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PARECER JURÍDICO / 2020 

 

EMENTA: PARECER JURIDICO - PROCESSO 

ADMINITRATIVO Nº 9453/2019 – DISPENSA DE 

LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO CLINICA 

ESPECIALIZADA – CUMPRIMENTO LIMINAR. 

 

1  CONSULTA. 

Trata-se de análise solicitada pela Comissão Permanente de Licitação para emissão de 

parecer quanto CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM REGIME DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA para atender às necessidades do paciente GLEIDSON 

CANTUÁRIA SEIXAS no tratamento de dependência de substâncias psicoativas, conforme 

decisão liminar. 

Observa-se que os presentes autos já foram objeto de análise por esta Procuradoria. 

É o breve relatório.  

 

2 DA FUNDAMENTAÇÃO 

Os autos em análise   referem-se a processo administrativo visando a contratação de clínica 

especializada em regime de internação compulsória, para internação de paciente que necessita de 

tratamento para dependência de substancias psicoativas. 

A referida contratação decorre da necessidade de se atender à decisão judicial nos autos da 

Ação de Internação Compulsória, Processo nº 0010909-25.2019.814.0017. 

Verifica-se nos autos que esta Procuradoria Geral já se manifestou acerca da contratação 

por meio de Dispensa de Licitação, na data de 21 de janeiro de 2020. 

Consta também, parecer técnico da Controladoria Geral, datado de 22 de janeiro de 2020, 

concluindo pela legalidade do processo, bem como recomendando a promoção de publicidade dos 

atos através do Mural de Licitações. 

Na data de 22 de janeiro de 2020, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado 

do Pará o Decreto nº 007/2020, autorizando a contratação de clinica por meio de Dispensa de 

Licitação. 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
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Após os atos acima delineados, juntou-se ao processo Certidão do Departamento de 

Compras da Secretaria Municipal de Saúde, datada de 27 de janeiro de 2020, no qual se observa a 

desistência da empresa COMUNIDADE TERAPEUTICA VITORIA EIRELI, em formalizar 

contrato com esta Administração Pública.  

 Em referida certidão consta também a informação de juntada aos autos de nova 

documentação, para análise e providências visando a contratação da empresa CENTRO 

TERAPEUTICO VIDA NOVA LTDA.  

Não obstante, na data de 29 de janeiro de 2020, colacionou-se aos autos a informação 

contida na Certidão assinada pelo Coordenador do Setor de Compras da Secretaria Municipal de 

Saúde, de que a documentação apresentada pela empresa CENTRO TERAPEUTICO VIDA 

NOVA LTDA, possuía divergências.  

Desse modo, visando à conclusão do processo de contratação de clínica para atender a 

demanda judicial, e diante das inconsistências verificadas na documentação apresentada pela 

empresa CENTRO TERAPEUTICO VIDA NOVA LTDA, juntou-se ao processo a proposta e 

documentação da empresa H.VIEIRA E M BRANDÃO LTDA (nome fantasia AMAZIAS 

CENTRO TERAPEUTICO), retornando os autos a esta Procuradoria para análise. 

Pois bem, diante das situações fáticas apontadas, esta Procuradoria Geral manifesta-se da 

seguinte forma. 

É cediço que a regra é que toda e qualquer contratação firmada pela Administração seja 

precedida de licitação, na forma do art. 37, inc. XXI, da CF/88. No entanto, no caso em análise, 

vê-se que a Administração Pública pretende atender à necessidade de internação compulsória 

visando a cumprir decisão judicial que determinou o cumprimento da medida liminar no prazo 

máximo de 10(dez) dias. 

Diante da referida decisão buscou-se a proposta que melhor atendesse as necessidades do 

paciente e o interesse da Administração Pública, primando sempre em resguardar o princípio da 

economicidade, assim como o da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, todos 

amparados constitucionalmente. 

Desse modo, verificando-se o valor da contratação, qual seja R$ 10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais), percebe-se a possibilidade de se proceder à contratação por meio da dispensa de 

licitação prevista no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/1993, em razão do valor, senão veja-se a 

transcrição do referido dispositivo: 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/
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 II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 

possa ser realizada de uma só vez;  

Portanto, tendo em vista que o valor a ser dispendido com a contratação está dentro do 

limite previsto no artigo transcrito acima, demonstrada está a possibilidade de se efetivar a 

contratação por meio de dispensa licitação. 

No que tange à minuta contratual apresentada, tem-se que a mesma preenche os requisitos 

exigidos. 

CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, opina-se favoravelmente ao processo de dispensa de licitação, com vistas 

a atender a decisão liminar proferida nos autos de nº 0010909-25.2019.814.0017. 

É o parecer S.M.J. 

Conceição do Araguaia-PA, 30 de janeiro de 2020. 
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