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Estado do Pará 

Município de Senador José Porfírio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93 

(COMPRAS) 

 

DISPENSA Nº. 7/2022-008-PMSJP 

(Processo Administrativo nº. 060/2022) 

 

1 - DECLARAÇÃO DO OBJETO 

 

1.1. 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. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. É pública e notória a necessidade de termos pontes bem estruturadas para a passagem 

dos veículos em nossas estradas rurais, no entanto em nosso município existem inúmeras 

pontes, o que torna um custo altíssimo a manutenção das mesmas; 

 

2.2. Nesta linha, verificou-se que a ponte, antes existente, com a força da água levou a 

mesma embora, causando a sua ruptura total. Assim ilhando os moradores da comunidade 

que moram no outro lado do Rio Itatá. Dada a urgência a melhor solução é lançar mão de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93; 

 

2.3. 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. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS 

 

3.1. Os serviços objeto da presente contratação são classificados como comuns, pois os 

padrões de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 1. 

DECLARAÇÃO DO OBJETO, por meio de especificações usuais no mercado. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. Na hipótese de haver restrição de fornecedores, a autoridade competente, 

excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de 

um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova 
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de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do caput do art. 7º da Constituição, conforme modelo constante do Anexo I. 

 

4.2. O prazo de entrega dos serviços é de 90 (noventa) dias após emissão da Ordem de 

Serviços. 

 

4.3. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

4.4. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade 

Socioambiental:  

 

4.4.1. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a 

diretriz do art. 3 da Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da 

Advocacia Geral da União e normativos correlatos. 

 

4.4.2. DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL e CULTURAL: 

A contratação atende as diretrizes da Lei nº 13.979/20, além de atingir diretamente as 

necessidades sociais, haja vista ser o objeto para imediato pois é situação emergencial, 

bem como seguir alinhada aos padrões nacionais de aquisição para enfrentamento da 

calamidade. 

 

5. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

 

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de 

até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do 

art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

 

5.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 
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5.3.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

  

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

 

 

 

 

 

DIRCEU BIANCARDI 

Prefeito Municipal 
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