Estado do Pará
Município de Senador José Porfírio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40

OFÍCIO Nº. 148/2022 - GAB/PMSJP
Senador José Porfírio-PA, 29 de julho de 2022.
Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
N E S T A:
Assunto: Solicitação de Abertura para Processo Licitatório
Prezados,
Com os mais atenciosos cumprimentos, em atenção ao disposto da Lei 8.666/93,
vimos pelo presente, solicitar à Comissão Permanente de Licitação, abertura de processo
licitatório com dispensa de processo, cujo o Objeto é 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,
em observância ao artigo 24, inciso IV que diz: 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, da Lei nº 8.666/93 e exigência do artigo
38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
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;
CONSIDERANDO as chuvas que castigaram o Município de Senador José
Porfírio foram diferentes das de anos anteriores, causando estragos e prejuízos de grandes
proporções que assolaram grande parte da zona ribeirinha do município de Senador José
Porfírio.
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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 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 e danos em
obras de infraestrutura pública, assim descrita: 01 Ponte em estrutura de madeira
destruída, Ponte do Rio Itatá, 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.
Tendo em vista a urgência da situação, o que pode acarretar prejuízo a população,
urge lançar mão do dispositivo legal supracitado para promover a contratação direta, com
dispensa de licitação e, assim, garantir a segurança dos munícipes e pessoas que trafegam
por tal ponte.
Assim, a situação narrada coaduna perfeitamente com o dispositivo legal (Art. 24,
IV da Lei nº 8.666/93), autorizando a contratação pretendida por dispensa de licitação.
No que tange a empresa escolhida, será feito uma cotação de preços baseada no
projeto elaborado por nosso engenheiro, e o preço que estiver dentro dos parâmetros de
mercado, será consagrado o contratado.

As despesas serão executadas na dotação orçamentaria Unidade Orçamentária
– 0801 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Projeto Atividade –
26.782.0501.1.022 – Construção de Pontes – Zona Urbana e Rural do Município,
Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, com o prazo e vigência do
contrato até 31 de dezembro de 2022.
Em anexo, segue, Planilha Orçamentária e Cronograma Econômico FísicoFinanceiro.
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Certos de contarmos com Vossa Compreensão e providencias elevamos votos de
grande estima e apreço.
Atenciosamente,
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