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PROJETO BÁSICO 
 

DISPENSA Nº 033/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 055 

 

1.  OBJETO 

1.1. O presente procedimento administrativo tem por objeto: 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO 

ANAJÁS/BELÉM/ANAJÁS 

 

1.2. SECRETARIAS ATENDIDAS: 

 Secretaria Municipal de Assistência Social 

 Secretaria Municipal de Saúde 

  

1.3. FONTE DA PESQUISA DE PREÇOS: FORNECEDORES LOCAIS. 

 

ORDEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
ESTIMADO 

01 
PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO: 
ANAJÁS/BELÉM/ANAJÁS - REDE 

750 UND R$ 176,67 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

2.1  Considerando a grande demanda de deslocamento de servidores, colaboradores 

e usuários do sistema de saúde municipal para Belém do Pará, que necessitam realizar 

tratamento médico que não pode ser prestado no âmbito desta municipalidade. e para 

usuários do sistema de assistência social que se encontram em situação de risco, em 

especial para a casa de apoio localizada em Belém. E considerando que o contrato e ata de 

registro com o referido objeto expiraram, e em razão da pandemia, que levou ao lockdown, 

redução de atividades administrativas com afastamento de servidores, os procedimentos de 

contratação sofreram significativos impactos, retardando diversos procedimentos. Porém, 
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trata-se de serviço essencial, que não pode ser interrompido em razão da não existência de 

contrato para fornecimento de passagens fluviais, podendo acarretar significativo riscos às 

atividades e a própria saúde e integridade de cidadãos. 

2.2  Neste sentido é necessária a contratação pública de insumos/equipamentos de 

forma emergencial, nos termos deste termo de referência, na forma do art. 24, IV, da lei nº 

8.666/93. 

2.3  A vigência dos contratos decorrentes se dará pelo período de 90 dias, 

prorrogáveis por igual período, ou até que se realize processo licitatório para o objeto, e 

permaneça a situação de emergência.  

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

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

padrões de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item, por 

meio de especificações usuais no mercado.  

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 24 horas, contados da solicitação, mediante 

autorização de fornecimento, nos locais e veículos especificados.  

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

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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4.5. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade 

Socioambiental:  

4.5.1 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. 

4.5.2 DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: a empresa deverá apresentar material 

constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei nº 

6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais (ex. 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA, ou 

certificação energética), além de atentar para as exigências da Política de Resíduos 

Sólidos.  

4.5.3 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 combate a pandemia 

coronavírus, bem como seguir alinhada aos padrões nacionais de aquisição para 

enfrentamento da calamidade.  

 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

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

5.2. 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. 

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. 

  

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
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compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                            365 

 

 

Anajás, 06 de Agosto de 2020.  

 

_______________________________________ 

Identificação e assinatura do servidor responsável  

 

_______________________________________ 

Aprovação do Ordenador de Despesa: 
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ANEXO I 

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

n
o
............................ e do CPF n

o
 ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n

o
 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

............................................ 

(data) 

  

............................................................ 

(representante legal) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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