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MUNICÍPIO DE VIDEIRA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2021 – PMV - JUSTIFICATIVA 

O Município de Videira – PMV comunica os seguintes atos: 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2021 - PMV 

PROCESSO DE COMPRA Nº 181/2021 - PMV 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA EXECUÇÃO DE 

MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA, PARA CONTER A PAVIMENTAÇÃO 

DA AVENIDA DOM PEDRO II, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC.  

JUSTIFICATIVA DA COMPRA: “Considerando que após longos períodos chuvosos no município, 

ocorreram deslizamentos de massa do solo que compõe o talude, o qual é responsável pela contenção do 

pavimento e do passeio da Av. Dom Pedro II. Com a ocorrência desse deslizamento acabou ocasionando 

grande instabilidade do solo do talude. 

Considerando o Laudo de Vistoria nº 04/2021 que a Defesa Civil Municipal emitiu no dia 23 de Junho 

2021, o mesmo verificou que a estrutura acima citada apresenta um Risco Iminente, ou seja, a estrutura 

poderá sofrer um colapso a qualquer momento, visto que após os deslizamentos oriundos de longo período de 

chuvas, a viga que promove a sustentação do passeio encontra-se sem solo para transferir os carregamentos. 

Como é de conhecimento, setembro inicia a estação da primavera-verão, e é comum que o início desta 

estação sejam marcadas por grandes tempestades, e essa probabilidade de tempestades podem gerar maiores 

danos ao talude, e o consequente deslizamento, e a qualquer momento o passeio pode desabar sobre a via 

e/ou sobre transeuntes.  

Por tratar-se de uma situação que envolve a vida das pessoas e necessita que os reparos sejam feitos de 

forma emergencial uma vez que além de se tratar de um risco iminente, o talude localiza-se em uma região 

central do município na qual há um alto indicie de trafegabilidade de veículos e de pedestres. 

Portanto a construção do Muro de Contenção é fundamental para a estabilidade do talude, bem como é 

necessário evitar a ocorrência de novos deslizamentos e a ocorrência de acidentes já que vários pedestres 

utilizam este local. Devido a isto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Projetos, solicita 

a dispensa deste certame.” 

 

É a justificativa apresentada pelo Sr. Franck Mayer Brandalise, Secretário de Desenvolvimento Econômico, 

Habitação e Projetos e Sr. João Leandro Locatelli Antunes, Secretário de Desenvolvimento Urbano, 

Agricultura e Meio Ambiente. 

 

VALOR DA COMPRA: R$ 155.950,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais) 

 

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV e atentando também ao Art. 26 ambos da Lei nº 8.666/93. 

 

 

Videira - SC, 16 de Agosto de 2021. 

 

 

 

Fabiano Luiz Marafon 

Secretário de Gabinete 
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