
Estado do Pará 

MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40 

 

 
Rua Marechal Assunção, nº. 116, Bairro Centro, CEP 68.360-000, Senador José Porfírio/PA 

E-mail: procuradoriageral.sjp@gmail.com 

Destinatário: Comissão de Licitação. 

Assunto: Inexigibilidade de licitação – Minuta Contratual. 

 

 Ao Setor de Licitação, 

 

Este setor fora instado a se manifestar acerca de 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, que aduz pela 

possibilidade de contratação da empresa PRO-VISÃO SAÚDE 

OCULAR LTDA., tendo como objeto Prestação de serviços médicos 

hospitalares com exames, consultas e cirurgias 

oftalmológicas para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde. 

A Secretaria de Saúde do Município manifesta-se no 

sentido de que a contratação se enquadra dentro dos 

parâmetros estabelecidos na norma legal (Lei nº 8.666/93), 

notadamente quanto a aplicação do art. 25, II, a partir do 

reconhecimento técnico de que os serviços a serem prestados 

são de natureza singular, assim como a empresa a ser 

contratada, diante de seu histórico, atende ao requisito da 

notória especialização e, portanto, passível da contratação 

direta. 

Além disso, cita em sua análise base doutrinária que em 

cotejo com a documentação apresentada, acaba por concluir 

pela possibilidade da adequação fática e jurídica do preceito 

legal, ensejando, assim, à possibilidade do ajuste proposto. 

Diante da justifica apresentada em cotejo com o cenário 

local, seja do ponto de vista geográfico seja do ponto de 

vista populacional, observa-se que a contratação da empresa, 

é essencial para que possa atender às necessidades da área 

de saúde do município. 
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A priori, faz-se necessário destacar os ensinamentos de 

NEIBUHR1 (2008) que ao lecionar a respeito das contratações 

sem licitação pública 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.  

É imperioso registrar, ainda, que a inviabilidade de 

competição pode está posta no presente caso, a partir também 

da singularidade geográfica e contextual do 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. 

Neste ínterim, JUSTEN FILHO2 (2012), a respeito da 

inviabilidade da competição, leciona que tal característica 

não decorre da ausência de pluralidade de alternativas, mas 

em virtude da ausência de critério objetivo para escolha da 

proposta mais vantajosa de contratação. 

A lei de licitações discorre a respeito da 

inexigibilidade de licitação nos casos em que houver 

inviabilidade de competição, nos termos do Art. 25 da Lei 

8.666/93, vejamos: 

                                                
1 NEIBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Curitiba: Zênite, 
2008, p. 46.   
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8 ed. Ver. Ampl. e atual. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012, p. 495.   
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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; 

[...] 

 

No caso, é importante destacar, que a justificativa 

apresentada, revela, de pronto, que os serviços a serem 

desenvolvidos pelo futuro profissional estão dentro dos 

moldes apresentados pelo inciso II do artigo citado, pois o 

mesmo indica da necessidade de que estejam reunidos em 

conjunto em uma única situação, ou seja, ser um profissional 

técnico nos termos legais, desenvolva um serviço de natureza 

singular, ou seja único que somente aquele profissional ou 

empresa, com sua expertise consiga desenvolver o respectivo 

serviço e mais ninguém e, por fim, que o mesmo tenha notória 

especialização. 

Dentro desse universo e diante dos elementos 

apresentados no expediente, esta Assessoria, vislumbra que 

os que os serviços sejam de natureza singular. 

Além disso, havendo a necessidade da contratação, como 

assim revelada, e considerando a situação singular da 

carência de mão de obra no município de Senador José Porfírio 

devidamente justificada e fundamentada, e desde que cumprida 

as exigências do art. 26 da Lei nº 8.666/93, amoldando-se às 

exigências legais vinculadas, não se vislumbra nenhuma 

dificuldades para a contratação da empresa, desde que 

cumprida as formalidades legais, notadamente quanto aos 

elementos prévios de cumprimento do art. 26 ora citado. 

Por fim, essa Assessoria Jurídica entende pela 

possibilidade da contratação. 
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Vencida a primeira abordagem quanto à possibilidade da 

contratação nos moldes do art. 25, II c/c art. 13 da Lei nº 

8.666/93, passa-se a análise da minuta do futuro contrato, 

no seguintes termos: 

- Verifica-se a necessidade da inclusão no preâmbulo da 

referência ao presente parecer. 

- Considerando o objeto do contrato, cuja natureza são 

serviços individualizados na área de saúde oftalmológica, 

portanto, dependendo de demanda específica e vinculativa, 

verifica-se a necessidade de definição se o valor do contrato 

não seria estimado. Afinal, diante da demanda, o valor 

contratado pode ser acrescido ou suprimido. 

Daí, apenas por simples recomendação (cabendo ao gestor 

definir com base na discricionariedade), esta assessoria 

sugere que o mesmo seja estimado. 

- Verifica-se a necessidade da inclusão no instrumento 

contratual, da forma de controle dos atendimentos a serem 

executados, no intuito de se evitar possíveis distorções nos 

relatórios que servirão de base para os pagamentos devidos. 

Nestes termos, considerando os apontamentos ora 

apresentados, verifica-se que a minuta ora examinada, após 

os ajustes meramente formais, atende na íntegra as exigências 

legais e, portanto, essa assessoria a aprova. 

Por fim, apenas para efeito de ratificação, é importante 

ressaltar quanto à importância do art. 26, da lei nº 

8.666/93. 

Este é o parecer S.M.J. 

Senado José Porfírio, 22 de setembro de 2022. 

 

 

VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS 

Procurador Geral Do Município 
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