
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 67/2022 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 19/2022-DL 

 

 

 Considerando o Decreto Municipal nº 10/2022 de 04 de maio de 2022 que declara situação de 

emergência no Município de Grão-Pará em decorrência das fortes chuvas; 

  

 Considerando a Portaria nº 1.803 de 03 de junho de 2022 publicada no Diário Oficial da 

União em 06 de junho de 2022 que que reconhece a situação de emergência no Município de Grão-Pará; 

 

Considerando a urgente necessidade de tomar medidas para reparação das estradas, objetivando 

o normal escoamento da produção agrícola, pecuária e industrial do Município; 

 

Considerando o disposto no inciso IV, art. 24, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

 Considerando que o menor orçamento é o da empresa MS ENGENHARIA, PROJETOS 

E CONSULTORIA LTDA, condicionando assim a escolha do contratado; 

 

 Contrata-se mediante Dispensa de Licitação a empresa MS ENGENHARIA, PROJETOS E 

CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.434.338/0001-01, sediada na Rua Duarte da Costa, nº 

365, Bairro Michel, CRICIÚMA/SC, CEP 88803-150, objetivando: 

 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA 

LICENCIAMENTO MINERAL E AMBIENTAL VISANDO A EXTRAÇÃO MINERAL PARA 

RECUPERAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ. 

 

  O valor a ser pago será de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), dividido em 02 (duas) 

parcelas, sendo 50% no protocolo junto aos órgãos reguladores e 50% na obtenção das licenças 

ambientais. 

 

A vigência da contratação será a partir da assinatura do contrato até 31/10/2022. 

 

As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão pela seguinte dotação orçamentária: 

(78) 10.001.26.782.0004.1.003.4.4.90.0.1.00.5000. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

O Município de Grão-Pará possui 338 Km² de extensão territorial, densidade demográfica de 

18 habitantes por Km², população em sua maioria residente no meio rural. Para locomoção de seus 

habitantes, o Município dispõe de mais de 1.000 Km de estradas vicinais. Para complementar, a base da 

economia provém do agronegócio. 

Em 04 de maio deste ano, o Município de Grão-Pará foi afetado com chuvas intensas, as 

quais causaram grandes prejuízos, tanto para o setor público quanto para o privado. Desta forma, 

decretou-se situação de emergência, através do Decreto 10/2022, de 04 de maio de 2022, sendo 

reconhecida pela União, através da Portaria 1.803, de 03 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial da 

União em 06 de junho de 2022. 

Com a malha viária altamente danificada, cabe ao Município atender à população de forma 

rápida e eficaz. Para recuperação, se faz necessário a utilização de seixo, que é obtido através da extração 

mineral. 

Atualmente, o Município não possui licenciamento para extração deste material, que é objeto 

da presente licitação. 



Da mesma forma, ao final do mês de maio deste ano, o Município recuperou um britador 

móvel, que estava fora de operação. Contudo, também não possui usina de britagem licenciada. 

Em estudo pelo Executivo Municipal, encontrou-se viabilidade para extração de seixo em 

dois locais:  

-Represa, às margens do Rio Braço do Norte, para extração de Saibro; 

-Ilha Grande, Grão-Pará, para extração de Areia/ Cascalho. 

Da mesma forma, verificou-se que o local para melhor atender à Usina de Britagem fica na 

localidade de Ilha Grande, local estratégico para distribuição do material. 

O Município não possui profissional capacitado para realizar os processos de licenciamento, 

fazendo-se necessário a terceirização deste processo. 

Desta forma, como resposta à situação de emergência, o presente certame possui por objeto o 

licenciamento mineral e ambiental, para extração de saibro na localidade de Represa, em Braço do Norte, 

extração de Areia/ Cascalho, na localidade de Ilha Grande/ Grão-Pará e Usina de Britagem, na Localidade 

de Ilha Grande/Grão-Pará. 

 

 

 

Grão-Pará/ SC, 13 de junho de 2022. 

 

 

 

________________________________________________ 

JOSIANE KÜLKAMP MEURER 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

__________________________________________________ 

JAQUELINE BERTO BAGIO 

Secretária da Comissão de Licitação 

 

 

________________________________________________ 

EMIR MÜLLER BRATTI 

Membro da Comissão de Licitação 
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