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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 125/2019 
CONVITE N°002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 936/2019. 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua José Ramos de 

Anchieta, n° 225, Bairro Jardim Primavera, Luís Eduardo Magalhães - Bahia, inscrito 

no CNPJ sob n° 04.214.419/0001-05, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. 

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade RG n° 11.673.945-26 órgão expedidor SSP/BA, inscrito no CPF/ MF sob 

n° 502.801.809-00, residente e domiciliado nesta cidade, juntamente com o FUNDO 

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE e a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA neste ato representadas pelo Secretário 

Municipal de Meio Ambiente e Economia Solidária ALCIDES JUNIOR RIBEIRO 

MURA doravante denominado CONTRATANTE, ambos assistidos juridicamente 

pelo Procurador Geral do município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA 

SILVA MOTTA, inscrita na OAB/BA sob n° 44338, residente e domiciliada nesta 

cidade, e a empresa 21) ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA, inscrita no CNPJ 

sob n° 14.312.374/0001-57, estabelecida à Rua Oswald de Andrade, 234, Lea Cordeiro 

na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, neste ato representada por DENIS 

ULLISSES SOUZA DOS SANTOS, Sócio Administrador, portador da Carteira de 

Identidade RG n° 0988250543, inscrito no CPF sob n.° 913.398.715-72, residente e 

domiciliado na cidade de Camaçari/BA, doravante denominada CONTRATADA, 

para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente compromisso tem por objeto CONT ATAÇÃO DE CONSULTORIA 
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PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE 

IMPLANTAÇÃO-LI, LICENÇA DE OPERAÇÃO-LO E AUTORIZAÇÃO DE 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO  ASV) DA ÁREA DE ACESSO AO ATERRO 

SANITÁRIO E DO PROJETO DE ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO 

L1XÃO, conforme Edital e respectivos anexos; 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

110 preço para o presente ajuste é de R$ 155.500,00 (cento e cinquenta e cinco mil e 

quinhentos reais), conforme valores constantes na Proposta de Preços, apresentada 

pela CONTRATADA no Convite n° 002/2019, entendido este como preço justo e 

suficiente para a execução do presente objeto. 

2.2 No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para 

execução do objeto, inclusive tributos e/ ou impostos, encargos sociais e trabalhistas 

incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, 

EPI's, bem como, as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos 

funcionários, quando necessário, entre outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-

se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução 

completa do objeto. 

2.3 Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados 

observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art 65 da Lei Federal 

n.°8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos 

financeiros alocados na seguinte dotação orçamentária: 

ORGÃO/UNIDADE: 02,13.100 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

FMMA 	 - 

PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.034.2078- GESTÃO DASAÇO- ES ~DOFUNDO 
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MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.9.0.39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

FONTE DE RECURSO: 00- RECURSOS ORDINARIOS 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 

protocolização da Nota Fiscal, com o devido ateste cia execução do objeto. 

4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta 

vencedora da licitação e deverá vir acompanhada da Nota Fiscal Eletrônica e das 

Certidões relativas à Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado, 

toda a documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará 

somente quando da abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a 

nota de empenho ou o contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR 

5,1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Gerente de Planejamento e 

Desenvolvimento Ambienteal, Sr. LEODEGARD OLIVEIRA GONÇALVES, a 

quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme 

dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.10 objeto deste Contrato deverá ser concluído no prazo de até cento e vinte (120) 

dias a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho 

emitida pelo CONTRATANTE, tudo em conformidade com as disposições do edital, 

da proposta vencedora da licitação e das cláusulas deste instrumento. 

6.2 O presente Contrato tem início na data de sua assinatura e término em 26 de 

Março de 2020, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante 

Termo Aditivo, nos moldes da legislação pertinente. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.10 objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na 

Proposta de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em 

vigor, será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, 

anotando nome e matrícula: 

7. Li provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

serviços com as especificações; 

7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos serviços e consequente 

aceitação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO 

8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, quanto a vícios ocultos ou 

defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA isenta de tal responsabilidade. 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 Dos Direitos: 

9.1.1 do CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; 

e 

9.1,2 da CONTRATADA: receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

9.2 Das Obrigações: 

9.2,1 do CONTRATANTE: 

9.2.1.1 efetuar o pagamento ajustado; e 

9.2.1.2 dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do 

contrato. 

9.2.2 da CONTRATADA: 

9.2.2.1 executar o objeto de acordo às especificações do Edital de Licitação; 

9.2.2.2 assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre 

a CONTRATADA e seus empregados; 

9.2.2.3 manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
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obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Licitação; 

9.224 apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a Legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 

na presente Licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais; 

922.5 assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da 

execução do presente contrato. 

9226 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

Ao final de cada um dos Produtos discriminados no item 7 (Escopo dos serviços 

TERMO DE REFERENCIA), deverão ser elaborados e apresentados relatórios que 

contenham a descrição suficientemente detalhada dos trabalhos desenvolvidos e 

seus resultados, a saber: 

Estudos Ambientais e Projetos completos e devidas peças gráficas. 

Os textos de todos os produtos correspondentes a cada fase deverão ser elaborados 

em formato A4 e apresentados em 01 (uma) via impressa, seguindo as normas da 

ABNT. O conteúdo integral desses relatórios, abrangendo seus eventuais anexos, 

deverá ser igualmente encaminhado em 01 (uma) cópia em meio digital (gravação 

em CD ou outra mídia equivalente) com a utilização de programas de uso corrente 

e amplo em comum acordo com a Contratante em formato aberto (editável). Os 

produtos finais impressos e em meio digital (em formato editável/aberto) deverão 

ser entregues como solicitado. 

Os desenhos e peças gráficas deverão ser gerados em meio digital, formato DWG e 

apresentados em uma via impressa, por meio de plotagem em papel tipo sulfite, em 

formatos padronizados. Preferencialmente, as plotagens deverão ser feitas em 

formatos entre o padrão A-4 e o padrão A4, sendo que em situações excepcionais 

que o justifiquem e com a concordância explícita da Contratante, poderão ser feitas 

em formatos especiais. Da mesma forma que nos textos, esses elementos deverão ser 

entregues em 01 (uma) cópia em meio digital em formato aberto (editável). Os 

produtos finais impressos e em meio digital (em formato editável/aberto) deverão 
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ser entregues como solicitado. 

9.2.2.7 O LICENCIAMENtO AMBIENTAL PARA O ATERRO SANITÁRIO 

OBEDECERÁ ÀS SEGUINTES ETAPAS: 

1 - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao 

processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida; 

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 

documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida 

publicidade; 

Ill - Análise pelo órgão ambiental competente dos documentos, projetos e estudos 

ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias; 

TV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos 

ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma 

solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios, 

atendo a Nota de Informação de Processo (NIP) quando solicitado; 

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver 

reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham 

sido satisfatórios; 

Vil - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 

publicidade. 

11.1 Documentação mínima necessária que deverá ser entregue ao município nas 

etapas do licenciamento do Aterro Sanitário: 

Para instrução dos processos de autorização ou de licenciamento ambiental, o 

interessado apresentará a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, projetos, estudos 

ambientais e relatórios pertinentes 

9.2.2.8 Da Autorização para Supressão de Vegetação Nativa - Plantas e Estudos 
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Ambientais 

Croqui de acesso e de localização da propriedade, com pontos de referência; 

• Plantas planialtimétricas georreferênciadas (em meio impresso e digital) 

elaboradas conforme norma técnica específica, indicando as áreas com ocupação 

econômica atual e futura, área com vegetação nativa, áreas onde serásuprimida a 

vegetação nativa, hidrografia, áreas de preservação permanente (APP's); 

Estudo Ambiental para Supressão de Vegetação Nativa contendo: 

Identificação do empreendimento (nome, área e local); projeto técnico do 

empreendimento ou atividade a ser implantado, descrevendo a ocupação econômica 

atual e projetada das propriedades, e demonstre a sua viabilidade técnica e 

econômica; 

Levantamento de Fauna Silvestre e Plano de Resgate da Fauna, ou 

Levantamento Circunstanciado da Fauna; 

Inventário Florestal para Supressão de Vegetação Nativa, conforme modelo 

fornecido pelo INEMA, considerando as espécies florestais e respectivos volumes de 

produtos florestais a serem explorados, com caracterização qualitativa e quantitativa 

da vegetação ou Levantamento Circunstanciado da Fauna; 

° 	Cronograma de execução da Supressão de Vegetação. 

° 	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cada profissional 

legalmente habilitado responsável pela elaboração e execução dos projetos; 

o 	Midia contendo os projetos. 

9.2.19. Da Licença de Implantação - Estudos Ambientais e Projetos 

o 	Avaliação de cumprimento dos condicionantes da Licença ou Autorização 

Ambiental anterior, acompanhado de documentação comprobatória (laudos, 

relatórios e registros fotográficos no que couber) devidamente assinada pelo 

responsável técnico; 

° 	Auto Avaliação para o Licenciamento Ambiental - ALA; 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil ~  PGRSCC; 

° 	Análise Preliminar de Riscos - APR; 

o 	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PP 
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• 	Plano de Ação Emergencial - PAE; 

• 	Planta de localização e planta planialtimétrica da área do empreendimento. 

Este documento deverá ser protocolizado com sua respectiva ART; 

• 	01 mídia digital contendo os Estudos, Projetos, Plantas e Memoriais; 

• 	Croqui de acesso; 

• 	Programa de Controle Ambiental das Obras - apresentar Programa 

abrangente, visando gerenciar todos os impactos do meio físico e biótico na fase de 

implantação do empreendimento; 

• 	Plano de Encerramento - apresentar plano de encerramento das atividades 

do aterro, contemplando o mortitoramento ambienta; configuração final do maciço; 

cobertura final; impermeabilização superior e cobertura vegetal; proposta de uso 

futuro; cronograma de execução do plano de encerramento do aterro. Este 

documento deverá ser protocolizado com sua respectiva ART. 

9,22.10. Da Licença de Operação - Estudos e Relatórios 

° 	Avaliação de cumprimento dos condicionantes da Licença ou Autorização 

Ambiental anterior, acompanhado de documentação comprobatória (laudos, 

relatórios e registros fotográficos no que couber) devidamente assinada pelo 

responsável técnico; 

° 	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO; 

° 	Estudo de Médio lmpacto-EMI, incluindo mapas, plantas (em 2 vias para 

imóvel rural), desenhos, memoriais e fotografias representativas do local. Os estudos 

apresentados deverão ser assinados por profissionais legalmente habilitados e 

devidamente credenciados nos respectivos Conselhos de Classe, sendo necessária a 

apresentação do registro da ART, de todos os profissionais responsáveis pela 

elaboração dos estudos técnicos, plantas informações e projetos executados do 

empreendimento apresentando a demanda a ser atendida, classe do aterro, 

capacidade do aterro (volumétrica e operacional) núcleos populacionais, presença 

de APP, presença de UC, presença de recursos hídricos, distância à aeródromos e 

aeroportos - segurança aeroportuária, distância de rodovias), diagnóstico do meio 

físico, biótico e antrópico, interferências em unidades de conservação, passivos 



ambientais da AID e ADA, identificação e avaliação dos impactos, ações geradoras, 

medidas mitigadoras e de monitoramento por fase de execução do empreendimento 

confeccionando uma matriz de impacto, planos, medidas mitigadoras, 

compensatórias e de monitoramento. "Nesse caso substituir pelo ALA- Auto 

Avaliação para o Licenciamento Ambiental"; 

• 	01 mídia digital dos Estudos Projetos; 

• 	Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna; 

• 	Relatório do Programa de Comunicação e Participação Social - apresentar os 

planos de comunicação e de participação conduzidos no processo de instalação e 

operação; 

• 	Programas de Monitoramento - apresentar Relatório dos Programas de 

monitoramento da qualidade do ar, das águas superficiais e subterrâneas, e de 

emissão de efluentes e gases; 

• 	Relatório do Programa de Controle Ambiental das Obras - apresentar 

Relatório do Programa abrangente, visando gerenciar todos os impactos do meio 

físico e biótico na fase de implantação do empreendimento. 

• 	Programa de monitoramento geotécnico do maciço de resíduos; 

• 	Plano de Gerenciamento da Disposição dos Resíduos - apresentar Plano 

contemplando registro da localização dos resíduos nas respectivas células data de 

disposição, quantidade origem, tipo, etc.; 

• 	Plano de Encerramento - apresentar plano de encerramento das atividades 

cio aterro, contemplando o moriitoramento ambienta; configuração final do maciço; 

cobertura final; impermeabilização superior e cobertura vegetal; proposta de uso 

futuro; cronograma de execução do plano de encerramento do aterro. Este 

documento deverá ser protocolizado com sua respectiva ART. 

° 	Programa de Educação Ambiental; 

9.2.2.11 Das Etapas para início do processo de licenciamento 

o 	Etapa 1 - Requerimento da Licença 

o 	Etapa II- Análise Técnica e Jurídica 

o 	Etapa III - Apreciação pelo órgão responsáve 
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• 	Etapa IV - Publicação da Licença 

• 	Etapa V - Emissão do Certificado da Licença 

Etapa 1 - Requerimento da Licença 

O interessado deverá procurar o órgão licenciador para verificação dos documentos. 

LI 	Documentação Básica para Autorização para Supressão de Vegetação Nativa 

Será exigido, quando couber, dentre outros documentos e informações: 

1 - Requerimento (formulário modelo) devidamente preenchido; 

II - Comprovante de Pagamento da Taxa Referente ao Licenciamento Ambiental; 

III- CPF e RG ou cartão de CNPJ e Inscrição Estadual; 

IV- Documentação Comprobatória da Qualidade de Representante Legal do 

Signatário do Requerimento (CPF/RG). 

V- Cópia das atas de constituição da empresa e da eleição da última diretoria, 

quando se tratar de sociedade anônima, cooperativa ou associação civil de 

vinculação voluntária; ou do contrato social registrado, no caso de sociedade por 

cotas de responsabilidade limitada. 

Vi- Comprovante de Endereço do proprietário; 

Vil- Cópia do ato administrativo de regularidade ambiental do empreendimento ou 

atividade (Licença, Autorização, TCRA) ou número do processo em trâmite na 

SEMA/LEM ou INEMA, se for o caso; 

VIII- Documento de propriedade (escritura), ou justa posse do imóvel rural; 

IX- Certidão de inteiro teor (matrícula atual); 

X- Declaração do aproveitamento socioeconômico e ambiental do produto e/ou 

subproduto suprimido, conforme modelo fornecido pelo INEMA, devidamente 

assinado pelo requerente; 

E 	Documentação Básica para Licença Ambiental de Implantação 

Será exigido, quando couber, dentre outros documentos e informações: 

1 - Requerimento (formulário modelo) devidamente preenchido; 

II - Comprovante de Pagamento da Taxa Referente ao Licenciamento Ambiental; 

111- CPF e RG ou cartão de CNPJ e Inscrição Estadual; 

11V- Documentação Comprobatória da Qualidade de Representante Legal do 
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Signatário do Requerimento (CPF/RG). 

V- Cópia das Atas de Constituição da Empresa e da eleição da última diretoria, 

quando se tratar de sociedade anônima, cooperativa ou associação civil de 

vinculação voluntária; ou do contrato social registrado, no caso de sociedade por 

cotas de responsabilidade limitada. 

VI- Comprovante de Endereço do proprietário; 

VII- Termo de Responsabilidade Ambiental (formulário modelo); 

VIII- Original da publicação do pedido da Licença Ambiental em jornal, conforme 

modelo padronizado; 

IX- Política Ambiental da empresa divulgada em jornal de grande circulação; 

X- Documento de propriedade (escritura), ou justa posse do imóvel rural; 

XI- Cópia de decreto de desapropriação; 

XII- Autorização do Órgão Ambiental em caso de supressão de vegetação; 

XIII- Outorga de água/ Dispensa de outorga do INEMA (se couber);XIV- Alvará de 

construção ou Certidão emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, 

declarando que a localização e a tipologia do empreendimento estão em 

conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo (se couber); 

XV- Cópia de concessão da Licença ou Autorização Ambiental anterior (Publicação 

DOE ou Certificado). 

Documentação Básica para Licença Ambiental de Operação 

Será exigido, quando couber, dentre outros documentos e informações: 

1 - Requerimento (formulário modelo) devidamente preenchido; 

11 - Comprovante de Pagamento da Taxa Referente ao Licenciamento Ambiental; 

III- CPF e RG ou cartão de CNPJ e Inscrição Estadual da Empresa; 

IV- Documentação Comprobatória da Qualidade de Representante Legal do 

Signatário do Requerimento (CPF/RG). 

\T. Cópia das Atas de Constituição da Empresa e da eleição da última diretoria, 

quando se tratar de sociedade anônima, cooperativa ou associação civil de 

vinculação voluntária; ou do contrato social registrado, no caso de sociedade por 

cotas de responsabilidade limitada. 
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VI- Comprovante de Endereço do proprietário; 

VII- Termo de Responsabilidade Ambiental (formulário modelo); 

VIII- Original da publicação do pedido da Licença Ambiental em jornal, conforme 

modelo padronizado; 

IX- Política Ambiental da empresa divulgada em jornal de grande circulação; 

X- Documento de propriedade (escritura), ou justa posse do imóvel rural; 

XI- Alvará de Licença de Funcionamento ou Certidão emitida pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, declarando que a localização e a tipologia do 

empreendimento estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e 

ocupação do solo (se couber); 

XII- Cópia de concessão da Licença ou Autorização Ambiental anterior (Publicação 

DOE ou Certificado); 

Caberá ao órgão competente, através da área de Atendimento ao Público informar 

aos interessados, de acordo com a tipologia da Licença, Termo de Compromisso de 

Responsabilidade Ambiental (TCRA) ou da Autorização Ambiental requerida, quais 

os documentos dentre os elencados acima, que deverão ser apresentados para a 

formação do processo. 

Da Publicidade dos Pedidos de Licença Ambiental 

Os pedidos de licenciamento, em qualquer das suas modalidades, e sua renovação 

serão objeto de publicação resumida, paga pelo interessado, em jornal de grande 

circulação, excetuando-se os pedidos enquadrados como Licença Simplificada. 

A publicação dos pedidos de licenciamento, em quaisquer de suas modalidades é 

obrigatória, devendo ser encaminhada pelo interessado, para publicação no primeiro 

caderno de Jornal de grande circulação. Tal exigência está fixada através da 

Resolução n°006/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e visa 

tornar público o licenciamento da atividade. 

Estudos Ambientais / Responsabilidade 

Os Estudos Ambientais apresentados pelos interessados, necessários ao processo de 

licenciamento, deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, a 

su expensas do empreendedor. Os pssion 	ue bscrev 
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responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções 

administrativas, civis e penais. Os documentos deverão vir assinados e 

acompanhados dos respectivos Registros no Conselho de Classe Profissional. 

Etapa II - Análise Técnica e Jurídica 

O Processo será submetido à análise técnica do órgão ambiental competente, que 

realizará inspeções, a fim de verificar as informações constantes do Processo, além 

de avaliar "in loco" os possíveis impactos associados à atividade. 

Posteriormente serão elaborados Pareceres Técnicos e Jurídicos que integrarão o 

Processo de Licenciamento. 

A análise será coordenada por um técnico responsável que manterá contato direto 

com o interessado para os esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como 

para a solicitação de estudos complementares. 

Se o Processo for de Licença de Localização e passível de realização de Estudo de 

Impacto Ambiental - EIA, deverão ser observados os procedimentos para a 

Avaliação de Impacto Ambiental, constantes da Resolução CEPRAM N°2929, de18 

de janeiro de 2002. 

Os condicionamentos estabelecidos na respectiva Licença serão objetos de discussão 

prévia entre o órgão ambiental e o interessado. 

Etapa III - Deliberação pela Secretaria de Meio Ambiente Municipal. 

Compete a Secretaria de Meio Ambiente: 

- Autorização de Supressão de Vegetação - ASV 

- Emitir a Licença previa (LP) 

- Emitir as outras modalidades de Licenças quando se tratar da primeira solicitada 

por fonte degradante irregularmente instalada; 

- Avocar processos de Autorização ou de Licença de implantação, operação ou 

alteração para apreciação e deliberação, quando julgar necessário. 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA reúne-se ordinariamente uma 

vez por mês, na Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, sob a presidência do 

Secretário do Meio Ambiente, quando são apreciados os Processos de 

Licenciamento, constantes da pauta e que lhes são encaminhado_.- 
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Ao iniciar a reunião, é facultado a qualquer Conselheiro requerer o pedido de vista, 

adiamento ou diligenciar um determinado Processo. Concedido o pedido, pela 

presidência, o respectivo processo passa a ser objeto de análise na próxima reunião 

do Conselho. 

Não havendo discordância, nem adendo aos votos dos relatores, bem como pedido 

de vista, adiamentos e solicitações de destaque, o presidente encaminha a votação 

dos Processos. Em sendo aprovado o licenciamento, o Conselhomediante Resolução, 

autorizará ao órgão ambiental responsável a emitir o Certificado da Licença. 

A Licença Ambiental possui condicionamentos que devem ser cumpridos pela 

empresa licenciada. Estes condicionamentos referem-se às medidas de controle que 

devem ser cumpridas e observadas durante a vigência da Licença. 

Etapa IV - Publicação da Licença 

O extrato da Portaria municipal que concede a licença ambiental é publicado no 

Diário Oficial do município, contendo a razão social da Empresa, localização, tipo de 

licença, prazo de validade, unidade licenciada e dados quali-quantitativos de 

produção. 

A íntegra da Portaria ou da Resolução contendo os condicionantes está fixada no 

documento do Certificado da Licença que será entregue ao interessado. 

Etapa V - Emissão da Licença 

E) órgão competente emite o certificado da Licença Ambiental, contendo o n° do 

Processo, data da publicação no D.O. E, o prazo de validade da licença e a íntegra 

dos condicionantes, concedendo à empresa a Licença Ambiental requerida. 

O diploma legal que certifica o licenciamento da empresa deve estar à disposição das 

autoridades competentes. 

9.2.2.12 PROJETO DE ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO LIXÃO DE LUÍS 

EDUARDO MAGALHÃES. 

Segundo o artigo das Nações Unidas, elaborado em 2005, apresentou requisitos 

básicos para implementação das atividades de encerramento dos lixões, sendo 

necessários ajustes ou modificações para atender casos específic 

Geralmente, os "open dumpsites" (lixão a céu aberto) não foram p;: ejados e não há 
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controle ambiental e por isso as normas devem ser iguais ou mais rigorosas do que 

as regras dos aterros sanitários. O encerramento não é apenas obrigação dos 

municípios ou dos operadores privados dos lixões. Deve haver um esforço coletivo 

que envolva a participação do governo federal, bem como a comunidade local 

(afetados diretamente pela existência do lixão). 

Segundo a ONU o processo de encerramento dos lixões pode ser dividido em três 

etapas principais: A primeira diz respeito ao levantamento das características iniciais 

do sitio, da viabilidade técnica e financeira do projeto e envolvimento das questões 

sociais. Nesta etapa a atuação dos agentes envolvidos é de extrema importância. A 

segunda etapa envolve a elaboração do Plano de Encerramento que deve abarcar os 

seguintes aspectos: 

E Estabilidade das encostas; 

[]Cobertura final; 

Esistema de drenagem; 

ESistema de lixiviados e gás; 

EControle de incêndio; 

EPrevenção de futuras descargas ilegais; 

EReassentamento de possíveis trabalhadores (se houver trabalhadores no sitio); 

LiSegurança do local. 

A terceira etapa envolve a elaboração de um programa de Pós-encerramento (POST-

CLOSURE MANAGEMENT PROGRAMME). As atividades de pós-encerramento 

são importantes para garantir a manutenção da cobertura final, dos sistemas de 

controle de drenagem e sistemas de gestão de lixiviados. Programas de 

MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO devem ser cuidadosamente planejados 

para atender um período de lO anos. Devem-se considerar os requisitos 

regulamentares (emissões permitidas / efluentes, período mínimo para tal 

atividade); restrições orçamentais anuais do município e outros fatores (ex. 

Sensibilidade ambiental e ~unitária da instalação). 

Em função da grande possibilidade de ocorrência de problemas ambientais, o 

simples abandono e fechamento das áreas utilizadas para disposição final de 

000542 

II!,' 



resíduos sólidos urbanos devem ser descartados, devendo os municípios buscar 

técnicas que minimizem os impactos ambientais. A seguir são apresentadas algumas 

técnicas utilizadas para desativação, adequação e recuperação de áreas degradadas 

pela disposição de resíduos sólidos urbanos em lixões. 

12.1 Técnicas de Desativação 

Remoção dos Resíduos: remoção dos resíduos é uma alternativa altamente 

recomendável quando o lixão estiver localizado em área de risco geológico ou 

geotécnico que possa significar perigo para a população e o meio ambiente (FEAM, 

2010). 

Recuperação Parcial: A recuperação parcial é uma alternativa para municípios 

maiores e, nos casos excepcionais, pelos municípios menores quando a situação do 

lixão não se enquadrar na recuperação simples devido às restrições observadas 

durante os estudos prévios de avaliação da área, que incluem a avaliação da água 

subterrânea quanto à contaminação (FEAM, 2010). 

Recuperação Simples: Quando não há possibilidade de se realizar a técnicas citadas 

acima, seja por recursos técnicos ou financeiros, recorre-se ao encapsulamento dos 

resíduos dispostos no lixão, sendo esta uma medida de recuperação simplificada 

(FEAM, 2010). 

No entanto, aescolha da melhor técnica para a recuperação do lixão deverá ser 

pautada porum estudo prévio detalhado do local, que avalie as condições físicas e o 

comprometimento ambiental da área. Em todos os casos, as medidas de engenharia 

e de controle ambiental devem, necessariamente, fazer parte de um documento 

elaborado por profissional habilitado, denominado de Plano de Recuperação de 

Área Degradada por Lixão.Cabe ressaltar que os estudos para a definição da melhor 

técnica de desativação, bem como os projetos e as operações de recuperação devem 

ser realizados sempre sob a supervisão técnica de profissional(is) habilitado(s), 

procedendo-se ao registro das Anotações de Responsabilidade Técnica no(s) 

respectivo(s) Conselho(s) Profissional (is). Esses estudos e projetos deverão ser 

submetidos ao órgão ambiental juntamente com a documentação en te ao 

processo de licenciamento para o encerramento do lixão. 4: 



A escolha do uso futuro da área deverá ser definida com base nos estudos realizados 

e na aptidão da área, levando-se em consideração a proteção à saúde humana e ao 

meio ambiente. O uso futuro da área deverá ser aprovado pelo órgão ambiental 

competente. 

121. Estudos e Projetos a serem apresentados: 

o 	Plano de Recuperação de Área Degradada por Disposição Inadequada de 

Resíduos Sólidos; 

• 	Projeto Executivo; 

• 	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do responsável pela 

elaboração dos planos e projetos para execução das obras. 

12.2.1 O projeto de encerramento e recuperação do lixão deve contemplar Estudos 

Ambientais e Projetos, no mínimo com as seguintes informações: 

• 	Levantamento topográfico, investigação geológica, geotécnica e 

hidrogeológica; 

• 	Representação em planta plariialtiniétrica, em escala não inferior a 1:2.000, do 

uso do solo, das águas subterrâneas e das águas superficiais num raio mínimo de 

200 m; 

• 	Reconformação geométrica do maciço e proposição de cobertura final; 

° 	Sistema de drenagem, acumulação e tratamento de líquidos percolados; 

o 	Sistema de drenagem de águas pluviais; 

° 	Sistema de drenagem de gases; 

o 	Plano de monitoramento geotécnico, de gases e das águas superficiais e 

subterrâneas na região do aterro; 

o 	Isolamento físico e visual da área do aterro; 

o 	Uso futuro da área incluindo, preferencialmente, proposta de legislação que 

imponha restrições ao uso do solo nas áreas diretamente afetadas; 

° 	Cronograma de execução; 

Relatório de Investigação confirmatória; 

Cobertura Vegetal (paisagismo/revegetação); 

12.3 Para áreas classificadas como contaminadas sob' e ti 

000544  



Caso a avaliação confirmatória demonstre contaminação do solo, das águas 

subterrâneas ou de outros bens a proteger, o cronograma executivo apresentado 

deverá contemplar, também, o prazo para apresentação das seguintes informações, 

em conformidade com as etapas do gerenciamento de áreas contaminadas, a saber: 

e 	Investigação detalhada; 

e 	Avaliação de risco à saúde humana; 

• 	Proposição e implementação de medidas de intervenção na área, conforme 

estabelecido no "Procedimento para Gerencíamento de Áreas Contaminadas', acima 

citado, complementares ou não às ações de intervenção estabelecidas no projeto de 

encerramento citadas no item anterior. 

Exemplo de intervenções adicionais: contenção das plumas em fase dissolvida na 

água subterrânea e de gases no solo, implementação de medidas de controle 

institucionais e de engenharia visando proteger receptores externos. 

A escolha do uso futuro da área somente deverá ser definida com base nos estudos 

realizados e na aptidão da área, levando-se em consideração a proteção à saúde 

humana e ao meio ambiente. O uso futuro da área deverá ser aprovado pelo órgão 

ambiental competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as 

consequentes penalidades contratuais e legais. 

10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses 

previstas rio Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a 

CONTRATADA, desde que nãocause prejuízo a mesma. 

10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1  XI do Art. 78 da Lei Federal 

á'8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a 

ocorrência de quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 

8.666/93, será comunicado pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por 

escrito. 	
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10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da 

contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

111.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 

11.1.2 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada a sanção oficiafmente, aplicada nos seguintes casos e proporções: 

11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de 

cláusula contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor 

total do contrato; 

11.1.2.2 Atraso injustificado na conclusão do objeto, em relação ao prazo estipulado 

na cláusula sexta deste contrato e condições do Termo de Referência: 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o valor total do pedido, até o limite 

de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por 

Lento) e a consequente rescisão contratual; 

11.1.2.3 Atraso da CONTRATADA na regularização de qualquer item/etapa 

rejeitada, após o prazo de lo (dez) dias, a contar da data de comunicação oficial, 

sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do item/ etapa 

questionada, por dia de atraso. 

11.1.3 Rescisão contratual; 

11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e 

11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida após o licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos 

causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

4 cTctrt 
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11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do 

interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista; 

11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do 

interessado será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato; 

111.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções, e não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a 

obrigação de indenizar eventuais perdas e danos; 

11.. 1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 

garantia apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o 

seu valor exceder ao da garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá 

pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha 

sido exigida a garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa 

porventura imposta. 

11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, 

podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total 

limitado a 30% (trinta por cento) do valor da integralidade da avença. 

11.1.10 Nos casos de inadftnplemento ou inexecução total do contrato, por culpa 

exclusiva da CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da 

penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, 

além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão 

unilateral e demais sanções previstas em lei. 

11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza 

e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a 

reincidência na prática do ato e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 

sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida 

força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a CONTRATADA 

1- • ficará isenta das penalidades mencionadas. 
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12.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula 

no Diário Oficial da Entidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Fica eleito o Foro de Luís Eduardo Magalhães para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente contrato. 

132 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 

(duas) testemunhas que, após lido, o subscrevem. 

Luís Eduardo Magalhães/BA, 28 de Novembro de 2019. 

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA" 

ALÃ NJU 	R 

 
Prefeito Municipal 

MEIRA 
Secretario Municipal de Meio 

Ambiente e Economia Solidária 

A TEÓFILO :0 P. DA SILVA 
'A 
do Município 

ÁVEL LTDA 

TESTEMUNHAS: 

01 - 	 02 -  
Lk 

2D ENGENHARIA 
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Quinta-feira 

MÚN$CIPQÓ 	Luís Eduardo Magalhães 	2ade7  Novembro g;g 

Atos Administrativos 

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
CONVITE N° 002/2019 

O Presidente e membros, após análise e julgamento das propostas de 
preço, em conformidade com a Lei Federal 8666/93 e nas disposições do 
edital da modalidade Convite, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE 
CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE 
IMPLANTAÇÃO-LI, LICENÇA DE OPERAÇÃO-LO E AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO ASV) DA ÁREA DE ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO E DO 
PROJETO DE ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO LIXÃO, decide classificar: 

KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI LTDA, inscrito no CNPJ 18.581.506/0001-
05, 20 ENGENHARIA SUSTENTAVÉL LTDA, inscrito no CNPJ n° 14.312.37410001-57, 
JKR ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ n° 12.423.063/0001-30, ARAGAO 
ENGENHARIA LTDA, Inscrito no CNPJ n° 10.982.134/0001-09 

Empresa Vencedora: 2D ENGENHARIA SUSTENTAVÉL LTDA, Inscrito no CNN n °  
14.312.374/0001-57. 

Valor Total: R$ 155.500,00 (cento cinquenta cinco mil e quinhentos reais). 

Luís Eduardo Magalhães, 28 de Novembro de 2019- 

COMISSÃO DE LICITACÃO: 

Jimmy Vence Bezerra 	Tiago Alves de Almeida 	Enéias Rodrigues de 
Campas 	 Membro 	 Silva Membro 

Presidente 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL. EQTCHWA6DKLV2W4VTNB4HG 

Esta edição encontra-se no sjte oficial deste ente. 
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Quinta-feira 
28 de Novembro de 2019 	 Luís Eduardo Magalhães 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°936/2019 
CONVITE N°002/2019 

TERMO DE ADJUDICACÃO 

Considerando que foram cumpridos todos os requisitos legais para 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 

AMBIENTAIS (LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO-LI,  LICENÇA DE OPERAÇÃO-LO E 

AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO  ASV) DA ÁREA DE ACESSO AO 

ATERRO SANITÁRIO E DO PROJETO DE ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO 

LIXÃO, mediante Processo de Licitação na modalidade Convite N° 002/2019, 

ADJUDICO o objeto licitado à Empresa: 2D ENGENHARIA SUSTENTAVÉL LTDA, 

inscrito no CNPJ n° 14,312.374/0001-57 com sede na Rua Oswald de Andrade, 

234, Léa Cordeiro , Luís Eduardo Magalhães/BA, perfazendo um total de R$ 

155.50000(cento cinquenta cinco mil e quinhentos reais), cujo a forma e prazo 

de execução dos serviços estão descritas no Contrata, bem como no Termo 

de Referência e Edital de Licitação e seus anexos. 

Luís Eduardo Magalhães. 28 de novembrode 2019. 

Oziel Oliveira 

Prefeito Municipal 

DIGITAL: EQTCHWA6DKLV2W4YTNB4HG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente, 
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- 	 Quinta-feira 

MUNICIPIO 	Luís Eduardo Magalhães 	28de9Novembro de 2019 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, usando de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações posteriores resolve homologar o processo licitatório na modalidade 

CONVITE N° 00212019, referente à CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO - LI ,  

LICENÇA DE OPERAÇÃO-LO E AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

ASV) DA ÁREA DE ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO E DO PROJETO DE 

ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO LIXÃO. 

PARTICIPANTES :KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI LTDA, inscrita no CNPJ 

18581.506/0001-05, 2D ENGENHARIA SUSTENTAVÉL LTDA, inscrita no CNPJ n° 

14.312.374/0001-57, JKR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 12.423.063/0001-

30, ARAGAO ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ n° 10.982.134/0001-09 

EMPRESA VENCEDORA:2D ENGENHARIA SUSTENTAVÉL LTDA, inscrito na CNPJ n° 

14312.374/0001-57, inscrita no CNPJ n° 14.312.374/0001-57. 

VALOR TOTAL: R$ 155.500,00 (cento  cinquenta cinco mil e quinhentos reais). 

Luis Eduardo Magalhães, 28 de novembro de 2019, 

HOMOLOGO 
Publique-se. 

Oziel Oliveira 

Prefeito Municipal 

CERTIFICAÇAO DIGITAL: EQTCHWA6DKLV2W4YTNB4H6 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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Sexta-feira 

: r°1r3r19 	
Luís Eduardo Magalhães 

CNPJ: 05.487.117/0001-65. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 
CARNÊS PARA COBRANÇA DO IPTU 2020 E 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. Valor Global: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Vigência 
22 de novembro de 2019 a 21 de novembro de 2020. Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 22 de novembro de 
2019. OZIEL OLIVEIRA -  Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Luís EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.41910001-05 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n9 124/2019 - PREGÃO PRESENCIAL nQ 068/2019. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS 

EDUARDO MAGALHÃES Contratada: 31 - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA - CNPJ: 
13.135,563/0001-64. Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM CÂMERAS, A FIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. Valor Global: R$ 24.400,00 
(vinte e quatro mil e quatrocentos reais). Vigência: 27 de dezembro de 2019 a 26 de dezembro de 2020. Luís 
Eduardo Magalhães - Bahia, 27 de novembro de 2019. OZIEL OLIVEIRA - Prefeito Municipal, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.419/0001-05 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n2 125/2019 - CONVITE n9 002/2019. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES. Contratada: 213 ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA - CNPJ: 14.312374/0001-57. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS (LICENÇA DE 
IMPLANTAÇÃO-LI, LICENÇA DE OPERAÇÃO-1-0 E AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO ASV) DA 
ÁREA DE ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO E DO PROJETO DE ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO LIXÃO 
Valor Global: R$ 155.500,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais). Vigência: 28 de novembro 
de 2019 a 26 de março de 2020. Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 28 de novembro de 2019. OZIEL OLIVEIRA 
- Prefeito Municipal.. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.41910001-05 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

Primeiro Termo Aditivo ao contrato n2 058/2019 - TOMADA DE PREÇO N9 002/2019. Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Contratada: ARIA SOLUCOES EM 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SS LTDA - CNPi: 14.435.30210001-05. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE 
ENGENHARIA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE MACRODRENAGEM, 
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO NOS BAIRROS FLORAIS LEA E SANTA CRUZ. Valor Global: R$ 189.267,20 (cento 
e oitenta e nove mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). Vigência: 25 de novembro de 2019 a 
24 de março de 2020. Luis Eduardo Magalhães - Bahia, 22 de novembro de 2019. OZIEL OLIVEIRA - Prefeito 

Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.419/0001-05 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

Segundo Termo Aditivo ao contrato n2 076/2018 - CREDENCIAMENTO N9 006/2017. Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Contratada: AOC ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI 

DIGITAL: J3C9P08X71NSNFCOAKFVCQ 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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