ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL
Rua General Daltro Filho, 999 – CEP: 99660.000
Fone/Fax: (0XX) 54 – 366-1490/1455/1436

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2021
O Pref. Mun. de Camp. do Sul, Estado do RS, em conformidade com a Lei
nº. 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO
que retifica o Edital Pregão Presencial nº. 011/2021, cujas alterações estão a seguir
transcritas:
a) O item 1 do Edital passa a vigorar com a seguinte redação:
1 - Constitui o objeto desta licitação a contratação de empresa para prestação de
serviços especializados de Assessoria e Consultoria Técnica na área Ambiental,
conforme descrição dos serviços abaixo:
Item

1

Descrição

Contratação de empresa especializada em Assessoria e
Consultoria Técnica na Área Ambiental, análise e emissão de
laudos e pareceres técnicos mediante pedidos, requerimentos,
projetos e processos de licenciamento ambiental que
caracterizam impacto local, para à concessão ou não das
licenças ambientais por parte do Município; realização de
pareceres técnicos ambientais conclusivos recomendando ou
não o licenciamento ambiental e florestal, além de estabelecer
condições e restrições ao funcionamento das atividades
licenciáveis, no atendimento de toda a demanda de análises de
processos e pedidos de licenciamento ambiental de impacto
local encaminhados ao Município conforme a Resolução
372/2018, através de técnicos no meio físico e biótico,
compreendendo ainda a análise de projetos similares, visitas a
campo,
realização
de
diligências
e
congêneres,
acompanhamento
e
monitoramento
ambiental
das
pedreiras/cascalheiras, renovação de suas licenças bem como
preenchimento e encaminhamento dos relatórios anuais on-line
junto a ANM das áreas de extração municipal registradas.
Serviços de geologia e aterros sanitários caso o município
venha a implantar, nos termos exigidos pelos órgãos de
fiscalização e controle. Atuação nos programas próprios ou
conveniados implementados pelo Município de Campinas do
Sul, segundo normas e exigências da legislação aplicável, em
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trabalhos educativos preventivos e de conscientização
ambiental.
Elaboração de toda a documentação pertinente a celebração
do Convênio da Mata Atlântica entre o Município de Campinas
do Sul e o Estado junto ao sistema Sinaflor, encaminhar todos
os pedidos de Autex/dof, das demandas provenientes dos
alvarás florestais junto ao sistema Sinaflor e em casos
eventuais o Sol/Fepam, com equipe técnica multidisciplinar.
A equipe multidisciplinar deverá conter no mínimo: 01 Biólogo, 01
Engenheiro Agrônomo, 01 Químico ou Engenheiro Químico, 01
Geólogo ou Engenheiro de Minas, bem como disponibilizar todos
os demais profissionais que vierem a ser necessários para
viabilizar a análise dos empreendimentos e atividades
licenciáveis pelo município de Campinas do Sul – RS.

Tendo em vista que a alteração não prejudicará a formulação das propostas,
fica mantida a data para o recebimento dos Envelopes de Habilitação e Propostas para
o dia 04/05/2021 às 09h:00min
As demais disposições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações e cópia deste edital poderão ser obtidas no site:
www.campinasdosul.rs.gov.br, ou pelo Fone: (54) 3366-1490.
Campinas do Sul, 30 de abril de 2021.
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