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Estado do Pará 

Município de Senador José Porfírio 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA Nº. 7/2022-008 - PMSJP 

 

 

  A Comissão de Licitação do Município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, 

através da PREFEITURA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, consoante autorização do 

Sr. DIRCEU BIANCARDI, Prefeito M, vem abrir o presente processo administrativo 

para a Contratação de empresa para construção de uma ponte de madeira de 54,00 metros 

de extensão com largura de 4,50 metros situada no Ramal Itatá-Bacajaí (coordenadas 

UTM, Zona 22, longitude 406615.00 e latitude 9596322.00), no âmbito dos serviços de 

melhoria dos acessos terrestres das comunidades rurais do TVR da UHE Belo Monte, 

município de Senador José Porfírio/PA (“Serviços”), em atendimento PR-C-193/2022 

Convênio entre a Norte Energia S.A. e a Prefeitura Municipal de Senador José Porfirio ‐ 

PA. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

  A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, 

inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 

conforme diploma legal abaixo citado: 

 

 

  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” 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

  O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades 

do Município de Senador José Porfírio, atendendo à demanda da Prefeitura Municipal de 

Senador José Porfírio, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93. 

 

  CONSIDERANDO que o Município de Senador José Porfirio – PA, 

localizado na região Sudoeste do Pará as margens do rio Xingu sofreu com a subida 

gradual do nível do rio e seus afluentes, coincidindo ainda com as intensas chuvas do 

considerado “Inverno Amazônico” que castiga o município desde o mês de fevereiro de 

2022, trazendo transtornos a população, provocando alagamentos nas áreas mais baixas, 

bem como, enxurradas devido a força das águas nas áreas de relevo acidentado; 
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CONSIDERANDO que as comunidades localizadas na zona ribeirinha e rural do 

Município de Senador José Porfirio – PA são as mais afetadas e os munícipes estão sem 

condições de se deslocarem para a sede do município devido a destruição das pontes e 

intrafegabilidade de estradas vicinais que dão acesso às localidades, sobretudo, pela cheia 

dos rios que banham e cortam a zona rural do município; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Senador José Porfirio possui características de 

cidade ribeirinha e cerca de 70 % da população reside nessas áreas, e destas 

aproximadamente 30 % das famílias estão afetadas, fazendo com que a Defesa Civil 

Municipal e a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social identificam-se os 

seguintes danos humanos: 3.928 pessoas afetadas, assim sendo discriminadas: 1.193 

pessoas desalojadas e 2.735 pessoas em condições de outros afetados. A Secretaria 

Municipal de Infraestrutura Pública levantou os danos materiais provocados pelas 

Inundações e agregadas com as intensas chuvas causaram danos em obras de 

infraestrutura pública, assim descritas: 03 Pontes em estrutura de madeira 

destruídas, 05 pontes em estrutura de madeira danificadas, 06 Bueiros destruídos, 

10 Bueiros danificados e 89 KM de estradas vicinais intrafegáveis acarretando 

diversos problemas, como atoleiros e erosões, as pessoas afetadas em sua maioria são 

residentes na zona ribeirinha e rural do município; 

 

CONSIDERANDO que com recursos próprios a Prefeitura Municipal realizou o 

primeiro atendimento, mas não há mais disponibilidade de recursos financeiros para ações 

de defesa civil a fim de conter os prejuízos e danos causados pela Inundação, necessitando 

em caráter de urgência de apoio financeiro da Norte Energia S.A. para ações de respostas 

e restabelecimento para evitar danos mais graves envolvendo moradores e patrimônios 

locais; 

 

CONSIDERANDO que o parecer Técnico nº. 35/2022 Seção de Defesa Civil 9º 

GBM/ALTAMIRA, responsável pelas ações de defesa civil a nível Municipal, relatando 

a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de Situação de Emergência. 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

  A escolha da proposta nos permite inferir que os preços encontram-se 

compatível com a realidade mercadológica de acordo cotação de preços que consta nos 

autos do processo. 

 

  Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com A. A. 

DOS SANTOS LTDA, CNPJ 13.715.766/0001-02, no valor de R$ 329.022,00 

(trezentos e vinte e nove mil vinte e dois reais), levando em consideração a proposta 

ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo. 
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Assim, submeto a presente justificativa a Análise da Assessoria e Consultoria Jurídica 

para posterior ratificação da autoridade competente para os fins do disposto no caput, do 

art. 26 da Lei 8.666/93. 

 

Senador José Porfírio - PA, 29 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Kleber dos Anjos de Sousa 

Comissão de Licitação 

Presidente 
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