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JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE COM 

BASE NAS PORTARIAS MINISTERIAL Nº. 2.567, DE 25 DE NOVEMBRO DE 

2016 E 2.895, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018 E NOS TERMOS DO ART.25, 

“CAPUT”, DA LEI 8.666, DE 1993. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE 

PRESTADOR DE SERVIÇO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS 

OFTALMOLÓGICOS COM BASE NAS PORTARIAS MINISTERIAL Nº 2.567. 

DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016 E 2.895, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018 E 

NOS TERMOS DO ART.25, “CAPUT”, DA LEI 8.666, DE 1993. 

 

Cametá, 07 de Dezembro de 2018. 

 

Em atenção à solicitação feita pelo Gabinete do Secretário Municipal de Saúde/ 

SMS, vimos apresentar justificativa, conforme prevê art. 26 da Lei 8.666/93, para 

proceder com o PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, destinada a 

CONTRATAÇÃO DIRETA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA REALIZAR 

PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS COM BASE NAS PORTARIAS 

MINISTERIAL Nº 2.567. DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016 E 2.895, DE 12 DE 

SETEMBRO DE 2018 E NOS TERMOS DO ART.25, “CAPUT”, DA LEI 8.666, 

DE 1993, Informamos que, na legislação vigente, existe a possibilidade da 

contratação direta, conforme justificativas elencadas a seguir: 

 

1- DO OBJETO:  

É pública e notória a necessidade de contratação de profissionais para a 

prestação de serviços oftalmológicos, para atuarem junto a Secretaria Municipal 

de Saúde de Cametá. 

Vale salientar que diante da grande demanda de paciente, 300 (trezentos) 

pacientes esperando por atendimento cirúrgico do Aparelho da visão (dados da 

SMS), e como o município de Cametá não possui corpo técnico especializado 

nesta área, para realizar o serviço, não nos resta outra alternativa a não ser 

sugerir uma contratação direta e imediata de empresa privada, devido a urgência 

do serviço a ser prestado para a comunidade em geral, pois os procedimentos 

devem obrigatoriamente serem executados até dia 31 de dezembro de 2018, sob 

pena de devolução de recursos e deixando cidadãos que necessitam deste 

serviço de saúde sem ter tal atendimento. 

Caso este procedimento de Inexigibilidade não seja feito  

Informamos que um processo licitatório, na modalidade Chamada Publica, para 

a contratação de prestadores de serviço ou profissionais na área de saúde 

(oftalmologia) para atuarem especificamente nesta estratégia de ampliação de 
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procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Sistema único de Saúde (Portaria 

2895 de 12 de setembro de 2018), demanda de um tempo que hoje não temos, 

e, não se fazendo esta contratação direta tememos que os serviços de saúde 

fiquem ainda mais precários, o que é inquestionável os prejuízos que já sofre o 

Município e a população e que poderia se agravar com a ausência de mais um 

serviço de saúde, é que sugerimos que se lance mão de uma inexigibilidade para 

a contratação em tese. 

Os serviços de saúde compõe o rol das garantias constitucionais e estão 

intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Nesta linha, cabe 

transcrever o que dispõe os Arts. 196 e 197 da Carta Mágna: 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. 

Art. 197. São de relevância pública as ações e 

serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa 

física ou jurídica de direito privado.” 

Em razão do dever de garantir os serviços de saúde não pode o Município correr 

o risco de adiar a contratação em questão, devendo buscar na lei e nos princípios 

norteadores da Administração Pública uma forma de solução que vá ao encontro 

do interesse público e anseios da população. 

Nesta linha, verificando os prejuízos que podem ocorrer para os indispensáveis 

serviços de saúde, temos que, neste momento e de vida e transitoriedade da 

situação, a melhor solução é lançar mão da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

Tendo em vista a URGÊNCIA da situação, o que pode acarretar prejuízo a 

população, urge lançar mão da referida modalidade licitatória para promover a 

contratação direta, por inexigibilidade e, assim, garantir a continuidade dos 

serviços necessários para gestão plena e manutenção dos serviços públicos de 

saúde, de maneira ininterrupta e com a garantia da qualidade no atendimento da 

saúde dos munícipes. 

1.1 DA CONVENIÊNCIA PÚBLICA: 

A prestação dos serviços, em caráter de urgência nas condições determinadas 

pelo gestor municipal, configura-se como o mais conveniente para a 

Administração Pública Municipal, posto que possibilita a Gestão cumprir com os 

Princípios da responsabilidade, impessoalidade e controle dos gastos públicos, 
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evitando desperdícios de recursos, o que certamente acarretará a redução de 

custos para o erário, além de fazer garantir a efetiva garantia de entregar a 

municipalidade um serviço essencial e básico que são os serviços de saúde 

público. 

 

2 – DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

O Estatuto de Licitações e Contrato (Lei Federal nº 8.666/1993), quando define 

os preceitos de contratação pela Administração Pública, determina que eventos 

dessa natureza sejam precedidos dos respectivos processos licitatórios, exceto 

em algumas hipóteses, quando essa ação pode ser realizada através de 

“dispensa de licitação” (art. 24) e “inexigibilidade de licitação” (art. 25). 

Para se utilizar dessa exceção, a lei exige que o objeto a ser contratado esteja 

enquadrado nas permissões previstas nos artigos antes citados. O estatuto de 

Licitações e Contrato (Lei Federal nº 8.666/1993), quando define os preceitos de 

contratação pela Administração Pública, determina que eventos dessa natureza 

sejam precedidos de Justificativa conforme prevê art. 26. 

 

3 – DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Para a contratação desejada, CONTRATAÇÃO DIRETA DE PRESTADOR DE 

SERVIÇO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS COM 

BASE NAS PORTARIAS MINISTERIAL Nº 2.567. DE 25 DE NOVEMBRO DE 

2016 E 2.895, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018 E NOS TERMOS DO ART.25, 

“CAPUT”, DA LEI 8.666, DE 1993, a permissão legal está prevista no art. 25 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

Neste ato em analise, trata-se de hipótese de contratação direta por 

inexigibilidade de licitação, autorizada pela Portaria Ministerial Nº. 2.567 de 2016, 

no seu Art. 5º,§1º e § 2º, que abaixo se transcrevem: 

Art. 5º. A contratação complementar dos 

prestadores de serviços de saúde se dará nos 

termos da Lei nº 8.666, de 1993. 

§1º. Desde que justificado pelo gestor 

competente, será admitido o credenciamento 

formal das entidades privadas nas hipóteses em 

que houver necessidade de um maior número 

de prestadores para o mesmo objeto e a 

competição entre eles for inviável. 

§2º. No caso do §1º, serão aplicadas as regras 

da inexigibilidade de licitação, nos termos do 

art. 25, “caput”, da Lei 8.666, de 1993. 

E segundo a mesma portaria, em seu art. 6º enfatiza que: “O Credenciamento 

das entidades privadas prestadoras de serviços de saúde obedecerá às 
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seguintes etapas: I – chamamento público, com a publicação de edital e 

respectivo regulamento;”.  

Porém, nos termos da LEI Nº 13.019 de JULHO DE 2014, é plenamente aceitável 

a dispensa da realização do chamamento público, nos termos dos artigos 

30, incisos I e VI e artigos 32 § 2º da referida lei, que abaixo se transcreve: 

ART. 30. A Administração pública poderá 

dispensar a realização do chamamento público: 

I – no caso de urgência decorrente de 

paralisação ou iminência de paralisação de 

atividades de relevante interesse público, 

pelo prazo de até cento e oitenta dias; 

(...) 

VI – no caso de atividades voltadas ou 

vinculadas a serviços de educação, saúde e 

assistência social, desde que executadas por 

organizações da sociedade civil previamente 

credenciadas pelo órgão gestor da respectiva 

politica. 

ART. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta 

Lei, a ausência de realização de chamamento 

público será justificada pelo administrador 

público. 

A inviabilidade de competição está relacionada ao objeto, considerando que a 

empresa indicada, é a única que encontra–se apta para procedimentos 

cirúrgicos eletivos de oftalmologia, conforme consta na justificativa da secretaria 

Municipal de Saúde, POSSUINDO CONDIÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PELO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS PROCEDIMENTOS 

E POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA TAL SERVIÇO (segundo 

justificativa da Secretaria Municipal de Saúde), tornando a natureza singular da 

contratação, e por ser a mesma a ÚNICA a estar cadastrada no DRAC 

(Departamento de Regulação, Avaliação e Controle) da Secretaria de Atenção à 

Saúde, no sistema SCNES–DATASUS ( documentação constante no processo). 

 

4 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE               

LICITAÇÃO. 

Analisando as especificações do objeto da contratação, vimos que envolve 

prestação imediata e urgente do serviço, neste caso. Outrossim, a prestadora de 

serviço é a única firma que tem disponibilidade para prestar os serviços em 

questão imediatamente, e possui as qualificações e estrutura necessárias para 

o tipo de serviço solicitado, ou seja, coloquialmente a Prefeitura não tem outra 

opção no momento a não ser, fazer a contratação direta. Visto a legalização do 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Comissão Permanente de Licitação 

 Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 
Email: cpl.pmcameta@gmail.com 

 
 

ato também cabe salientar que o serviço a ser prestado –PROCEDIMENTOS DE 

ROTINA DO APARELHO DA VISÃO e PROCEDIMENTOS CIRURGICOS 

ELETIVOS DO APARELHO DA VISÃO- é de extrema importância para o 

município dar continuidade do serviço público. 

Deste modo, sujeitamos nossa justificativa para a devida apreciação, para que 

entendemos ser ela sustentável, ratifique nossas razões e determine a 

contratação da empresa abaixo citada que ora indicamos, tendo em vista que 

isto, além de respaldo por lei, respeita todos os princípios norteadores da 

Administração Pública. 

 

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL:11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.301.0052.2 - 070– MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. 

FONTE DE RECURSOS: 010.000 – RECURSOS ORDINÁRIOS. 

 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 22 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.302.0253.2.129 – MANUTENÇÃO DA 

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. 

FONTE DE RECURSOS: OUTROS RECURSOS. 

 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.301.0260.2 - 127– OUTROS 

PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/SUS/FNS. 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. 

FONTE DE RECURSOS: 010.000 – OUTROS RECURSOS. 

 

6 – DAD0S DA EMPRESA: 

RAZÃO SOCIAL: CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA LTDA 

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, 3086 
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CIDADE: CAMETÁ/PA 

CNPJ: 24.715.249/0001 - 41 

 

DADOS PROFISSIONAIS:  

 

NOME: ANA CLAÚDIA VIANA WANZELER 

RG: 5475128 SSP/PA 

CPF: 910.861.082 - 72 

ESPECIALIDADE: MÉDICA OFTALMOLOGISTA 

CRM Nº. 152650 

 

Pelo presente será formalizado contrato (minuta anexo) e exigido da contratada 

apresentação das documentações exigidas no art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93. 

É que temos a expor e requerer. 

 

 

 

Márcio Vieira Gonçalves 

Pregoeiro/Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Cametá 
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