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DECRETO Nº 011/2017, DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

 

DECLARA ESTADO DE URGÊNCIA 
ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE 
ANAPU, DANDO OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ANAPU, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a assunção do atual representante maior do Município de 
Anapu; 

CONSIDERANDO que compete à Administração Pública primar pelo 
princípio da legalidade; 

CONSIDERANDO que o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Administração Pública; 

CONSIDERANDO que o referido artigo prescreve que 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; 

CONSIDERANDO que Lei de Licitações estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive 
de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

CONSIDERANDO que a contratação direta emergencial se baseia em 
situações excepcionais, em que um fato extraordinário, que foge á 
previsibilidade ordinária do administrador, traz a necessidade irresistível de 
a Administração contratar em curto espaço de tempo que se mostra 
incompatível com a tramitação de uma licitação; 

CONSIDERANDO que sendo 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 a licitação é dispensável; 
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CONSIDERANDO que a gestão administrativa do Município, sobretudo no 
que se refere ao fornecimento de bens e serviços necessários para o 
funcionamento da maquina pública, encontra-se totalmente desprovida de 
contratos para dar seguimento à prestação de serviços essenciais à 
população. 

CONSIDERANDO que compete ao atual Prefeito do Município atuar com 
presteza tomando todas as providências necessárias para o regular 
fornecimento de bens e serviços públicos; 

CONSIDERANDO a real necessidade de adoção de medidas urgentes, em 
razão da ausência de contratos para o fornecimento de bens necessários a 
continuidade dos serviços públicos, evitando-se, dessa forma, prejuízos à 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares; 

CONSIDERANDO que o princípio da continuidade do serviço público 
constitui verdadeira obrigação pela qual o administrador deve providenciar 
todos os meios para cumpri-la. 

DECRETA: 

Art. 1º - É declarado estado de urgência administrativa no Município de 
Anapu, surtindo todos os efeitos de direito correspondentes, por um período 
não superior a 90 (noventa) dias, podendo ter seus efeitos automaticamente 
revogados tão logo o processo licitatório seja efetivado, sendo-lhe garantida 
a possibilidade de contratação direta dos serviços e bens indispensáveis à 
manutenção dos serviços públicos pelo tempo necessário à realização dos 
devidos certames licitatórios, observado o paragrafo único do art. 26 da Lei 
8.666/1993. 

§ 1º - Os serviços e bens públicos albergados por este Decreto serão aqueles 
relacionados à compra de alimentos, medicamentos, combustível, material 
de limpeza, material de expediente, maquinário, veículos, coleta de lixo ou 
resíduos e eventos culturais tradicionais em qualquer dos setores da 
Administração Pública Municipal sempre que verificada a impossibilidade 
temporal de se iniciar um procedimento licitatório para o atendimento 
satisfatório do interesse almejado. 

§ 2º - As contratações diretas de serviços e bens somente deverão ser 
efetuadas após o levantamento das cotações de preços dos objetos a serem 
contratados, podendo servir de parâmetros para aquisição e contratação os 
registros de preços realizados anteriormente mediante processo licitatório. 



Estado do Pará - Poder Executivo Municipal 

Prefeitura Municipal de Anapu 

CNPJ N° 01.613.194-0001-63 
anapu.pa.gov.br / prefeitura.municipal.anapu@gmail.com   

 

 
Av. Getúlio Vargas N° 98 – Centro - Anapu - PA   - CEP: 68365 - 000 

   
 

 

 

§ 3º - Nos casos de valor ínfimo, bem como nos casos em que a peculiaridade 
do bem/serviço e grau de urgência justifiquem o procedimento emergencial 
ou a ausência de prestador/fornecedor suficientes para a realização das 
cotações, poderá ser dispensada as cotações de preços, sendo obrigatória, 
entretanto, a justificativa do caso pelo Secretário responsável; 

Art. 2º - Deverão os Secretários empossados fazer o levantamento das 
necessidades e quantitativo dos objetos e serviços decretados como 
urgentes por este Decreto para sua imediata aquisição e/ou contratação. 

Art.  3º    -   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAPÚ, aos 03 (três) dias do 
mês de Janeiro de 2017. 

  

AELTON FONSECA DA SILVA 
Prefeito Municipal 
  

Registre-se e  

Publique-se. 

 

OSVALDILON LUIZ DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Administração 


