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EDITAL DE CONVITE N.º 007/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

Descrição

GLOBAL – ECO
CONSULTORIA
AMBIENTAL
LTDA. – ME

DAMATA
SOLUÇÕES
AMBIENTAIS
LTDA – ME

VILSON
HERGEMOLLER
– ME

Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de assistência técnica mensal em
agricultura, pecuária e meio ambiente à
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente, objetivando o desenvolvimento do
setor primário, através da execução de atividades
e projetos de auxílio a todos os agricultores do
Município, através de inúmeras atividades dentre elas:
- Orientação
e
acompanhamento
técnico
nas
amostragens de solo e interpretação das análises;
- Orientação e acompanhamento técnico no manuseio
de máquinas agrícolas, assim como também de
equipamentos e materiais do setor primário;
-Introduzir novas tecnologias de produção e exploração
agropecuária;
- Acompanhamento técnico e orientação nas novas
construções de aviários de frangos de corte, pocilgas,
matrizeiros, UPO (unidade de produção de ovos férteis),
UPL (unidade de produção de leitões), tambos de leite,
produção de ovos comerciais entre outras criações
exploradas;
- Orientação técnica para incremento da produção nas
lavouras de milho, feijão, forrageiras em geral e todas
as culturas anuais exploradas para fins comerciais ou de
subsistência;
- Orientação, acompanhamento técnico e introdução de
novas tecnologias e cultivares nos pomares comerciais
de todo o município;
- Orientação técnica e instruções para exploração da
Olericultura, Plasticultura, tanto hortas domésticas como
também hortas comerciais;
- Acompanhamento técnico e orientação na exploração
da piscicultura bem como na construção de açudes,
realização de feiras de peixe e venda de pescado para
mercados da região;
- Elaboração aos produtores interessados projetos de
financiamento agrícola para custeios e para
investimentos, orientando a aplicação dos recursos e

2.890,00

3.100,00

1.490,00
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exploração da atividade investida, objetivando a
produção de alta qualidade;
- Auxílio na comercialização dos principais produtos
produzidos na agropecuária municipal através de feiras,
venda para indústrias e comércio local, regional e
grandes cidades;
- Elaboração de projetos para a preservação e
integridade do meio ambiente municipal;
- Elaboração e execução de projetos agropecuários,
aplicando verbas oriundas de âmbito federal, estadual e
municipal;
- Orientação para formação de associações de
produtores, agroindústrias familiares e demais
entidades para produção, aquisição de insumos e venda
da produção;
- Auxílio em programas de combate a zoonoses como
mosquitos, ratos, moscas, borrachudo, morcegos entre
outros;
- Participação em reuniões técnicas do Conselho
municipal da Agricultura e
Conselho municipal do
meio ambiente;
- Orientação técnica na exploração de lavouras de
silvicultura;
- Orientação técnica para Cadastramento, construção e
operação em local apropriado de fornos de Carvão
Vegetal;
- Orientação técnica e elaboração de Pareceres técnicos
para Emissão de Alvarás para manejo de vegetação
nativa no município de Poço das Antas;
- Pareceres para Licenciamento ambiental nas diversas
atividades da Agropecuária municipal, Indústria,
Comércio e demais demandas em todo o município de
Poço das Antas/RS enquadradas na Municipalização do
meio ambiente, viabilizando o Licenciamento das
atividades enquadradas de impacto local.
- Acompanhamento técnico e emissão de Pareceres
para aprovação de Projetos pelo Programa Federal de
Crédito Fundiário;
- Responsabilidade Técnica e orientação para Manejo do
Meio Biótico (flora nativa e exótica), com recuperação
de área degradada pelo plantio de mudas nativas, nas
atividades de extração mineral em diversas cascalheiras
localizadas em mananciais hídricos do município, bem
como a obtenção de anuência dos órgãos ambientais
competentes (DEFAP/FEPAM/SEMA) para o correto
desenvolvimento
desta
atividade
nos
locais
determinados;
- Responsabilidade Técnica e orientação para Manejo do
Meio Biótico (flora nativa e exótica), com recuperação
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de área degradada pelo plantio de mudas nativas, nas
atividades de extração mineral de diversas SAIBREIRAS
localizadas no município, bem como a obtenção de
anuência
dos
órgãos
ambientais
competentes
(DEFAP/FEPAM/SEMA) para o correto desenvolvimento
desta atividade nos locais determinados;
- Responsabilidade Técnica e orientação para Manejo do
Meio Biótico (flora nativa e exótica), com recuperação
de área degradada pelo plantio de mudas nativas, nas
atividades de DESASSORIAMENTO em mananciais
hídricos do município, bem como a obtenção de
anuência
dos
órgãos
ambientais
competentes
(DEFAP/FEPAM/SEMA) para o correto desenvolvimento
desta atividade nos locais determinados;
- Responsabilidade técnica e orientações para a
implantação de diversos LOTEAMENTOS para fins
residenciais, assim como orientação técnica para a
implantação de ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES DOMÉSTICOS que estão sendo instalados
no município, bem como a obtenção de anuência dos
órgãos ambientais competentes, quando necessário,
para o seu correto funcionamento e implantação;
- Orientações técnicas para implantação e adequações
do município de Poço das Antas/RS ao PLANO DIRETOR
MUNICIPAL (PDM), aprovado pela Câmara de
Vereadores Municipal em 2012. Com a elaboração do
Plano Diretor Municipal, há necessidade técnica para
que esse seja implantado orientando a população no
que couber;
- Orientação técnica e acompanhamento das obras para
implantação de estações de tratamento de efluentes
domésticos conforme estabelece o Plano Diretor
Municipal, mediante projetos aprovados pelo Setor de
Engenharia Municipal.
- Orientações técnicas aos munícipes sobre o
georreferenciamento e o cadastro ambiental rural (CAR)
das propriedades rurais.
Valor Total Global Mensal R$:

2.890,00

3.100,00

1.490,00

A empresa VILSON HERGEMOLLER – ME acima mencionada foi considerada vencedora do item valor
total global mensal, assinalado em negrito e sublinhado, por ter apresentado o menor preço conforme acima
exposto.
Poço das Antas, 23 de abril de 2015.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES.
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