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Senador José Porfírio/PA, 29 de julho de 2020. 

 

Destinatário: Comissão de Licitação. 

Assunto: Dispensa de licitação – Minuta Contratual nº. 20200139. 

 

1 – RELATÓRIO: 

Este setor fora instado a se manifestar acerca do PROCESSO DE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, que aduz pela contratação do Sr. 

HOMERO REYNALDO ORDONEZ RAMOS, como PROFISSIONAL 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MEDICINA, para atender as 

necessidades do Hospital do Município de Senador José Porfírio – PA, no 

enfrentamento da pandemia de COVID-19. 

Verifica-se que a contratação de profissional, experimentado na prática e 

vivência de seu labor, é essencial para que possa atender os serviços da área 

de medicina da Municipalidade com pessoalidade e eficiência. 

Nessa esteira, o objeto contratual do presente processo de inexigibilidade 

de licitação decorre da demanda gerada pela pandemia de COVID-19, 

necessidade dos serviços médicos, conforme demonstrado pela Secretária 

Municipal ANETE NEUCYANE VIANA COSTA SOUZA. 

Por fim, informa que a contratação pretendida com a Sra. HOMERO 

REYNALDO ORDONEZ RAMOS, possui o valor total de R$ 258.939,00 

(Duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais), dividido em 

90 (noventa) plantões no valor de R$ 2.877,10 (Dois mil, oitocentos e setenta e 

sete reais e dez centavos). 

Isto posto, passamos a análise do expediente. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO: 

A priori, faz-se necessário destacar os ensinamentos de NEIBUHR1 

(2008) que ao lecionar a respeito das contratações sem licitação pública 

                                                             
1 NEIBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Curitiba: Zênite, 

2008, p. 46.   
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assevera que em razão dos princípios que dirigem e orientam a Administração 

Pública, que a contratação direta é a exceção à regra da licitação, uma vez que 

tal modalidade de contratação direta ocorre em razão da inviabilidade de 

competição. 

Dessa forma, a Lei 13.979/2020 que regulamenta as medidas de 

enfrentamento a pandemia de COVID-19, passou a permitir a contratação por 

dispensa de licitação nos casos de profissionais destinados ao combate da 

pandemia de Covid/19, vejamos: 

Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, 
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus de 
que trata esta Lei.  

 

Portanto, a necessidade de atendimento médico é tanta que a Lei acima 

mencionada estabeleceu no inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 3º-J 

a essencialidade do profissional médico, conforme consta: 

§ 1º  Para efeitos do disposto no caput deste artigo, são 
considerados profissionais essenciais ao controle de 
doenças e à manutenção da ordem pública: 

I - médicos;    

 É imperioso registrar ainda, que a necessidade de atendimento médico 

especializado no Município se dá pela singularidade geográfica e contextual do 

próprio Município, a qual se revela muito específica e individualizada. 

Afinal, como é de conhecimento geral, o Município de Senador José 

Porfírio, está localizado ás margens do rio Xingu, cujo a dificuldade de acesso 

é verdadeiro ensejando, dessa forma, um  contexto de demanda social mais do 

que diferenciado, limitando sensivelmente a oferta de mão-de-obra qualificada, 

para a execução de serviços públicos necessários a atender o interesse social, 

gerando, assim natural e consequente dificuldades para a contratação de 

pessoal qualificado, inviabilizando, portanto a competição. 



 

Estado do Pará 
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40 

 

 

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - Senador José Porfírio - PA 
Contato: (93) 9 9196 0247 / E-MAIL: pmsjporfirio@hotmail.com 

Analisando o instrumento contratual cumpre os requisitos legais das 

cláusulas necessárias dispostas no art. 55 da Lei 8.666/1993, quais sejam: 

 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-

base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios 

de atualização monetária entre a data do adimplemento das 

obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, 

de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 

conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena 

execução, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as 

penalidades cabíveis e os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso 

de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio 

para conversão, quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 

vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e 

especialmente aos casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
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por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

Portanto, a minuta contratual a ser celebrado entre as partes, prevendo 

em suas clausulas todos os requisitos exigidos pelo Art. 55 da Lei de Licitações 

para a sua formalização, cumprindo as cláusulas necessárias do artigo supra. 

 

3 – CONCLUSÃO: 

O Setor Jurídico desta municipalidade aprova a MINUTA CONTRATUAL 

Nº. 20200139 nos termos do presente parecer, uma vez que preenche os 

requisitos exigidos pelo Art. 55 da Lei nº. 8.666/93, contendo todas as 

cláusulas contratuais para a sua legalidade. 

Salienta-se que o presente parecer é meramente opinativo, sendo 

enviado em resposta ao requerimento de origem. 

É o parecer. 

 

 

 

Paulo Vitor Negrão Reis 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/PA 18417 
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