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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°48/2017 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°27/2017 

 
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
I - DO OBJETO 
 O objeto da presente dispensa de licitação é a contratação de serviço médico 
na especialidade de ginecologia, incluindo a realização de consultas e exames de 
biópsia e colposcopia nas unidades de Saúde do Município, com carga horária de 12 
horas semanais, visando atender as necessidades emergenciais do Fundo Municipal 

de Saúde de Cordilheira Alta. 
 
II – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no 
inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93. 

“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; 
 

III – DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA  
Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único: 

“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 – documentos de aprovação dos projetos de 
pesquisa aos quais os bens serão alocados.” 

No presente caso, revela-se efetiva situação emergencial, uma vez que, a 
população do Município de Cordilheira Alta não pode prescindir dos serviços 
médicos, sob pena de restringir direitos fundamentais dos munícipes, o que 
implicaria em grave afronta ao interesse público. Portanto, a contratação direta, por 
dispensa, encontra respaldo no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. 
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Nesse sentido, cabe trazer à baila o entendimento do escritor Niebuhr (2003): 

A propósito, a redação dada ao inciso em comento é 
bastante clara ao autorizar a dispensa nos casos de 
emergência ou calamidade, quando caracterizada urgência 
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Dessa 
sorte, o que sobreleva na redação do inciso não é 
simplesmente a emergência ou a calamidade pública, mas a 

situação de urgência por elas provocada, que requerem a 
contratação imediata de determinado objeto, sem o qual o 
interesse público seria desatendido. (NIEBUHR, Joel de 
Menezes. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública. São 
Paulo: Dialética, 2003. p. 277). 

Cabe ressaltar que a falta de médico nesta especialidade é fato estranho à 
vontade dos agentes administrativos, que realizou, ao tempo devido, os 
procedimentos pertinentes para contratá-los através do devido processo seletivo. 

Em síntese, dada à importância do serviço medico e a peculiaridade da 
situação em análise, urge reconhecer a necessidade a ser contratada como 
emergencial razão pela qual cabe a contratação direta de médico (a) ginecologista 
por dispensa de licitação, pelo período de 30 dias, tempo necessário para que a 
administração consiga abrir processo licitatório para o devido fim. 
 
IV – DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE 
 A profissional escolhida neste processo para sacramentar a contratação do objeto 
pretendido, foi:  

● THAIS ELISA LUNARDI, CPF: 010.500.599-13, residente na Rua Rio 
Grande, nº1035, Q10 L07, Centro, Xaxim – SC. 

 
V – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE 

A necessidade da presente contratação surgiu da ausência de médico 
ginecologista disponível aprovado no processo seletivo n° 05/2016, tendo em vista 
que a única Médica Ginecologista aprovada (Drª Ariane Fransozi) solicitou 

desistência em assumir a vaga. Desta forma, o município goza de discricionariedade 
para escolher o contratado, podendo optar, portanto, por pessoa jurídica ou pessoa 
física de acordo com o que lhe for mais conveniente. No caso em tela a médica 
ginecologista contratada reside em município vizinho, e possui especialidade na 
área, atendendo a necessidade emergencial do município. 
 
VI– DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Baseia-se na Lei do plano de cargos e salários do município para critério de 
definição do valor da contratação de médico ginecologista. 
 
VII- DO PAGAMENTO 
 O Município pagará pelo Objeto contratado, o valor global estimado de R$ 
4.942,05 (Quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos). 
As despesas decorrentes desta dispensa de licitação correrão a cargo da dotação: 
(Projeto Atividade 2.019 – Elemento 3.3.90), prevista na Lei Orçamentária do 
Exercício de 2017. 
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VIII – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DO FORNECEDOR OU 
EXECUTANTE: 
I - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os Tributos 
administrativos pela Secretaria da Receita Federal, com validade para o dia 
05/09/2017. 
II – Prova de regularidade fiscal para com a fazenda Estadual do domicilio ou sede 
da licitante, expedida pelo órgão competente, com validade para o dia 08/05/2017. 
III - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, comprovado com Certidão 
Negativa de Débito, com validade para o dia 08/05/2017. 

 
IX – CONCLUSÃO 

Em relação aos preços, o mesmo está de acordo com o Plano de Cargos e 
Salários do Município de Cordilheira Alta. 
 

Cordilheira Alta/SC, 10 de Março de 2017. 
 
 

ALCEU MAZZIONI 
Secretário de Saúde e Ass. Social 

 
 


