TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que
Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório,nos termos da
legislação em vigor, após parecer da existência de recursos orçamentários, com o
seguinte
objetivo
e
descrição
dos
materiais
e/ou
serviços
a
serem
adquiridos/contratados.
Objetivos:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
assessoria e consultoria ambiental.
Materiais/Serviços:
-------------------------------------------------------------------------------Quantidade
Descrição
-------------------------------------------------------------------------------1

12,0000 UN

Serviço Técnico de Assessoria Meio Ambiente
Contratação de empresa de Assessoria e Consultoria
Ambiental, através de prestação de serviços técnicos junto
ao departamento de meio ambiente, no que diz respeito a
elaboração de laudos e emissão de pareceres técnicos
referentes aos processos de licenciamento ambiental de
impacto local, com vistas a emissão de licenças ambientais
no município e ainda propor sugestões para aprimorar o
atendimento e agilização dos trabalhos de fiscalização e
licenciamento municipal, bem com a realização de projetos
técnicos ambientais de acordo com a demanda e interesse do
município. Acompanhamento e monitoramento do aterro
sanitário do Município, conforme prevê a LO n0 1108/2019,
com vista a atender junto a FEPAM/RS, todas as
condicionantes da mesma, inclusive realizar as respectivas
renovações, bem como de todas as pedreiras/cascalheiras,
abatedouro e demais empreendimentos licenciados em que o
Município for o requerente, devendo ser apresentado à FEPAM
e/ou outros órgãos licenciadores, periodicamente relatório
técnico, acompanhado de registro fotográfico, elaborado por
profissional habilitado, informando a situação do
empreendimento e das condições operacionais vigentes, tudo
em conformidade com as licenças prévias, de instalação e de
operação vigentes. Todos os laudos de análises de água, e
levantamentos topográficos/planialtimétricos necessários
para atendimento do objeto deste contrato correrão por
conta da Prefeitura Municipal de Carlos Gomes.

-------------------------------------------------------------------------------Município de Carlos Gomes em 29/05/19.

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

Conforme verificação na lei-de-meios em execução, consideramos viável a
aquisição e/ou contratação nos termos requeridos, ficando consignado os recursos
orçamentários na seguinte dotação orçamentária:
07.02.18.542.0030.2079.3.3.90.39.05.00.00

Município de Carlos Gomes em ___/___/___

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

