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PARECER JURIDICO 

INTERESSADO – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO AJURÚ. 

 OBJETO – COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL   - Unidade Mista 

de Saúde de Limoeiro do Ajuru- Hospital Dr. Cruz Moreira. 

  DISPENSA DE LICITAÇÃO-SITUAÇÃO EMERGENCIAL. 

                                Chega a esta Assessoria, Ofícios do Gabinete do Prefeito 

Municipal de Limoeiro do Ajurú, e do Secretário Municipal de Saúde, dando conta 

que a COMISSÃO DE TRANSIÇÃO MUNICIPAL NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA 

Nº062/2016, CONSTATOU A SITUAÇÃO CALAMITOSA EM QUE O GESTOR 

ANTERIOR, SR AMARILDO GONÇALVES PINHEIRO, E O SECRETARIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, NO FINAL DE SUA GESTÃO DEIXARAM COMPLETAMENTE DESABASTECIDOS 

DE MEDICAMENTOS O HOSPITAL  E EM TODOS OS POSTOS DE SAÚDE DO 

MUNICIPIO, PROVOCANDO UMA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA AO NOVO GESTOR 

QUE ASSUMIU DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. 

DOS FATOS. 

O RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSIÇÃO- 

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE 

MANDATO – CATM, INSTITUÍDA PELA PORTARIA MUNICIPAL Nº 062/2016-GP, 31 

DE OUTUBRO DE 2016, PARA AVALIAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES 

DAS DOCUMENTAÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº001/2016 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM, PARÁ, DE 06 DE OUTUBRO DE 

2016.(DOC.EM ANEXO). 

Em cumprimento ao que determina a Portaria Municipal nº062/2016-GP, de 31 de 

Outubro de 2016, a Comissão Administrativa de Transição de Mandato – CATM, o 

Relatório Conclusivo acerca da Análise dos Levantamentos e Demonstrativos 

Elaborados nos termos da Instrução Normativa nº001/2016 do Tribunal de Contas 

dos Municípios- TCM, PARÁ, de 06 de outubro de 2016.     
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A CATM, teve como Membros indicados pelo Prefeito Municipal Amarildo Gonçalves 

Pinheiro,   os Srs.(as) Eronildo Viana dos Reis, Brenda Fernandes Barra, Edson 

Farias Marques, Fábio Pantoja de Souza, José Daniel Rodrigues Barra, Josiélem 

Carima Moraes Pantoja, Maria do Socorro Costa Diniz, Vitória Pinheiro Leal e 

Walber Mecenas Gonçalves Brito.  

Os Membros indicados pelo próximo Gestor, Carlos Ernesto Nunes da Silva, foram os Srs. 

Francisco Maria Barbosa, Fredison de Leão Farias, José Augusto Sacramento Leão, 

Raimundo Sampaio Freitas, Adair José dos Santos Gonzaga, Guaracy Farias 

Moraes, Éric Felipe V. Pimenta e Manoel Santana dos Santos Gomes. 

 No que tange a Unidade Mista de Saúde de Limoeiro do Ajuru- Hospital Dr. Cruz 

Moreira.A COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DO NOVO PREFEITO QUE ASSUMIU 

DIA 01.01.2017,CHEGOU A SEGUINTE CONCLUSÃO, CONFORME CONSTA 

EM SEU RELATÓRIO : 

 Quanto à organização do serviço, o Hospital não possui Alvará Sanitário. 

 Não possui Procedimentos Operacionais Padrão (POPS), o que dificulta uma 

padronização nos atendimentos. 

 Não possui Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 

 Não possui Certificado do Corpo de Bombeiros, apenas possui 10 extintores com 

validade de 11/2016 distribuídos pelos espaços, mas alguns funcionários receberam 

treinamento informal, sem nenhum registro, mas não possui sinalização em caso de 

incêndio. 

 Não dispõe de Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS), 

o lixo biológico é armazenado em descartex e até mesmo em caixa de papelão 

improvisada e posteriormente colocado em sacos plásticos e deixados no mesmo 

lugar que o lixo comum, em um espaço na área externa, onde é realizada a coleta 

pela prefeitura duas vezes por semana e tem o mesmo destino, a Diretora nos 

informou que houve tentativas da contratação de uma empresa terceirizada, no 

entanto, sem sucesso. 

 O Almoxarifado do Hospital encontra se desabastecido de medicamentos e material 

técnico para garantir um bom funcionamento do espaço, não é um local de acesso 

restrito e dessa forma perde-se o controle do estoque, inclusive de medicamentos de 

Controle especial. 
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Tem como porta de entrada a Emergência onde atuam dois plantonistas 

diariamente por 24 horas. O fluxo de atendimento em média de 25 a 75 atendimentos por 

plantão. 

Conta com 21 leitos distribuídos em seis Enfermarias (Observação, Obstétrica, 

Feminina, Masculina, Pediátrica e Isolamento). 

Possui Bloco Cirúrgico que está desativado em torno de 1 ano por falta de 

profissional, passou recentemente por reforma nas paredes e no piso, possui também uma 

abertura deixada por um ar condicionado. A sala de parto está em funcionamento. 

Conta com serviço de nutrição, lavanderia e esterilização, no entanto observou-

se que os profissionais não utilizam equipamentos de proteção individual. 

Dispõe de 4 ambulâncias, mas somente uma em funcionamento, as outras três, 

uma está em Cametá em manutenção, outra em Belém em manutenção e outra na área 

externa do hospital sem condições de voltar a funcionar. 

1) Observações gerais: O Hospital precisa de uma avaliação elétrica, hidráulica e 

também na sua estrutura em geral para ver a real necessidade das intervenções, 

possui muitos espaços sem climatização adequada, móveis inadequados (de 

madeira), inclusive o Gerador não dispara automaticamente quando ocorre falta 

da Energia elétrica, está funcionando de forma precária, sem praticamente 

nenhum material, muitas das vezes o paciente precisa adquirir o medicamento 

para consolidar o atendimento recebido, o serviço de Raio x também está 

precário, o equipamento de Ultrassom antigo, o laboratório está com uma 

demanda alta por precisar atender demanda externa do Município além dos 

internos, observa-se servidores usando calçados fora do padrão de ambiente 

hospitalar, funcionários responsáveis pela limpeza sem uso de Equipamentos de 

Proteção Individual. 

 “Considerações finais: 

Observa-se uma falta geral nos materiais básicos para curativo em todas 

as Estratégias e Postos de Saúde, a coleta de PCCU não está sendo 

realizada há mais de três meses, falta de medicamentos para pacientes 

Hipertensos e Diabéticos, as geladeiras muitas com defeito, necessitando 

de uma avaliação, locais onde a Esterilização é realizada de forma precária, 

como em panela de pressão e em forno. 
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O hospital precisa de uma avaliação urgente na parte elétrica e hidráulica, 

falta de materiais básicos para um curativo, verificar a Demanda do 

Laboratório para melhorar o tempo de agendamento, precisa de um 

serviço de Desratização e Dedetização, viabilizar a implantação de uma 

Equipe de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), elaboração de 

Procedimentos Operacionais Padrão (POPS) para melhorar a qualidade do 

serviço, treinamento para Servidores para o Atendimento Humanizado, 

rever o Padrão de Material Técnico e Medicamentos do Hospital, verificar 

climatização em alguns setores, verificar a possibilidade da mudança do 

Atendimento Ambulatório do Hospital. 

Reativar o Serviço de PCCU que não está sendo realizado mais de 5 meses 

e buscar a credibilidade da população no Serviço, Realizar busca ativa para 

vacinação. 

Enfim ainda não foi possível de fato ter conhecimento de todas as 

necessidades do Setor de Saúde do Município Limoeiro do Ajuru,  mas sem 

dúvida foram pontuadas as mais necessárias.” 

                              Diante da inequívoca situação calamitosa em que foi 

deixada a rede de atendimento da saúde à população limoeirense, o 

Prefeito recém empossado, dia 01.01.2017, após inúmeros considerandos, 

com fundamento na legislação licitatória vigente, fez publicar o DECRETO 

MUNICIPAL Nº-0016/2017,DE 02 DE JANEIRO DE 2017, QUE DISPÕE : 

“ DISPÕE SOBRE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ DE 

INICIO DE MANDATO EM TODAS AS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA QUE SURTA OS 

LEGAIS E JURÍDICOS EFEITOS PREVISTOS NO ARTIGO 24,IV DA LEI Nº 8.666/1993 PARA 

ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.” 

CONSIDERANDO que a gestão anterior não disponibilizou a atual 

administração a situação dos contratos de fornecimentos de bens e 

serviços para possibilitar a regular continuidade dos serviços públicos 

essenciais; 
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“CONSIDERANDO  que as Unidades de Saúde e o Hospital Municipal se 

encontram sem medicamentos, materiais de consumo e higienização, e, 

em condições físicas inadequadas e insalubres. 

CONSIDERANDO o período chuvoso que impõe medidas urgentes de 

limpeza e ações preventivas nas áreas de saúde e saneamento básico; 

DECRETA : 

Art. 1º - Fica decretada Situação de Emergência no Município de Limoeiro do Ajuru pelo 

período de 90 (noventa)dias,prorrogáveis por igual prazo. 

Art.2º-Fica autorizada nos termos do artigo 24,IV da Lei nº 8.666/1993, a contratação direta 

por dispensa de licitação, de bens,serviços e obras para atender as necessidades durante a 

vigência do presente decreto. 

Parágrafo Único. As demandas que impõem a contratação direta devem ser previamente 

justificadas pela Unidade Administrativa. 

Art.3º-Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se,publique-se e cumpra- se. 

Carlos Ernesto Nunes da Silva 

Prefeito Municipal. 

DO DIREITO. 

PARECER JURIDICO. 

                        O processo em questão requer parecer jurídico ( art.38,inciso 

VI ,da Lei nr.8666/93,acerca da Dispensa de Licitação,em face,de 

emergência administrativa, aquisição de medicamentos de uso continuo, 

para utilização em usuários que demandam os serviços de saúde na  

Unidade Mista de Saúde de Limoeiro do Ajuru- Hospital Dr. Cruz Moreira.e 

Postos de Saúde, para o mês de janeiro, fevereiro e março de 2017, no 

Município de Limoeiro do Ajurú.Pará. 

                                 Em face de tal situação fática, sobejamente comprovada, 

há que se considerar que os serviços públicos de saúde não podem sofrer 
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descontinuidade em sua execução, sob pena de concretização de um dano 

irreparável ou de difícil reparação. 

                                Com relação à possibilidade da administração pública 

contratar diretamente, ou seja,sem licitação, no caso de emergência,assim 

prescreve o artigo 24,inciso IV da Lei nr 8666/93, IPSIS LITERRIS : 

“ 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; 

 No caso em tela, segundo ensinamentos de Marçal Justen Filho, de 

sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

9ª edição, pg 240, com respeito ao tema, preleciona o seguinte : 

“ A dispensa de licitação e a contratação imediata representam uma modalidade de 
atividade acautelatória do interesse público.” 
............................................ 
“ No caso especifico das contratações diretas, emergência significa necessidade 
de atendimento imediato a certos interesses.Demora em realizar a prestação 
produzirá risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico.Como 
a licitação pressupõe certa demora para seu trãmite,submeter a contratação ao 
processo licitatório propiciará a concretização do sacrifício a esses valores.” 

                       Tal situação, se configura no caso em tela. E, com 

base nos documentos carreados ao processo de dispensa de 

licitação, é com clareza solar que configura-se uma situação de 

emergência,e, que por sua vez,autoriza o Poder Executivo do 

Município de Limoeiro do Ajurú a efetuar a referida dispensa, nos 
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termos do artigo 24,inciso IV da Lei nr.8.666/1993,observando-se as 

normas do artigo 26, do mesmo diploma legal. 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro 
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 
os seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique 
a dispensa, quando for o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens serão alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). 

                Portanto, no caso em referencia, verifica-se que foram 
demonstrados os requisitos legais exigidos para configuração da 
dispensa de licitação, para contratação direta, ou seja, a 
demonstração concreta e efetiva da existência do nexo causal entre a 
demora e a potencialidade do dano; e a demonstração de que a 
contratação direta é a via adequada e efetiva para eliminar o risco. 

                                         Comprovamos a existência no processo, de certidão indicando 

dotação orçamentária para a futura contratação, bem como a informação de 

que a despesa tem adequação com a LOA, com a LDO e com o 

PPA.Constatamos ainda, com a pesquisa de preço de empresas do ramo, que 

menores preços apresentaram, em conformidade e compatibilidade, com o 

SISTEMA DE BANCOS DE PREÇOS EM SAÚDE, EM 

CONFORMIDADE COM O ACORDÃO N] 1445/2015 DO TCU, bem 

como a regularidade para com o INSS,FGTS e CNDT. 

                                        Destarte, a celebração do Contrato de Aquisição de 

medicamentos, material hospitalar e odontológico, com a dispensa de 
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licitação é legal, por período máximo de 90 ( noventa) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período. 

                                        Do exposto, diante dos fatos e documentos que nos foram 

trazidos a lume, OPINAMOS PELA POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, no presente caso, em razão da emergencialidade apresentada, 

nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei nr 8.666/93, observando-se o artigo 

26 da mesma lei. 

É O PARECER, salvo melhor juízo. 

Limoeiro do Ajurú, 23 de janeiro de 2017 

 

 

 

DR.MANOEL RICARDO C CORREA 

OAB.PA 7361 
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