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Parecer de Licitação nº 86/2019  

Processo nº 134/2019  

Procedência: CPL 

Interessada: SEMSA 

Assunto: Contratação da Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de 

Óbidos por meio de Inexigibilidade de Licitação objetivando a prestação de 

serviços médicos-hospitalares de baixa e média complexidade, conforme Plano 

Operativo 2019/2020.  

 

 

I – RELATÓRIO 

 

 Trata-se de análise do processo licitatório destinado à contratação da 

Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, por meio de 

Inexigibilidade de Licitação, objetivando a prestação de serviços médicos-hospitalares 

de baixa e média complexidade, conforme Plano Operativo 2019/2020.  

 De acordo com a justificativa apresentada, a Secretaria Municipal de Saúde de 

Óbidos não dispõe de estabelecimento de saúde registrado no Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES, destinado e regulamentado para 

a realização de internações hospitalares no âmbito da atenção especializada de baixa 

e média complexidade, bem como, não há recursos financeiros disponíveis para 

implantar o referido serviço sob responsabilidade direta e exclusiva do Município, 

tampouco previsão de repasses pelo Governo Federal para custear referida despesa. 

 Constam no processo os seguintes documentos: Termo de Referência; Portaria 

nº 197/2019; Resolução CIB nº 222/2018; Plano Operativo Anual Santa Casa; 

Resolução nº 06/2019 - CMSO; Série Histórica – Sistema de Informações Hospitalares 

Descentralizado – SIHD2; Estatuto Social da Associação de Caridade Santa Casa de 

Misericórdia de Óbidos; Portaria nº 59/2019 – SEMSA/GAB; Minuta de Contrato; entre 

outros. 

 É o breve relatório. 
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II - ANÁLISE JURÍDICA 

 

 Previamente, cumpre esclarecer, que todo parecer jurídico emitido por esta 

Advogada ao final subscrita, tem por base as informações prestadas e a documentação 

encaminhada pelos setores competentes da Municipalidade. Portanto, tomam-se as 

informações como técnicas e dotadas de verossimilhança, não cabendo à PJM a 

legitimidade de averiguar questões de conveniência e oportunidade dos atos 

administrativos, limitando-se apenas à análise da legalidade dos procedimentos. 

 

DA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE 

BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

 A Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de observar o princípio 

instrumental da licitação, cujo objetivo é propiciar a contratação mais vantajosa à 

Administração, conforme vejamos: 

 

Art. 37, XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

 Entretanto, a Carta Magna prevê expressamente a existência de situações que 

excepcionam o dever de licitar. São os casos das licitações tidas por inexigíveis, 

dispensadas ou dispensáveis.  

 Analisando o presente processo, verifica-se que o município objetiva a 

realização da contratação por meio de Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no Art. 

25, da Lei nº 8.666/93, haja vista a inviabilidade de competição. 
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 Sabe-se, que o município de Óbidos detém unidade própria 24 horas somente 

para atendimentos de urgência e emergência (UPA Dr. José Benito Priante), não 

abrangendo os casos de internações hospitalares de baixa e média complexidade. 

 Além disso, não dispõe no momento de recursos financeiros suficientes para a 

implantação e execução do referido serviço de forma direta, necessitando, portanto, 

terceirizar o presente objeto. 

 Para tanto, há no município a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, única 

entidade que presta serviços hospitalares de internação, com capacidade técnica de 

66 leitos, oferece assistência médica e de enfermagem, atendimento à gestantes 

(inclusive realização de partos), cirurgias de média e baixa complexidade, exames 

laboratoriais básicos e serviços de pronto atendimento. 

 A Associação de Caridade retro mencionada foi fundada no ano de 1922, e vem 

desenvolvendo atividade na área de saúde no município há quase 100 anos. Além do 

mais, obtém qualificação de Entidade Filantrópica Privada sem Fins Lucrativos, através 

da Portaria Ministerial nº 1.440, de 18 de Outubro de 2016. 

 De acordo com Marçal Justen Filho1, uma das hipóteses em que se admite a 

inexigibilidade de licitação, devido a inviabilidade de competição prevista no artigo 25 

da Lei de Licitações, é a ausência de alternativas, ou seja, quando existe uma única 

solução e um único particular em condições de executar a prestação. 

 Conforme já demonstrado, não há no município outro estabelecimento que 

ofereça os serviços a serem contratados, razão pela qual se reconhece a legalidade da 

presente inexigibilidade de licitação. 

 

 No que tange a complementação dos serviços de saúde, a Constituição Federal 

assim dispõe: 

 

                                                
1 JUSTEN FILHO, Marçal, Pedro. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 
2012, p. 406∕407. 
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Artigo 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. 

 

Artigo 199 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 

mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência 

as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

 

 Vemos que a Carta Magna não se opõe à complementação de serviços referentes 

à saúde por instituições privadas, desde que, seja sem fins lucrativos, e de preferência, 

por entidades filantrópicas, requisitos esses preenchidos pela Associação de Caridade 

Santa Casa. 

 

 A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências, prevê em seu art. 4º, § 2º que “A 

iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

complementar”. 

 

 O Tribunal de Contas da União já manifetou-se acerca da contratação dos 

serviços de saúde através do Acórdão nº 1215/2013, conforme demonstrado abaixo: 

 

"Os serviços de saúde no âmbito do SUS devem ser prestados 

diretamente pelo Poder Píiblico. Se este não tem capacidade de fazê-

lo integralmente, recorre-se a entidades sem fins lucrativos e 

filantrópicas e, em ultimo lugar, às empresas comerciais. 

 

A compra de serviços de saúde pelo SUS junto a instituições 
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privadas com ou sem fins lucrativos deve ser realizada mediante 

contrato administrativo.” 

 

 A Portaria GM/MS n.° 1.034, de 5 de maio de 2010, definiu alguns critérios quanto 

à participação complementar de instituições privadas de assistência à saúde no âmbito 

do SUS, condicionando a contratação à comprovação de insufciência da rede de 

serviços públicos e a impossibilidade de sua ampliação pela administração pública. 

 

 Desta feita, o interesse e a necessidade da administração em contratar tais 

serviços de forma complementar, ocorre pelo fato do município não dispor de 

estabelecimento próprio para essa demanda, bem como, o fato da Associação de 

Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos ser a única entidade prestadora desses 

serviços nesta cidade, configurando-se assim, uma das situações em que se admite a 

inexigibiidade de licitação. 

 

 O Manual de Orientações para Contratação de Serviços de Saúde 20172, ressalta: 

 

“A formalização da participação complementar das entidades privadas no 

Sistema Único de Saúde reveste-se de importância, na atividade 

assistencial, e deve ainda ser entendida como importante mecanismo de 

gestão, controle e avaliação dos serviços contratados, conforme institui a 

Política Nacional de Regulação, na dimensão regulação da atenção” 

  

 Todas as esfera de governo gestoras do SUS podem recorrer aos serviços de 

saúde do setor privado, de forma a complementar as garantias que a rede publica não 

pode oferecer de forma direta. 

 

 Acerca do assunto, vejamos algumas decisões dos Tribunais: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE 

                                                
2 <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_contratacao_servicos_saude.pdf> 
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BENTO GONÇALVES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2018. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INOBSERVÂNCIA DA 

PREFERÊNCIA LEGAL PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM 

FINS LUCRATIVOS. NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE 

AUTORIZAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS 

NÃO CONFIGURADA. 1. Em se tratando de contratação de serviços 

emergenciais de saúde vinculados ao SUS, necessário que o edital 

tenha expressa previsão de preferência para entidades filantrópicas 

e sem fins lucrativos. 2. O Edital do Pregão Presencial nº 110/2018, 

possui expressa previsão no item 8.5 do Edital que a preferência disposta 

no art. 199, § 1º, da Constituição Federal deve ser observada. 3. A 

Administração Pública dispõe da faculdade de discricionariedade 

em seus atos, desde que justifique que o ato visa ao interesse 

público, bem como respeite os princípios norteadores da 

Administração. 4. Ausência de ilegalidades ou ofensa aos princípios 

constitucionais norteadores das licitações. RECURSO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079677548, Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi 

Beck, Julgado em 30/01/2019).3 

 

AÇÃO ORDINÁRIA - CREDENCIAMENTO EM ÂMBITO MUNICIPAL - 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE - SUS - LEGALIDADE. 

Mostra-se legítima a contratação de serviços complementares de 

saúde no âmbito municipal (SUS), com inexigibilidade de processo 

licitatório, utilizando-se do critério de credenciamento. Nega-se 

provimento ao agravo retido e à apelação. (TJ-MG 100240429260710051 

MG 1.0024.04.292607-1/005(1), Relator: KILDARE CARVALHO, Data de 

Julgamento: 10/04/2008, Data de Publicação: 05/06/2008). 

 

Consulta. Serviços de saúde de urgência e emergência. Inexistência de 

hospital público municipal. Único estabelecimento local de 

propriedade do vice-prefeito. Contratação mediante inexigibilidade de 

licitação. Possibilidade. (TCE-PR 11297417, Relator: IVAN LELIS 

BONILHA, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/08/2018). 

                                                
3 TJ-RS - AI: 70079677548 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 30/01/2019, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2019. 
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STF: LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - Ministério Público - Ação civil 

pública - Contratação de serviço médico hospitalar privado sem 

licitação - Demanda proposta pelo Parquet com o objetivo de evitar lesão 

ao patrimônio público - Admissibilidade. Recurso extraordinário - Sistema 

Único de Saúde (SUS) - Contratação direta de serviços hospitalares - 

Inobservância da exigência de procedimento licitatório - Lesão ao 

Patrimônio público - Ação civil pública - Legitimidade ativa do Ministério 

Público Federal - Recurso de agravo improvido. - O Ministério Público 

dispõe de legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação civil pública, 

quando promovida com o objetivo de impedir que se consume lesão ao 

patrimônio público resultante de contratação direta de serviço 

hospitalar privado, celebrada sem a necessária observância de 

procedimento licitatório, que traduz exigência de caráter ético-

jurídico destinada a conferir efetividade, dentre outros, aos 

postulados constitucionais da impessoalidade, da publicidade, da 

moralidade administrativa e da igualdade entre os licitantes, 

ressalvadas as hipóteses legais de dispensa e/ou de inexigibilidade 

de licitação. Precedentes. (STF - AgRg 262.134-0 - 2.ª Turma - j. 

12/12/2006 - v.u. - rel. José Celso de Mello Filho - DJU 2/2/2007). 

 

 Há de se concluir portanto, que a complementação dos serviços de saúde por 

parte da iniciativa privada não é ilícita, desde que observada as determinações legais 

contidas na Constituição Federal, dando-se preferência a entidades sem fins lucrativos, 

e obedecendo a Lei nº 8.666/93, sem que esses instrumentos sejam utilizados para a 

mera contratação ilegal de empresas privadas. 

 

 Por fim, uma vez observados no presente processo administrativo: a justificativa 

de necessidade da aquisição/contratação; motivação legal pela inexigibilidade de 

licitação; razão da escolha do fornecedor/executante do serviço; justificativa do preço; 

qualificação da contratada; ratificação da autoridade superior; minuta do contrato 

administrativo; além, é claro, da obediência a todos os princípios gerais da licitação e 

demais regulamentações do Ministério da Saúde; entendo pela viablidade da referida 

contratação. 
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III – CONCLUSÃO 

 

 Por todo o exposto, não vejo óbice à realização da presente contratação, haja 

vista, que o município não dispõe de serviço próprio da mesma natureza do objeto,  

necessitando portanto que este seja executado de forma indireta. Além disso, a  

inexigibilidade de licitação se justifica pela inviabilidade de competição, já que apenas a 

Assossiação de Caridade Santa Casa de Misericórdia presta serviços médico-

hospitalares de baixa e média complexidade no município, bem como, preenche todos 

os demais requisitos exigidos pela lei. 

 

 

É o parecer sub examen, salvo melhor juízo.  

 

Óbidos, 11 de Junho de 2019. 

 

 

 

 

 

DIENNE BENTES 

Advogada - OAB/PA 18.486 
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