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REPUBTICA FEDERATiYÂ DO BRASIL

ÊSTÂDO DO i}ARÁ
Prefeitur.r lú unicipii de itaituba

PARECER JURIDICO 20I8 . PMITB

PROCESSO N": 0l /201 B-lL

INTERES§ADO: MUNICíPIO DE ITAITUBA-PA

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
ITAITUBA

EMENTA: ConÍrotoçoo Direto por lnexigibilidode de Llcitoçõo.
Constitr.i""ot. a

Vem oo exome deste Procurodor .Jurídico Municipol, o

presenle processo odministrotivo, que troto de controioçôo de serviço

especiolizodo em psiquioirio do empreso INFECTO SERVTÇOS MÉD|COS

LTDA - ME. visondo otender os necessidodes do(o) PRETEITURA MUNtCtpAL

DE IIAITUBA, conforme o conslonte no Solicitoçoo de Despeso onexo oos

outos.

Depreende-se dos oulos, pedido de solicitoçÕo de despeso

poro execuÇÕo do obleto deste processo odministrotivo, no modolidode

de inexigibilidode de licitoçoo, com fulcro no ori. 25, ll, c/c Art. 13, lll. do Lei

8.6ó6193.

Consto Despocho do setor competente. o quol inÍormo

quonto o previsôo de despeso no progromoçôo orçomeniorio ExercÍcio

20rB Atividode t0ll .103020210.2.077 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
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ATENDIMENTO PSICOSOCIAL (CAPS), Clossificoçoo econômico 3.3.90.39.00

OUTROS SERV. DE TER. PESSOA JURÍDICA.

Cuido-se de onÓlise ocerco do possibilidode cie conlroloçÕo

direto de TNFECTO SERVIÇOS MÉDICOS UDA - ME, CNPJ n" 22.945.387 l010t-

91, sediodo o Av. SÕo Sebosiioo, no 294, solo 2Og,Bcsiro Sonlo Cloro' CEP':

ógoo5og0,nocidodedesontorém/PA.poroprestoçÕodeserviços
especiolizodo em psiquiotrio no Município de ltoitubo-PA'

lniciolmente.coberegistrorqueoinexigibi|idodedelicitoçÕo

se verifico sempre que houver inviobilidode de competiçÔo' No Íormo do

Arl.25, il do Lei 8.ó6ó193, que regulo o instituto dos licitoçÓes e contioios

odministrotivos, é inexigível o licitoçõo "poro o contÍoloÇõo de serviços

lécnicos enumerodos no ArÍ. 1 3 desto Lei, de noturezo singulor, com

profissionois ou empresos de notorio especiolizoÇoo' vedodo o

inexigibilidode poro serviços de publicidode e divulgoÇõo' O referido Art'

13domesmodiplomolegolconsidero,entreoutroshipoteses'como

serviços técnicos profissionois especiolizodos, os ossessorios ou consuliorios

técnicos e ouditorios finonceiros ou tributórios'

Poro eÍetivo corocterizoçÕo do inviobilidode de compeliÇÕo é

necessório à configuroçôo do notório especiolizoçÕo do conlrolodo e o

do singuloridode do objeio do conlroto.

Contorme preceituo o § lo do Art' 25 do Lei n'8'666193'

"considero-se de notorio especiolizoÇÔo o profissionol ou empÍeso cujo ,tr'



REPÚBLICA FEDERATI',/A DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PreÍeitura M unicipal de ltaituba

conceilo no compo de suo especiolidode, deconente de desempenho

onterior, estudos, experiêncios, publicoÇões, orgonizoçôo, oporelhomento'

equipe técnico, ou de oulros reqrrisitos relocionodos com suos olividodes,

permito inferir que seu lrqbolho é essenciol e indiscutivelmente o mois

odequodo o pleno sotisfoçôo do obieto de controio"'

No toconte ô singuloridode do objeto, é fundomentol que o

serviço requerido pelo Adminisiroçõo monlenho corocierísticos, requisitos,

estilos e exigêncios que, somente olrovés de umo controtoçÕo direÍo, lem-

se o certezo do pleno soiisÍoçÕo no cumprimenlo dos desígnios

estobelecidos pelo Adminislroçôo, otrovés doquele profissionol ou

empreso que estó porticulormente copocitodo o prestor'

Pontuo-se que ô objeto constonÍe no prestoçÕo de serviço em

onólise. cooduno-se com os necessidodes do ConÍrotonte'

Diio isso, em onólise oo peclido do Presidente do ComissÕo de

Licitoçôo, coodunodo os informoções sobre o profissionol o ser

controtodo, trozidos oos outos, resÍo opurodo o inexigibilidode de licitoçôo

poro o conÍrotoçÕo em telo, pelos ospectos oboixo descriÍos'

APLI CACÃO Do coNc ITO DE IN EXIGIBILI ADE

O objeto do controto o ser celebrodo englobo o prestoçoo de

serviços de consultorlo e ossessorio técnico odministrotlvo e previdenciório

e odvococio, exigidos conhécimentos extremomente especiolizodos'
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notodomente nos óreos jurídico e odministrotivo. As demois olividodes,

oborcodos pelo consultorio e previstos em controto, envolvem estudos

técnicos, emissÕo de poreceres e eloboroçôo de proieios, todos estos

oiividodes considerodos técnicos especiolizodos. Portonto, os serviços o

serem conlrotodos clossificom-se ciefinilivomente como técnicos

profissionois especiolizodos no formo do Art' 13 do Lei no B'óóól93'

A empreso responsóvel pelo execuçÕo dos serviços' possui seu

quodro proÍissionol de gronde renome. lorgo quolificoçoo e experiêncio

profissionol multidisciplinor. ConÍorme currículo junlodo oo processo' o

profissionol HEITOR ONODA LUIZ CALDAS é psiquiotro, groduodo em

Medicino, com residêncio médico no especiolidode de Psiquiotrio no Sub

especiolidode de Psicoteropio, possui experiêncio no serviço pÚblico, com

serviços prestodos nos secretorios Municipois de Brosil Novo e Ruropolis. Do

conjunto desles ospecios, depreende-se como certo

especiolizoçÕo do profissionol, sendo suos corocterísiicos

ideois poro o exercício dos funções exigidos em controto'

o notório

proÍissionois

No oprecioçÔo dos otividodes obieio do controto, veriÍico-se

que suo noturezo é multidisciplinor, exigidos poro o exercício do Íunçôo

conhecimentos especíÍicos no óreo de psiquiotrio. Por estos corocterísticos

resÍo evidenciodo o noturezo singuloríssimo do objeto do controto'

DA NOTóRIA ESPECIALIZACÃO

SINGUTARIDADE DO OBJETO

,&
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Ante o exposio, pelos motivos ocimo esposodos, verif ico-se

que o situoÇÕo opresenlodo se enquodÍo dentro do hipótese de

inexigibilidode contido no Art. 25, inciso ll, c/c Art' 13, inclso lll, ombos do

Lei n" 8.óóó193. ossim, opino-se em princÍpio, pelo conlrotoçÕo do empreso

INFECTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, no volor mensol de R$-8.840,00

(oito mil, oitoàentos e quorenio reois), totolizondo o montonte onuol em

R$-lOl.28O,O0 (cento e um mil, duzentos e oilenlo reois) poro prestor o

serviço especiolizodo em Psiquioirio poro otender o demondo do

Secretorio de SoÚde do Município de ltoitubo-PA'

Porecer nÕo vinculonte, meromente opinotivo.

Solvo melhor ju2o, é como entendemos.

ITAITUBA - PA, 17 e Julho de 2018.

Alem kht e Souso

Procurodor Jurídi o Municipol

OAB/PA n" 9.964
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