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DECRETO Nº 1.150, em 02 de março de 2020. 

 

Reconhece situação de urgência e perigo público 
iminente nos serviços de transporte de paciente para 
tratamento fora do Município, autoriza a contratação 

direta da locação de veículos e dá outras 
providencias. 

 
A Prefeita Constitucional do Município de Monteiro, Estado da Paraíba, no uso de 
suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal e: 

 
Considerando que o serviço de saúde é direito de todos e possui relevância pública, sendo 

de prestação compulsória pelo Município; 
 
Considerando que as informações prestadas pela Secretária Municipal de Saúde por meio 

do Ofício nº 048/2020, dão conta da necessidade da utilização de veículos locados para 
suplementar os serviços prestados pelos veículos próprios da frota oficial, de modo a 

atender a demanda pelo deslocamento frequente de pessoas submetidas a tratamento de 
saúde fora do domicílio de Monteiro (PB); 
 

Considerando que o processo licitatório que objetiva a contratação dos serviços de 
locação de veículos a serem utilizados no deslocamento de usuários do serviço público de 

saúde restou sem interessados em sua chamada inicial (Pregão Eletrônico 01005/2020); 
 
Considerando que outro processo licitatório será instaurado com base em um novo termo 

de referência; 
 

Considerando a existência de risco de demora na conclusão do referido Processo 
licitatório, alongando-se o prazo sua conclusão e atrasando a contratação e o início da 
execução dos serviços; 

 
Considerando ser absolutamente inconveniente e não menos inconcebível a paralização 

dos serviços essenciais de transporte de pessoas que são submetidas a tratamento de 
saúde fora do domicílio; 

 
Faz saber que Decreta: 
 

Art. 1º Fica reconhecida a situação de urgência e perigo público iminente e, visando não 
interromper e nem prejudicar a prestação dos serviços de transporte de pessoas usuárias 

do serviço público municipal de saúde para tratamento fora do domicílio, autoriza-se a 
contratação direta da locação de veículos até a conclusão do Pregão Eletrônico n.º. 
01005/2020, que tem por objeto a contratação de tais serviços. 

 
Art. 2º A urgência declarada nos termos do artigo 1º autoriza a adoção de medidas 

administrativas necessárias para a manutenção adequada dos serviços estritamente 
necessários ao atendimento da situação emergencial, de acordo com o que preceitua o 
inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n.º. 8.666/1993, de 21 de junho de 1993. 
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Parágrafo único. A dispensa de licitação levada a efeito com base na situação de urgência 
somente será permitida enquanto perdurar a vigência deste Decreto, com o objetivo de 

evitar o perecimento do interesse público, devendo a Administração Municipal, por 
intermédio do Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, adotar todas as medidas 
necessárias e cabíveis, para atendimento das necessidades coletivas, urgentes e 

transitórias. 
 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com vigência de 45 
(quarenta e cinco) dias, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Monteiro (PB), 02 de março de 2020. 
 

 
Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega 

Prefeita Constitucional 


