribunal de Contas da União: 

Súmula TCU-252/2010: 

 “A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que 

alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença 

simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os 

mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória 

especialização do contratado.” 

 

 Assim, fundamenta-se a contratação por meio da  Portaria 

nº1.034/2010 do Ministério da Saúde que dispõe sobre a possibilidade 

de uma instituição privada ser utilizada de forma complementar aos 

serviços públicos, veja-se: 

Art. 1º Dispor sobre a participação de forma complementar das instituições 

privadas de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Art. 2º Quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 

assistencial à população de uma determinada área, o gestor estadual ou 

municipal poderá complementar a oferta com serviços privados de assistência 

à saúde, desde que: 

I - comprovada a necessidade de complementação dos serviços públicos de 

saúde; e 

II - haja a impossibilidade de ampliação dos serviços públicos de saúde. 
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§ 1º A complementação dos serviços deverá observar aos princípios e as 

diretrizes do SUS, em especial, a regionalização, a pactuação, a programação, 

os parâmetros de cobertura assistencial e a universalidade do acesso. 

§ 2º Para fins de organização da rede de serviços e justificativa da necessidade 

de complementaridade, deverá ser elaborado um Plano Operativo para os 

serviços públicos de saúde, nos termos do art. 7º da presente Portaria. 

§ 3º A necessidade de complementação de serviços deverá ser aprovada pelo 

Conselho de Saúde e constar no Plano de Saúde respectivo. 

Art. 3º A participação complementar das instituições privadas de assistência à 

saúde no SUS será formalizada mediante contrato ou convênio, celebrado entre 

o ente público e a instituição privada, observadas as normas de direito público 

e o disposto nesta Portaria. 

 

Os autos do processo se coadunam com os requisitos observados na 

Portaria nº1.034/2010 do Ministério da Saúde para a contratação 

complementar dos serviços laboratoriais para o município, no que tange 

a necessidade do serviço que é pautada na insuficiência dos serviços 

públicos para garantir o direito à saúde de seus munícipes e na 

impossibilidade de ampliação dos serviços públicos pois a demanda do 

setor da saúde se tornou túrgida em razão da pandemia da COVID-19.  

Nota-se a manifestação do Conselho Municipal de Saúde ( Ofício nº 

18/2021 CMS/ACARÁ) pela aprovação da contratação complementar em 

respeito ao parágrafo 3º do art. 2º da Portaria nº1.034/2010.   
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Nesse passo, tem-se como exigível a adoção dos requisitos do art.9º da 

Portaria nº 1.034/2010, entre eles destaca-se o inciso III no que tange a  

identificação do contrato por meio do código do CNES 

Ademais, cumpre evidenciar o art.8 da Portaria nº 1.034/2010 que traz 

um rol de condicionantes para a empresa contratada atender, tais como 

a  manutenção do registro atualizado no CNES e  a obrigação de 

apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que 

demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto. 

      Ressalva-se pela apresentação do Plano Operativo, instrumento que 

integrará todos os ajustes entre o ente público e a instituição privada 

constando os elementos que demonstrem a utilização da capacidade 

instalada necessária ao cumprimento do objeto do contrato, a definição 

de oferta, fluxo de serviços e pactuação de metas, tendo em vista o art.7º 

da referida portaria ministerial. . 

    Constam, nos autos, os elementos essenciais para a realização do 

procedimento licitatório na modalidade de inexigibilidade, tais como o 

Termo de Referência  assinado pelo Ordenador da despesa, elaboração 

da minuta do contrato e  apresentam-se a dotação orçamentária 

conforme Arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput da Lei 8.666/93.   

      Por fim, cumpre destacar que compete a essa Procuradoria, única e 

exclusivamente, prestar consultoria, sendo este parecer meramente 

opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar 

em aspectos relativos à conveniência e oportunidade da prática dos atos 

administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do 

administrador público legalmente competente, tampouco examinar 
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questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou 

financeira, salvo hipóteses teratológicas. 

 

                  CONCLUSÃO 

 

Nessas condições, pela a análise jurídica e considerando o interesse 

municipal em suprir as necessidades abrangidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, OPINA-SE, de forma favorável ao prosseguimento 

do Processo Administrativo, encontrando-se apto-se a execução.  

É o parecer. 

Acará, 11 de maio de 2021. 

 

Nayana Soeiro de Melo 

OAB/PA 12.463 

Procuradora Geral do Município do Acará/PA 
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