
 

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO N° 29/2022 

 A Administração do município de Marques de Souza, comunica através do presente o 

interesse na Contratação de empresa técnica-especializada para prestação de serviços de 

Assessoria Ambiental e Responsabilidade Técnica para manutenção dos licenciamentos das 

jazidas de saibro e cascalho do Município de Marques de Souza, conforme abaixo: 

 

1. OBJETO 

1.1 - Acompanhamento administrativo de processos na Agência Nacional de Mineração 

(ANM) e de licenças ambientais; 

1.2 - Suporte e execução em conjunto dos RAL-s das áreas em operação; 

1.3 - Realizar visitas em campos nas áreas de pesquisa ou mineração, com apresentação de 

relatórios; 

1.4 - Executar avaliação operacional – lavra; 

1.5 - Verificar a adequação do método de exploração em uso nas jazidas, os tipos de 

equipamentos de mineração em operação e em áreas a serem implantadas; 

1.6 - O contratado deverá possuir Registro de Responsável Técnico perante ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul – CREA-RS. 

 

2. DO MODO DE EXECUÇÃO 

2.1 – A execução dos serviços, objeto da presente contratação, deverá se dar, de forma 

presencial junto ao município, com uma carga horária de 16 (dezesseis) horas mensais.  

2.2 – As despesas de locomoção, estadia e alimentação, serão de responsabilidade exclusiva 

da Contratada, bem como os custos de impostos, obrigações, seguros, inclusive os custos de 

deslocamento até o município. 

2.3 – A administração municipal reserva-se o direito de pedir a substituição de algum 

funcionário que não atenda aos serviços solicitados pela Administração. 

 2.4 – A administração reserva-se o direto de acompanhar os serviços solicitados, através de 

pessoa a ser designada pela Administração Municipal. 

2.5 – A contratada ficará sujeita aos controles de execução de serviços determinados pela 

Administração. 

 

3. DO PAGAMENTO 

3.1 O pagamento será realizado mensalmente, após a entrega da Nota Fiscal, acompanhada de 

relatório e demais documentos exigidos no processo contratual. 

 

4. DO PRAZO DE INÍCIO 

4.1 Será formalizado contrato pelo prazo de 12 meses, com possibilidade de prorrogação. 

 

 Os interessados no fornecimento de propostas poderão encaminhar as mesmas, 

em arquivo PDF, no e-mail licita@marquesdesouza.rs.gov.br. Maiores informações pelo 

telefone (51) 3705-1122.  

Período para a apresentação da proposta: 10/08/2022 até 17 horas do dia 12/08/2022. 

Marques de Souza/RS, 09 de agosto de 2022. 

MARISTELA REGINA KICH 

Agente de Contratação                       
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