MURAL PÚBLICO MUNICIPAL
Modalidade ..........:
Número da Modalidade.:
Número da Licitação .:
Data de Publicação ..:
Data de Retirada ....:

Tomada de Preços
7/2019
76/2019
29/05/19
11/07/19

____________________________________
Secretaria de Administração
-------------------------------------------------------------------------------Data de Abertura das Propostas ....: 11/07/19
Horário de Abertura das Propostas..: 08:00
Objetivo:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
assessoria e consultoria ambiental.
Esta licitação será avaliada pelo menor preço

Unitário

______________________________
Departamento de Compras

______________________________
Prefeito Municipal
Egidio Moreto
---------------------------------------------------------------------------------------------------Item Código
Quantidade Un. Especificação
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
9035
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.

Validade da Proposta ..:
Condições de Pagamento.: mensal
Prazo de Entrega ......: 11/07/2019
Local de Entrega ......: Prefeitura Municipal de Carlos Gomes

