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DECRETO Nº 08, DE 26 DE JANEIRO DE 2022. 

 

 

 

AUTORIZA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL 

A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 

LICITAÇÃO DISPENSÁVEL PARA O 

OBJETO QUE DECLINA, TENDO EM VISTA 

O FIM DOS CONTRATOS ORIUNDOS DA 

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

2021.03.23-SS, SOMADO AO SURTO DE 

DOENÇAS RESPIRATÓRIOAS E 

SÍNDROMES GRIPAIS EM MEIO À 

PANDEMIA DO COVID-19, E 

IMPOSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POTENGI/CE, no uso de suas 

atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal: 

CONSIDERANDO o encerramento dos contratos celebrados pela 

Edilidade para aquisição de medicamentos, conforme detalhamentos constantes do 

edital e anexos da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.23-SS. 

CONSIDERANDO a ausência de contratação atual hábil a autorizar 

a aquisição de medicamentos pelo Município, nos moldes da contratação anterior, 

sobretudo em razão do planejamento anterior existentes, o qual restou 

comprometido pelo surto de doenças respiratórias e síndromes gripais nos últimos 

dois meses, em meio a pandemia do COVID-19; 

CONSIDERANDO que o artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 

estabelece como situação de licitação dispensável os “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 
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oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”; 

CONSIDERANDO que o dispositivo legal supracitado autoriza a 

aquisição de uma quantidade determinada de bens em situação de emergência 

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; 

CONSIDERANDO que é evidente que o desabastecimento 

acarretará sérios prejuízos à população, vez que trata-se de fornecimento de serviço 

essencial, respeitante à saúde e à vida das pessoas; 

CONSIDERANDO que a administração pública deve prezar pelo 

princípio da continuidade, que consiste na proibição da interrupção total do 

desempenho de atividades do serviço público prestadas à população e seus 

usuários; 

CONSIDERANDO que novo procedimento licitatório a ser 

imediatamente iniciado poderá demandar, em média, 60 (sessenta) dias para sua 

conclusão, não podendo os munícipes serem privados dos serviços declinados; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica autorizada em situação emergencial a instauração de 

Procedimento de Licitação Dispensável para a aquisição de medicamentos, pelo 

Município de Potengi/CE, tendo em vista as considerações ao norte delineadas. 

Art. 2° - Fica estabelecida a emergência por 60 (sessenta) dias para 

restabelecer a normalidade dos serviços de que trata este Decreto, podendo esse 

prazo ser prorrogado, se necessário, uma única vez, por igual período. 

Parágrafo Único. A situação de emergência persistirá até a 

conclusão do novo procedimento a ser instaurado, caso se dê em período inferior ao 

prazo preconizado no caput. 

Art. 3° - Fica autorizada, também, a administração Pública 

Municipal, nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, a contratar o bem 

necessário à execução dos serviços, objeto da dispensa, nos termos da lei e deste 

Decreto. 
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Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em sentido contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ, EM 26 DE 
JANEIRO DE 2022. 
 
 
 

FRANCISCO EDSON VERIATO DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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