
Vem oo exome deste Procurodor JurÍdico Municipol, o presenle

processo odministrotivo, que troÍo de controtoçõo de médico especiolizodo

em cirurgios de Ortopedio e Troumotologio visondo otender os

necessidodes do Hospitol Municipol de lloilubo, conforme o consÍonte no

SoliciioçÕo de Despeso onexo oos outos.

Depreende-se dos oulos, pedido de solicitoçÕo de despeso

poro execuçõo do objeto deste processo odministrotivo, no modolidode de

inexigibilidode de licitoçÕo, com fulcro no ort. 25 do Lei 8.óóó193.

Consto Despocho do selor compelenle, o quol informo quonto

à previsÕo de despeso no progromoçÕo orçomenlório Exercícío 2019.

Cuido-se de onólise ocerco do possibilidode de conlrotoçõo

direto de DOUGTAS DA CONCEIçÃO DE OLIVEIRA, pessoo físico, inscrito no

CPF rio 078.750.947-71, com RG no 09801040-8/|FP-RJ, CRM no 52-70271-4,

residenle e domiciliodo o Av. Dr. Hugo de Mendonço, Altos, Apto. 01,

Centro, CEP.: ó8..l80-00, ltoitubo/PA. Ressolto-se que o Município de ltoitubo

nÕo possui médico residenle com eslo especiolizoÇõo em Ortopedio

Troumotologio. Destorte, devido à olto demondo do procuro de especiolis
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no referido óreo, foz-se necessório e justifico-se o controtoçõo do referido

profissionol, bem como destoco-se o crescente número de pocienles que

necessitom reolizor procedimentos cirúrgicos ortopédicos e
iroumotológicos. No mois, hó no otuolidode umo enorme filo de espero

poro reolizor procedimentos cirúrgicos no Hospiiol Regionol de Sonlorém,

oriundos do Município de ltoitubo.

lniciolmente, cobe regisiror que o inexigibilidode de licitoçÕo se

verifico sempre que houver inviobilidode de competiçÕo. No formo do Art.

25, do Lei 8.666193, que regulo o institulo dos licitoçÕes e controtos

odminislrotivos, "é inexigível o licitoçÕo quondo houver inviqbilidqde de

competiçôo ".

APLICACÃO DO CON CEITO DE INEXIGIBILIDADE

O objeto do controto o ser celebrodo englobo o ConÍroloçôo

de profissionol especiolizodo no prestoçõo de serviço médico em fovor do

Fundo Municipol de Soúde de ltoitubo, exigidos conhecimentos

especiolizodos, notodomenle no óreo de Cirurgios de Oriopedio e

Troumotologio.

Ante o exposto, pelos motivos ocimo esposodos, verifico-se que

o situoçôo opresentodo enquodro-se denlro do hipotese de inexlgibilidode

contido no Arl. 25 do Lei n" 8.666/93. Assim, opino-se em princípio, pelo

controtoçôo do pessoo físico DOUGLAS DA CONCETÇÃO DE OUVEtRA, n

volor mensol de R§-2ó.500,00 (vinte seis mil e quinhentos reois) perf ozen do
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totol do proposÍo oferlodo de R§-159,000,00 (cento e cinquento e nove mil

reois), no prestoçôo de serviço médico, no especiolizoçõo em cirurgios de

Ortopedio e Troumotologio, por ser essenciol e o mois odequodo o pleno

sotisfoçÕo do Município de ltoitubo, com reconhecimento pÚblico e olto

copocidode profissionol.

Porecer nÕo vinculonte, meromente opinotivo.

Solvo melhor juízo, é como entendemos.

ITAITUBA - PA, 2 evereiro de 20,l9.
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