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Interessado: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 7/2021-004-FMS 

Processo Licitatório nº 7/2021.004-FMS, referente à dispensa de Licitação, tendo por OBJETO: 

Contratação de Pessoas Física ou Jurídica Especializada para Prestação de Serviços de 

Assistência Médico-Hospitalar e Ambulatório, para Atendimento de Emergência/Urgência, em 

regime de 12 e 24 horas diária, Pré-Hospitalares ou de Reabilitação Especializados em: 

CARDIOLOGIA, CLÍNICO GERAL E MÉDICO AUDITOR a serem Prestados aos indivíduos que deles 

necessitem, assistidos pela Secretaria municipal de saúde de Itupiranga-PA. 

 

Parecer do Controlador Municipal 

 
O Sr. Raimundo Nonato Mendes Silva, responsável pela Controladoria Municipal, 

nomeado pela Portaria de nº 07/2021, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da 

RESOLUÇÃO Nº. 11.535/TCM, de 01 de julho de 2014, que analisou integralmente o 

Processo Licitatório nº 7/2021.004-FMS, referente à dispensa de Licitação, tendo por 

OBJETO: Contratação de Pessoas Física ou Jurídica Especializada para Prestação de 

Serviços de Assistência Médico-Hospitalar e Ambulatório, para Atendimento de 

Emergência/Urgência, em regime de 12 e 24 horas diária, Pré-Hospitalares ou de 

Reabilitação Especializados em: CARDIOLOGIA, CLÍNICO GERAL E MÉDICO AUDITOR a 

serem Prestados aos indivíduos que deles necessitem, assistidos pela Secretaria 

municipal de saúde de Itupiranga-PA, com base nas regras insculpidas pela Lei nº. 

8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara que foi: 

 

 1. Verificado o processo e o mesmo encontra-se devidamente autuado, 

protocolado e enumerado, com a descrição sucinta do objeto e a respectiva 

autorização das autoridades competentes, bem como, o pedido acompanhado de 

descrição detalhada do objeto, o que atende o caput do art. 38 da Lei 8.666/1993; 

 
Art. 38. “O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta 

de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente”. 

 

DA ANÁLISE: 

 

 Aos 05 de março de 2021, Nos foi submetido a este Controladoria Municipal por 

parte da Comissão Permanente de Licitação Pedido para análise e Parecer Final sobre 

o processo na modalidade de dispensa de Licitação Processo Licitatório nº 7/2021.004-

FMS, referente à dispensa de Licitação, tendo por OBJETO: Contratação de Pessoas 

Física ou Jurídica Especializada para Prestação de Serviços de Assistência Médico-

Hospitalar e Ambulatório, para Atendimento de Emergência/Urgência, em regime de 

12 e 24 horas diária, Pré-Hospitalares ou de Reabilitação Especializados em: 

CARDIOLOGIA, CLÍNICO GERAL E MÉDICO AUDITOR a serem Prestados aos indivíduos 

que deles necessitem, assistidos pela Secretaria municipal de saúde de Itupiranga-PA, 

o processo encontra-se com Parecer emitido pela Procuradoria do Município datada 

de 06 de janeiro de 2021, manifestando-se a favor da contratação e opinando para 

seu andamento, tendo em vista a urgência do momento que estamos enfrentando. 
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PROPOSTAS VENCEDORAS: 

 

RAFAEL V SAMPAIO UND QTDE VL UNT VALOR TOTAL 

Médico Auditor Mês 6,00 5.000,00 R$                   30.000,00 

Serv. Méd. Em Clínica Geral - CAPS Mês 6,00 12.000,00 R$                   72.000,00 

Plantão de 12(doze) Horas Un 60,0 1.250,00 R$                   75.000,00 

Plantãp de 24(Vinte e quatro) Horas Un 60,0 2.500,00 R$                 150.000,00 

    Total R$        327.000,00 

 

RAFAEL MORAES R CUNHA UND QTDE VL UNT VALOR TOTAL 

Plantão de 12(doze) Horas Un 60,0 1250,00 R$                     75.000,00 

Plantãp de 24(Vinte e quatro) Horas Un 60,0 2.500,00 R$                   150.000,00 

    Total R$         225.000,00 

 

GILLIARD MACHADO CAMPOS UND QTDE VL UNT VALOR TOTAL 

Plantão de 12(doze) Horas Un 60,0 1250,00 R$                     75.000,00 

Plantãp de 24(Vinte e quatro) Horas Un 60,0 2.500,00 R$                   150.000,00 

    Total R$         225.000,00 

 

HANAH KAMADA C RIBEIRO UND QTDE VL UNT VALOR TOTAL 

Plantão de 12(doze) Horas Un 60,0 1250,00 R$                     75.000,00 

Plantãp de 24(Vinte e quatro) Horas Un 60,0 2.500,00 R$                   150.000,00 

    Total R$         225.000,00 

 

JOELY NATALY P DA SILVA UND QTDE VL UNT VALOR TOTAL 

Plantão de 12(doze) Horas Un 60,0 1250,00 R$                     75.000,00 

Plantãp de 24(Vinte e quatro) Horas Un 60,0 2.500,00 R$                   150.000,00 

    Total R$         225.000,00 

 

LUCAS VINICIUS D ROCHA UND QTDE VL UNT VALOR TOTAL 

Serv. Méd. Em Clínica Geral Mês 6,00 18.000,00 R$                 108.000,00 

Plantão de 12(doze) Horas Un 60,0 1.250,00 R$                   75.000,00 

Plantãp de 24(Vinte e quatro) Horas Un 60,0 2.500,00 R$                 150.000,00 

    Total R$        333.000,00 
 

M.E.C SERVIÇOS DE LABORATÓRIO 

 LTDA – ME 

UND QTDE VL UNT VALOR TOTAL 

Serviços Med. de Assistência Hospitalar Mês 6,0 115.000,00 R$          690.000,00 

    Total R$ 

             690.000,00 
 

ALEXANDRE DE SOUSA ROCHA UND QTDE VL UNT VALOR TOTAL 

Médico Especialista em cardiologia Mês 6,0 10.000,00 R$                     60.000,00 

    Total R$           60.000,00 
        

      TOTAL GERAL R$ 2.310.000,00 
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DA ESCOLHA DA MODALIDADE: 

 

Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 

 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 

a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 

contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

 

 art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. 

  

Marçal Justen Filho esclarece: 

  

“Observe-se que o conceito de emergência não é meramente „fático‟. Ou seja, emergência 

não simplesmente uma situação fática anormal. A emergência é um conceito relacional entre a 

situação fática anormal e a realização de certos valores. (...) A emergência consiste em 

ocorrência fática que produz modificação na situação visualizada pelo legislador como 

padrão. A ocorrência anômala (emergência) conduzirá ao sacrifício de certos valores se for 

mantida a disciplina jurídica estabelecida como regra geral. A situação emergencial põe em 

risco a satisfação dos valores buscados pela própria norma ou pelo ordenamento em seu todo. 

 

 Entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União (Decisão nº 347/1994 – 

Plenário – Min. Relator: Carlos Átila Álvares da Silva): 

  

“a) que, além da adoção das formalidades previstas no art. 26 e seu parágrafo único 

da Lei nº 8.666/93, são pressupostos da aplicação do caso de dispensa preconizado 

no art. 24, IV, da mesma Lei: 

  

a.1) que a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, 

não tenha se originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia 

administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, 

em alguma medida, ser atribuída à culpa ou dolo do(s) agente(s) público(s) que 

tinha(m) o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação; 

  

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/Lei-n-8.666-de-21-de-Junho-de-1993#art-24_inc-IV


 

CNPJ N° 05.077.102/0001-29 – www.itupiranga.pa.gov.br - Av. 14 de Julho, n° 12 - Centro - CEP 68580-000 - 
Itupiranga- PA 

 

a.2) que exista urgência concreta e efetiva do atendimento a situação decorrente do 

estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco de danos a bens ou à saúde 

ou à vida de pessoas; 

  

a.3) que o risco, além de concreta e efetivamente provável, se mostre iminente e 

especialmente gravoso; 

  

a.4) que a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro, de 

determinadas obras, serviços ou compras, segundo as especificações e quantitativos 

tecnicamente apurados, seja o meio adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco 

iminente detectado;" 

 
CONCLUSÃO; 

 

1 - Seguimos o parecer desta Procuradoria, revestidos da legalidade necessária em 

conformidade com análise jurídica. 

 

(x) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, 

julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para 

a municipalidade; 

 

( ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, 

julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a 

municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, 

encaminhado como anexo. 

 

( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas 

para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas 

no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo. 

 

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão 

sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime 

de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as 

providências dealçada. 

 Verificado por esta Controladoria que todos os trâmites Legais foram 

devidamente seguidos, aguarda sua publicação final no site do TCM/PA, Portal dos 

Jurisdicionados, Mural de Licitações para dá total Publicidade a esta Contratação. 

 

Aproveitamos a oportunidade para préstimos da mais alta estima e  

consideração. 

 

É o parecer desta Controladoria Municipal, SMJ.  

 

 

       Itupiranga, 05 de março de 2021. 

 

 

 

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA 

Controlador Municipal 

Portaria 07/2021-PMI. 
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