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1) RELATÓRIO 

A Comissão de Licitação do Município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, por meio  do 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deliberou, nos autos concernente a Contratação de Profissional 

Especializado em Serviços Médicos Cirurgião para atender as necessidades do Hospital 

Municipal de Senador José Porfírio/PA,  objeto do presente TERMO, sugerindo que a mesma se 

realizasse através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, por constar no seu cadastro, de pessoa 

física 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. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Realizada a análise da situação exposta, verifica-se que a questão versa no que concerne a 

interpretação do art. 25, inciso do II, da lei 8.666/93, que assim disciplina: 

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

Pelo que se observar da leitura do dispositivo, a norma versou de forma exemplificativa, a 

possibilidade da contratação direta desde que estejam presentes quatro elementos específicos, quais sejam, 

a inviabilidade de competição, contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 da Lei nº 

8.666/93, ser o mesmo de natureza singular e, por fim, que os profissionais tenham notória 

especialização, ou seja, não basta para contratação direta, o enquadramento da situação apenas nas 
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especificidades do inciso mas, principalmente, quando a situação caracterizar a inviabilidade da 

competição. 

Como é sabido, o elemento principal para acolhimento do processo de licitação, tomado como 

princípio constitucional, nos termos do art. 37, XXI é a possibilidade da competição entre vários 

interessados que possam atender às necessidades da Administração, isto é, havendo competição não há 

margem para adoção das exceções legais dispostas na norma infraconstitucional. 

A opção pelas situações dispostas no art. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93, só podem ser admitidas 

como exceção, pois havendo a mínima possibilidade de dúvida quanto ao processamento das mesmas, não 

há espaço para a contratação direta. 

3. PARECER JURÍDICO  

No caso em tela, realizada a análise dos contornos da contratação que ora se pretende realizar, 

juntamente com os documentos apresentados que instruem o pedido e a motivação do Fundo Municipal 

de Saúde, verifica-se que inexiste possibilidade de contratação via processo de licitação nos termos 

legais, recaindo sobre o fato e, por consequência, a respectiva pretensão à possibilidade de contratação nos 

termos do art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

Desta feita, o Setor Jurídico desta municipalidade, não vê óbice na contratação direta de 

Profissional Especializado em Serviços Médicos Cirurgião para atender as necessidades do Hospital 

Municipal de Senador José Porfírio/PA. 

É nesse sentido o parecer, que após atestado os requisitos legais, este Setor Jurídico é favorável 

a contração ora apresentada de acordo com os ditames da Lei nº 8.666/93, em especial ao art. 25, inciso 

II, c/c o art. 13, inciso III, e cumprindo o rito estabelecido no art. 26 do mesmo diploma legal, pela 

inexigibilidade da contratação da mencionada pessoa física. 

 Senador José Porfírio - PA, 05 de Setembro de 2018. 

 

_______________________________ 
Assessoria Jurídica 
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