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Prefeitura Municipal de Itaúba/MT Setor de Licitações Referente ao Pregão

Presencial – n° 052/2021 Processo Administrativo – n° 070/2021

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro,

A empresa GHF - Consultoria Ambiental, inscrita no CNPJ sob nº

23.702.575/0001-51, por intermédio de seu representante legal Sr. (a) Gustavo Henrique

Fonceca, portador (a) da Carteira de Identidade nº 14739958 SSP/MG e CPF n º

075.382.296-20, vem respeitosa apresentar a Vossa Excelência as contrarrazões conforme

solicitadas na data de 03 de novembro de 2021.

Item 1 - Atestado de Capacidade Técnica

Com relação ao atestado de capacidade técnica fica claro no edital de licitação no

item 13.5.3 - Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, fornecido pela pessoa

jurídica de direito público ou privado, contratante de serviços, devidamente registrado no

CREA/CAU ou órgão competente, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo

Técnico (CAT) ou outro documento equivalente, em nome dos profissionais de nível

superior legalmente habilitados, onde fique comprovada a sua responsabilidade

técnica na execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação

(Licenciamento Ambiental).

O item supracitado, não veda a apresentação de outros documentos aos quais

atestam a capacidade técnica do profissional, tendo em vista que o seu registro é opcional

e não obrigatório. Cientes de que a empresa GHF - Consultoria Ambiental, com o

cuidado em deixar claro a sua idoneidade apresentou diversos atestados, em nome do

profissional compatível com o objeto desta licitação. Quando falamos em comprovar a

responsabilidade na execução de serviços, tais documentos foram assinados por agentes

públicos, dotados de fé pública, ou seja, é real, iniludível, verídico e legal, ficando as

partes envolvidas na ação perfeitamente abrigadas e "aquecidas" pelo Direito, isentas de

qualquer dúvida, claro, até prova em contrário.
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Como prova de nossa idoneidade e de que todos os serviços até o momento

prestados por nossa empresa foram desenvolvidos de forma correta e atendendo as

competências e capacitações do profissional, elencaremos a partir deste e

apresentaremos os documentos em anexo, fatores aos quais demonstram a veracidade nos

atestados supracitados:

1. Cópia das licenças ambientais, ato final no licenciamento ambiental,

objeto desta licitação, demonstrando que empresa e o responsável técnico

desenvolveu todos os serviços anteriormente e que os mesmos possuem

todas as condições e garantia nos trabalhos desenvolvidos, onde foram

concluídos de forma correta conforme declarações apresentadas;

2. Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato

de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade;

3. Certidão Negativa no TCU – Licitantes Inidôneos;

4. No banco de dados da SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente,

pode ser consultado o nome do profissional no SIMLAM:

https://monitoramento.sema.mt.gov.br/simlam/ - Gustavo Henrique

Fonceca, ao qual está como responsável técnico em mais de 800 processos

de licenciamento ambiental (objeto desta licitação) somente neste órgão,

excluído centenas de processos que tramitam em âmbito de secretarias de

meio ambiente municipais, demonstrando capacidade, competência e

experiência em processos aos quais envolvem licenciamento ambiental no

Estado de Mato Grosso.

Desta maneira, com esse histórico de prestação de serviços concluídos, sem nada

a desabonar a credibilidade desta empresa e do profissional, fica claro e comprovado

conforme solicita o item 13.5.3 do edital, que os atestados apresentados são verídico e

que salientamos novamente que os mesmos foram firmados por agentes dotados de fé

pública, ou seja, iniludível, comprovando a responsabilidade técnica na execução dos

serviços compatíveis com o objeto desta licitação pela empresa e pelo profissional.
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Item 2 - Equipe Técnica

Em resposta ao item 02, ao qual a empresa sugere que a empresa vencedora está

com a equipe incompleta, não atendendo ao item 13.5.4 do edital:

Para atender todos os 7 itens dos licenciamentos ambientais licitados não existe a

necessidade de profissionais com atribuição em realizar os estudos de fauna e flora em

especifico, como todas as obras são consideradas de baixo impacto ambiental, a

caracterização da fauna e da flora pode ser sucinta e elaborada pelo responsável técnico

do licenciamento de outra formação podendo ser engenheiro ambiental. Como prova

segue em anexo várias licenças ambientais para as mesmas obras do edital emitidas pela

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, onde o responsável técnico pelo licenciamento

seria o Sr. Gustavo Henrique Fonceca, comprovando e demonstrando que não há e não

houve a necessidade de outros profissionais.

O item 1 que se refere a construção de obras de artes correntes (aduelas) em

substituição de pontes de madeira, apenas o responsável pelo licenciamento e suficiente

para realizar tudo que for necessário para concluir as LACs, por ser uma obra de baixo

impacto e estrada consolidada ou órgão ambiental (Sema) não exige plano de poda ou

identificação de fauna para essa modalidade de licenciamento ambiental.

Para fins de prova do que foi citado, segue em anexo duas LACs emitidas pela

Sema – Secretaria de Estado e Meio Ambiente para a obras da Prefeitura Municipal de

Pedra Preta para mesma finalidade (construção de obras de artes correntes (aduelas) em

substituição de pontes de madeira) onde apenas eu (Gustavo Henrique Fonceca) fui o

responsável técnico pelas LACs e não houve necessidade alguma de plano de poda,

identificação da fauna local, plano de controle ambiental ou diagnostico ambiental, sendo

assim fica claro que não é necessário uma equipe multidisciplinar para conclusão do

licenciamento citado.

Quando questionado o item 08 - Elaboração de Projeto de Barramento

juntamente com ART do responsável e Laudo Técnico de Estabilidade de Talude,

para juntada ao Processo nº 422499/2020/SEMA referente ao Licenciamento Ambiental

(LP e LI) do Lago Municipal de Itaúba, Coordenadas Geográficas: Lat. 11° 0'2.69"S –

Long. 55°14'31.96"W, aonde a empresa relata que o profissional geólogo não pode ser
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responsável pelo projeto de talude mas não apresenta nenhum documento ou dado

técnico como prova e respaldo de tal afirmação.

Afim de elucidar quais são as atribuições de um profissional na área de geologia

e do profissional geólogo e ou engenheiro geólogo que tem o seu vínculo com a GHF

através de contrato de prestação de serviços apresentamos a seguir as nossas justificativas:

Os serviços como projeto de barramento de barramento e laudo de estabilidade de

talude fazem parte do ramo da geotecnia, ao qual se resume na aplicação do conhecimento

acerca dos materiais da crosta terrestre para solução de problemas de engenharia. Desta

forma, ela estuda o comportamento do solo e das rochas e sua relação com as ações

antrópicas.

Alguns dos campos que a geotécnica se aplica são em obras viárias e subterrâneas,

na construção de barragens, em obras de erosão e de assoreamento, nas áreas de risco

geológico, em estabilidade de taludes e encostas, além dos diversos tipos de sondagens

do solo. Além disso atua também na estabilidade de maciços rochosos e na parte de

exploração mineral, pois as grandes minas acabam gerando taludes e este tem que ser

estabilizados e contidos por meio de obras em que se torna necessária a aplicação da

geotécnica.

A área da geotecnia é uma interface entre essas duas profissões, geologia e

engenharia civil. Dessa forma, tanto geólogos podem atuar em trabalhos geotécnicos

quanto engenheiros civis. Como prova apresentamos o atestado de capacidade técnica

registrado no conselho em nome de nosso profissional com serviços na área de

Geotecnia e Geologia de Engenharia ao qual o mesmo atua em diversos projetos. Outro

fator importante a ser salientado é que o profissional indicado em sua graduação as

matérias: Geotécnica, ao qual a ementa é: Conceitos, objetivos e métodos de investigação.

Materiais de construção. Caracterização e classificação de maciços terrosos e rochosos.

Geologia aplicada a fundações, barragens, escavações subterrâneas, estradas,

aeroportos, obras fluviais e marinhas. Planejamento regional e urbano. Estabilidade de

taludes e encostas naturais. O departamento ofertante na época era o ICET – Geologia

Geral.
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Além da disciplina anteriormente citada, o mesmo cursou as disciplinas de

mecânica dos solos, mecânica das rochas, geologia estrutural e geologia geral, disciplinas

aos quais é de suma importância para o profissional que atua na geotecnia.

Para finalizarmos a nossa contrarrazão apresentamos em anexo uma certidão

expedida pela CREA/MT, fornecido pela Câmara Especializada de Engenharia Civil

do CREA/MT, solicitado por um profissional geólogo formado na mesma instituição e

deste modo com as mesmas capacidades e habilitações técnicas profissionais concedendo

as atribuições de se executar serviços técnicos de geotecnia ao qual inclui o objeto da

licitação.

Sem mais para o momento, antecipamos agradecimentos pela atenção

dispensada, prevalecendo-nos da oportunidade para expressar elevados protestos de

estima e consideração.

_________________________________

GHF - Consultoria Ambiental

CNPJ sob nº 23.702.575/0001-51



Su erintendencla de lnfraestrutura, Minera ao, lndustria e Servi os - SUIMIS 

Valmi Simao de Lima \ 
Superintendente de lnfraesfrutura, Minerat;lo, 

lndusfria e � 
Lilian Ferreira dos Santos 

Secretarfa Adjunto de licenciamento Ambienfal e 
Recursos Hfdricos 

Obs: Esta Ucsnr;a Ambienfal deWJ ssr afixada em JocaJ d8 facl7 acesso e visuaf,zaglo 

Gover.no do Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT 

LOCALEDATA. 

Cuiaba 

24/05/2021 

Rua c, esq. com Rua F • Centro Politico Administrativo • Cuiaba/MT SIIVIIUI,... 
<3EP: 78049-913 • Fone: (65) 3613-7206 , z 

www.sema.mt.gov.br 

Licen a Previa 

LOCALJZA9Ao: Pavimenta<;ao das ruas MUN/Cf PIO: Arenapolis!MT 
Rua Jenlo QuadrosRua AlagoasRua Tancredo Neves Rua Tancredo Neves T02 Rua Pedro Ant6ni6 de Barros Rua CEP: 78420-000 
Pedro Antonio de Barros T02 Rua Antonio A. de Franr;a Rua Antonio A. de Franr;a T02 Rua Higinio de Souza Rua 
Higinio de Souza T02 Rua Tertuliano Andrade Rua Areolino Viana Rua Castelo Branco Rua A Rua Carlos Drummond 
de Andrade Rua Carlos Drummond de Andrade T02 Rua Carlos Drummond de Andrade T03 Rua Carlos Drummond 
de Andrade T04 Rua Carlos Drummond de Andrade T05 Rua Carlos Drummond de Andrade T06 Rua Isaias Pereira 
de Almeida Rua Isaias Pereira de Almeida T02 Rua Isaias Pereira de Almeida T03 Rua Isaias Pereira de Almeida T04 
Rua Isaias Pereira de Almeida T05 Rua Isaias Pereira de Almeida T06 Rua Isaias Pereira de Almeida T07 Rua Isaias 
Pereira de Almeida TOB Rua Leonfdio V. 8. Sampaia Rua Leonfdio V: B. Sampaia T02 Rua Leonfdio V. 8. Sampaio 
T03 Rua Leonidio V. 8. Sampaia T04 Rua Leonidio \I. 8. Sampaia TOS Rua Leonfdio V. 8. Sampaia T06 Rba Leonidio 
V B. Sampaio T07 Rua Leonidio V. B. Sampaio T08 Rua linor Comes da Silva Rua Linor Comes da Silva T02 

Coordenadas geograficas: DA TUM: SIRGAS2000 - W 56:50:22,49 - S: 
14:28:23,99 · 

ATIVIDADE PRINCIPAL: 
Administra9ao publica em geral 

RESTR/9(JES: As contidas no processo de !icenciamento e na /egislar;ao em vigor. E obrigat6rio a 
menutenceo do parecer teen/co no local da atividade licenciada Juntamente com a noenoe em/nae, 
bem como a comprovar;ao do cumpninento das condicionantes e solicitar;6es existentesf caso haja. 

NOME I RAZAO SOCIAL DO INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Arenapolis 
CNPJ/CPF: 24.977.654/0001-38 

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDl90ES GERAIS DE VAL/DADE DESTA LICEN9A: 
- Conforme Parecer Tecnlco n": 146263 I CINF I SU/MIS I 2021 

PROCESSON°: 183174/2021 DATA DE PROTOCOLO: 07/05/2021 � 

- 

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuicoes que lhe sao conferidas pela Lei 
Complementar n° 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar n° 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dlspoe 
sobre o C6digo Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licenya. · 

I DENOMINA9AO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO: Pavimenta9ao asfaltica e drenagem profunda 

I ATNIDADE LtCENCtADA: PAVJMENTA<;Ao ASFAL TICAE DRENAGEM PORFUNDA 

I LPN": 31417012021 I VALIDAA�:23/05/2024. 



ATNIDADE LICENCIADA· 

78420-000 

Arenapolis!MT 
MUN/C{P/0: 

DATA DE PROTOCOLO: 07/05/2021 

Prefeitura Municipal de Arenapolis 
CNPJ/CPF: 24.977.654/0001-38 

PAVIMENTA9AO ASFAL TICA E DRENAGEM PROFUNDA 

. 
,Governo do Estado de Mato Grosso 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT 

PROCESSO: N":183174/2021 

Administrar;ao publica em geral 

A SECRETARIA DE ESTADO DO ME/0 AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribui96es que /he sao conferidas 
pela Lei Complementar n" 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pe/a Lei Complementar n" 232 de 21 de 
Dezembro de 2005, que dispoe sabre o C6digo Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licence. 

Su erintendencia de lnfraestrutura, Minera ao, lndustria e Servi os - SUIMIS 

DENOMINA9AO DA PROPRJEDADE OU EMPREENDIMENTO 

Pavirnentacao asfaltca e drenagem profunda 

(- . ._:_� d- . . . 
Rua C, esq. com Rua F · Centro P� Ad�umstratl 

�EP: 7804�·913 • Fone: (65) 3613-720 
www. ema.mt.gov.br 

Pavimenta<;ao das ruas 
Rua Janio QuadrosRua AlagoasRua Tancredo Neves Rua Tancredo Neves T02 Rua Pedro Antonio de Barros Rua CEP: 
Pedro Antonio de Besros T02 Rua Antonio A. de Fran<;a Rua Antonio A. de Fran<;a T02 Rua Higinio de Souza Rua 

Higinio de Souza T02 Rua Tertuliano Andrade Rua Areolino Viana Rua Castelo Branco Rua A Rua Carlos Drummond 
de Andrade Rua Carlos Drummond de Andrade T02 Rua Carlos Drummond de Andrade T03 Rua Carlos Drummond 
de Andrade T04 Rua Carlos Drummond de Andrade T05 Rua Carlos Drummond de Andrade T06 �ua Isaias Pereira 

de Almeida Rua Isaias Pereira de Almeida T02 Rua Isaias Pereira de Almeida T03 Rua Isaias Pereira de Almeida T04 
Rua Isaias Pereira de Almeida T05 Rua Isaias Pereira de Almeida T06 Rua Isaias Pereira de Almeida TOl Rua Isaias 
Pereira de Almeida TOB Rua Leonfdio V. B. Sampaia Rua Leonfdio V. B. Sampaia T02 Rua Leonfdio V. B. Sampaia 

T03 Rua Leonfdio V. 8. Sampaia T04 Rua .Leonidio V. B. Sampaia T05 Rua Leonidlo V. 8. Sampaia T06 Rua Leonidio 
V. B. Sampaia TOl Rua Leonfdio V. B. Sampaia TOB Rua Unor Comes da Silva Rua Unor Comes da Silva T02 

Coordenadas geograficas: DATUM: SIRGAS2000 - W" 56:50:22,49 - S: 
14:28:23,99 

LOCALIZA9AD: 

NOME I RAzAO SOCIAL DO INTERESSADO 

RESTRJ9(JES: 

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDICOES GERAIS DE VAL/DADE DESTA LICENCA: 
- Conforme Parecer Tecnico n°: 146263 I CINF I SU/MIS I 2021 

ATIVIDADE PRINCIPAL: 

As contidas no processo de licenciamento e na legislafao em vigor. E obrigat6rio a 
menotencso do parecer teen/co no local da atividade /icenciada Juntamente com a /icen9a emitida, 
bem como a comprova9ao do cumprimento das condicionantes e solicita96es existentes, caso haja. h� 

I LIN": 73022/2021 I VAL.IDAATE:23/05/2027 



LOCALE DATA 

Cuiaba 

24/05/2021 
Va/mi Simao de Lima � 

Obs: Es/a UC811ga Ambiental deve 8(J(' afixada em local de fflcil scesso e �- 



Parecer Tecnico 
LP e LI 

PT N°: 146263 / CINF I SUIMIS / 2021 

INFORMACQES GERAIS DO PROCESSO 

I Processo N°: 18317 4/2021 
Data do Protocolo: 07/05/2021 

I nteressado 

- Nome I Razao Social: Prefeitura Municipal de Arenapolts 
- CPF/CNPJ: 24.977.654/0001-38 
- Enderec;;o: AMM (Associacao Mato-Grossense dos Munfcipios), n° 3920 - CPA, Avenida Rubens de 

Mendonca - CEP: 78050-902 
- Municipio: Cuiaba - MT 

Propriedade/Obra ou Empreendimento: 

- Denominacao: Pavirnentacao asfaltica e drenagem profunda 
- Locallzacao: Pavimentacao das ruas 

Rua Janie QuadrosRua AlagoasRua Tancredo Neves Rua Tancredo Neves T02 Rua Pedro Antonio de Barros 
Rua Pedro Antonio de Barros T02 Rua Antonio A. de Franca Rua Antonio A. de Franca T02 Rua Higinio de 
Souza Rua Higinio de Souza T02 Rua Tertuliano Andrade Rua Areolino Viana Rua Castelo Branco Rua A Rua 
Carlos Drummond de Andrade Rua Carlos Drummond de Andrade T02 Rua Carlos Drummond de Andrade T03 
Rua Carlos Drummond de Andrade T04 Rua Carlos Drummond de Andrade TOS Rua Carlos Drummond de 
Andrade T06 Rua Isaias Pereira de Almeida Rua Isaias Pereira de Almeida T02 Rua Isaias Pereira de Almeida 
T03 Rua Isaias Pereira de Almeida T04 Rua Isaias Pereira de Almeida T05 Rua Isaias Pereira de Almeida T06 
Rua Isaias Pereira de Almeida TO? Rua Isaias Pereira de Almeida T08 Rua Leonfdio V. B. Sampaia Rua 
Leonfdio V. B. Sampaia T02 Rua Leonfdio V. B. Sampaia T03 Rua Leonfdio V. B. Sampaia T04 Rua Leonidio 
V. B. Sampaia TOS Rua Leonidio V. B. Sampaia T06 Rua Leonidio V. B. Sampaio TO? Rua Leonidio V. B. 
Sampaio T08 Rua Liner Comes da Silva Rua Linor Comes da Silva T02 - CEP: 78420-000 

- Municipio: Arenapolls - MT 
- Coordenada Geografica: DATUM: SIRGAS2000 - W: 56:50:22,49 - S: 14:28:23,99 

Responsavel Tecnlco: 

- Nome I Razao Social: GUSTAVO HENRIQUE FONCECA 
- Forrnacao: Engenheiro Ambiental - CREA: MT028948 

Atividades Licenciadas: 

- F4522-5 - Obras viarias 

Nao foi associado roteiro a este processo. 

ANALISE TECNICA 

1- PROJETO PROPOSTO: 

O processo de licenciamento ambiental em questao trata da pavimentacao asfaltica e drenagem 
profunda em diversas ruas e avenidas do bairro Sao Matheus no municfpio de Arenapolis/Mf 

SEMA I GOVERNOOOESTAOOOE :!:=: MATO GROSSO Rua C, esquina com a Rua F - Centro Politico Administrative Cuiaba/M" CEP: 78.049-913 
Fone: (65) 3613-7200 - www.sema.mt.gov.br SiMWdi 
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2 • HISTORICO DO PROCESSO: 

O Processo teve seu inicio com o protocolo na SEMA em 07/05/2021, recebendo o n° 
183174/2021, contendo as Documentacces e Projeto Tecnlco para implantacao da obra. 

3. ANALISE E FUNDAMENTACAO PARA AS OBRAS 

3.1 CONFERENCIA DOCUMENTAL 

Este Projeto visa a ernissao do Licenciamento Ambiental para execucao das Obras de 
pavlrnentacao do trecho urbano. 

·· Formulario Padrao modelo SEMA; 

·· C6pia da Declaracao do Cadastro Tecnico Estadual (SEMA) do profissional responsavel pelo 
Licenciamento Ambiental; 

.. Declaracao de Uso e Ocupacao do Solo emitida pela Prefeitura Municipal; 

·· Publicacao no Jornal Diario Oficial do Estado e no Jornal Corrente local; 

.. C6pia dos documentos (RG e CPF); 

·· C6pia da ATA de Posse do Prefeito; 

·· Diploma do Prefeito; 

·· ART devidamente quitada do Eng. Ambiental 

·· C6pia do Memorial Descritivo do Projeto de Engenharia para a pavimentacao; 

·· Croqui de localizacao do local do empreendimento e seu entorno; 

"PCA 

3.2 - LOCALIZACAO GEOREFERENCIADA 

A obra esta localizada nas coordenadas qeoqraficas: 

14° 28' 23,99" Se 56° 50' 22,49" W 

SEMA I GOIIERNODOESTADOOE 
:7:� MATO GROSSO Rua C, esquina com a Rua F- Centro Politico Administrativo Cuiaba/Ml' CEP: 78.049-913 

Fone: (65) 3613-7200 - www.sema.mt.gov.br SilVUli 
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SEMA I GOVERNQ 00 ESTADO Of: 
:': MATOGROSSO 

M:,-ro c n o s s o f.STADO DE TRAN��FORMA<;AO. ������������������������- 

3.3 -ANALISE T�CNICA DO PROJETO: 

De acordo com o projeto, trata-se da irnplantacao de obras de infraestrutura urbana em area ia 
habitada, atraves da execucao de pavirnentacao de vias consolidadas, ou seja, [a existente no interior 
da sede municipal do municipio. 

O PCA apresentou a descricao de alguns impactos ambientais negativos e positivos que 
poderao ocorrer com a irnplantacao do empreendimento, bem como, as medidas mitigadoras a serem 
aplicadas em cada caso. 

Devido a lntervencao em APP foi apresentado o Plano de Recuperacao de Areas Degradadas 
compensat6rio para a execucao do dissipador que encontra-se em area de terceiros, em que foi 
apresentado a anuencia do proprietario autorizando a destinacao das aquas pluviais em sua 
propriedade. 

Trata-se do recapeamento asfaltico com o pavimento tratamento superficial duplo - TSO de ruas 
ja pavimentadas que apresentam problemas no pavimento conforme relat6rio fotoqraflco, as aquas 
pluviais serao encaminhadas para as galerias de aquas pluviais e sera destinada para dissipador de 
energia em areas de terceiros e possui anuencia do proprietarlo para a execucao da obra em sua 
propriedade coordenadas 14 ° 28' 52,86" S e 56° 49' 43,69" W. 

Caracterfstlcas t6cnlcas: 

A obra esta instalada em area aberta ja consolidada onde [a existe translto, portanto a area [a 
se encontra descaracterizada. 

O processo em questao trata-se de uma obra, cuja irnplantacao sera de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal, sendo a obra aprovado pela mesma conforme a certidao de uso e ocupacao do 
solo. 

Ruas extensao (rn) largura (rn) 

Rua Jania Quadros 471,55 7, 10 

Rua Alagoas 451,30 7, 10 

Rua Tancredo Neves 376,23 7, 10 

Rua Tancredo Neves T02 96,06 7, 10 

Rua Pedro Antonio de Barros 391,52 7, 1 O 

Rua Pedro Antonio de Barros T02 96,14 7,10 

SEMA I GOVERNOOOESTADOOE :.r:::: MATO GROSSO Rua C, esquina com a Rua F - Centro Politico Administrativo Cuiaba/M" CEP: 78.049-913 
Fone: (65) 3613-7200 -www.sema.mt.gov.br SiMWdi 
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Rua Antonio A. de Franca 407,07 7, 1 O 

Rua Antonio A. de Franca T02 96,71 7,10 

Rua Higinio de Souza 420,70 7,10 

Rua Higinio de Souza T02 96,32 7, 10 

Rua Tertuliano Andrade 434,81 7,10 

Rua Areolino Viana 235,71 7, 10 

Rua Castelo Branco 268,98 7,10 

Rua A 964,57 7, 10 

Rua Carlos Drummond de Andrade 58,93 7, 10 

Rua Carlos Drummond de Andrade T02 58,85 7, 10 

Rua Carlos Drummond de Andrade T03 58,51 7, 10 

Rua Carlos Drummond de Andrade T04 58,52 7, 10 

Rua Carlos Drummond de Andrade T05 59,27 7, 10 

Rua Carlos Drummond de Andrade T06 59,06 7, 10 

Rua Isaias Pereira de Almeida 62,21 7, 10 

Rua Isaias Pereira de Almeida T02 66,18 7,10 

Rua Isaias Pereira de Almeida T03 58,98 7, 10 

Rua Isaias Pereira de Almeida T04 58,98 7, 10 

Rua Isaias Pereira de Almeida T05 58,58 7, 10 

Rua Isaias Pereira de Almeida T06 58,48 7, 10 

Rua Isaias Pereira de Almeida TO? 59, 17 7, 10 

Rua Isaias Pereira de Almeida T08 58,99 7, 10 

Rua Leonfdio V. B. Sampaio 42,89 7, 1 O 

Rua Leonfdio V. 8. Sampaia T02 65,73 7, 10 
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Rua Leonfdio V. B. Sampaia T03 59,27 7, 10 

Rua Leonidio V. B. Sampaia T04 59, 13 7, 10 

Rua Leonfdio V. B. Sampaia T05 58,64 7, 10 

Rua Leonidio V. B. Sampaia T06 58,48 7, 1 O 

Rua Leonidio V. B. Sampaia TO? 59,07 7, 10 

Rua Leonfdio V. B. Sampaia T08 59,24 7, 1 O 

Rua Lin or Comes da Silva 63,06 7, 10 

Rua Linor Comes da Silva T02 64,91 7, 10 

3.4-ANALISE DA LICENCA PREVIA (LP): 

Conforme imagens georreferenciadas apresentadas no processo de licenciamento ambiental 
constatamos que a area da obra de recapeamento asfaltico ja se encontra descaracterizada e 
implantada, havera lntervencao em APP para a execucao do dissipador de energia, para tanto foi 
apresentado o PRAD com area equivalente a intervencao a fim de se atender a Resolucao CONAMA 
n° 369/06, a obra nao interfere em ARL, Terras indfgenas, areas de amortecimentos, bem como bens 
acautelados pelo lphan, encontra-se em areas urbana. 

Desta forma deferlmos a emlssio da LP. 

3.5-ANALISES DA LICENCA DE INSTALACAO (LI): 

Plantas e Projetos executives apresentados do empreendimento em questao, encontram-se em 
conformidade, ap6s a analise do PCA e dos documentos, o Plano de Controle Ambiental, contendo os 
dados de projetos, docurnentacao apresentado e considerando que as lntervencoes e a obra a ser 
executada esta em area [a consolidada, consideramos que os pianos para a execucao do mesmo 
assim com o Projeto Executive estao dentro do que estabelece no roteiro SEMA. 

Os programas apresentados favorecem a mitlqacao dos provaveis impactos provenientes da 
lrnplantacao da obra e devera ser apresentando o relat6rio final de execucao da obra com as medidas 
mitigadoras que foram implementadas. 

Desta Fonna somos favoravels a emlssio da LI. 
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4 - CONDICIONANTES DE VALIDADE DA LICENCA: 

1. Que sejam implantadas e cumpridas todas as recornendacoes propostas nos estudos 
apresentados. 

2. Padr6es de Langamento de Efluentes: Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 
poderao ser lancados direta ou indiretamente nos corpos de aqua, desde que obedeca a Resolucao 
CONAMA n°. 357/2005 - Disp6e sobre a classiflcacao dos corpos de aqua e diretrizes ambientais para 
o seu enquadramento, bem coma estabelece as condicoes e padr6es de lancamento de efluentes, e da 
outras providencias. 

3. Resrduos S61idos: Fica terminantemente proibido a queima de resfduos do processo 
industrial e/ou dornestico a ceu aberto e/ou incinerador como simples forma de descarte. Nao depositar 
resfduos em locais que possam causar danos ou riscos aos recursos hldricos e /ou pessoas. E, 
atender Lei Estadual n°. 7862/02, de 19 de dezembro de 2002, que instituiu a Polftica Estadual de 
Resfduos S61idos, bem como a Rssolucao CONAMA n", 313, de 29 de outubro de 2002 - "Disp6e 
sabre o lnventario Nacional de Residues S61idos lndustriais". Apresentar o manifesto de destinacao 
final de todos os resrduos s61idos gerados em virtude da obra. 

4. Padroes de Lan�amento de Poluentes Atmosf6rlcos: Nao podem ultrapassar os 
pararnetros estabelecidos na Resolucao CONAMA N°. 03, de 28/07/1990 - "Disp6e sabre a Qualidade 
do Ar, deflnlcoes e padr6es" e CONAMA N°. 382, de 26/12/2006- "Estabelece os limites rnaxirnos de 
emissao de poluentes atrnosfericos para fontes fixas". 

5. Ap6s a implantacao do empreendimento, o empreendedor devera apresentar um relat6rio 
tecnico consolidado das obras de infraestrutura e dos pianos ou medidas mitigadoras implantadas 
durante a fase de construcao, dando enfase ao controle de eros6es, drenagem e recuperacao de areas 
utilizadas para os bueiros e dissipadores de energia que serao implantados em APP, devera ser foi 
apresentado o PRAD compensat6rio com area equivalente para a irnplantacao dos bueiros. 

6. Eventuais intervencoes em areas privadas devem ter anuencia do proprietario ou outro 
instrumento legal que ateste a utilidade publica da intervencao. 

5 - Concluslo: 

Ap6s analise do processo, constatou-se que o mesmo se encontra apto. Desta forma deferimos 
a ernissao da Licenca Previa LP e Licenca de lnstalacao LI para a execucao das Obras de 
Pavirnentacao Asfaltica de Drenagem de ruas consolidadas no bairro Sao Matheus, localizadas no 
perfmetro urbano do municfpio de Arenapolis - MT. 

Lembramos que o nae atendimento das normas ambientais pode acarretar punicoes previstas 
na Lei Complementar n°. 38 de 21/11/95, com alteracoes da Lei Complementar n°. 232 de 21/12/05. 
Ressalvamos, porem que poderao ocorrer vistorias tecnicas durante a viqencia da licenca, podendo 
ocorrer solicitacoes por parte deste 6rgao, caso seja necessario, 

Estee o nosso parecer. 
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Lilian Ferreira dos Santos 

S8Cl'8taria Adjunto els Lic8nciamento Ambients/ 
e Recursos Hfdricos 

Valmi Simao de Lima 
Obs: Esta licef198 Ambi8nfal devs ssr sfbalda em local de Meil acesso e visualizaglo 

Governo do. Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT 

Rua C, esq. com Rua F - Centro Politico AdministrativQ • Cuiaba/MT 
C3EP: 78049-913 • one: (65) 3613-7206 Si1V1611'" www.sema.mt.gov.br. · z 

LOCALE DATA 
· Cuiaba 

21/05/2021 

LOCALIZA9AO: Avenida Pirajui, sede municfpio MUN/Cf PIO: Nova Santa 
Coordenadas geograficas: DATUM: S/RGAS2000- W- 55:11:06,96-S: Helena/MT 
10:50:39,58 CEP: 78548-000 

Su erintendencia de lnfraestrutura, Minera ao, lndustria e Servi s - SUIMIS 

Licen a Pr&via 

RESTRl90ES: As cont/ass no processo de licenciamento e na legisla9ao em vigor. E obrigat6rio a 
manuten9ao do parecer teen/co no local da atividade licenciada Juntamente .com a licenfa emltida, 
bem como a comprova9ao do cumpninento das condlcionantes e soliclta96es existentes� caso haja. 

ATIVIDADE PRINCIPAL: 
Obras viarias (rodovias, vias ferreas e aeroportos) 

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDl90ES GERAIS DE VAL/DADE DESTA LICENCA- 
- Conforme Parecer Teanco n": 146169 IC/NF I SU/MIS I 2021 

PROCESSO N": 191035/2021 
' 

DATA DE PR()TOCOLO: 12/05/2021 ", ' 

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuicoes que lhe sac conferidas pela Lei 
Complementar n° 38 de 21 de Novembre de 1.995 e alterada pela Lei Complementar n° 232 de 21 de Dezembro de 2005,. que dispos 
sabre o C6digo Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licenc;a. · 

DENOM/NA9AO DA PROPRIEDADE OU EMPFfEENDIMENTO: Pavmentacao Asfaltlca e Drenagem Urbana - 
' Nova Santa Helena, · -, . · 

f ATIVIDADE l/CENCIADA: PAVIMENTA9AO ASFAL TICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 

I LP Ir: 314165/2021 I VALIDAATE:20/0M026 

NOME I RAZ40 SOCIAL DO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA. 
l CNPJICPF: 04.214.704/0001-18 
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Parecer Tecnico 
Parecer Tecnlco de Licenca Previa e Licenca de Instalacao 

PT N°: 146169 / CINF / SUIMIS / 2021 IProcesso N°: 191035/2021 
Data do Protocolo: 12/05/2021 

INFORMACQES GERAIS DO PROCESSO 

I nteressado 

- Nome I Razao Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA. 
- CPF/CNPJ: 04.214.704/0001-18 
- Endere�o: AMM (Associacao Mato-grossense dos Municfpios), n° 3920 - CPA - Av. Rubens de Mendonca - 

CEP: 78050-902 
- Munic1pio: Cuiaba - MT 

Propriedade/Obra ou Empreendimento: 

- Denorninacao: Pavirnentacao Asfaltica e Drenagem Urbana - Nova Santa Helena 
- Localizacao: Avenida Pirajuf, sede municipio - CEP: 78548-000 
- Municipio: Nova Santa Helena - MT 
- Coordenada Geografica: DATUM: SIRGAS2000 - W: 55:11 :06,96 - S: 10:50:39,58 

Responsavel Tecnlco: 

- Nome I Razao Social: GUSTAVO HENRIQUE FONCECA 
- Formacao: Engenheiro Ambiental - CREA: MT028948 

Atividades Licenciadas: 

- F4522-5 - Obras viarias 

Nao foi associado roteiro a este processo. 

ANALISE TECNICA 

1. PROJETO PROPOST9: 

O presente parecer tecnico tern por objetivo apresentar a analise dos estudos 
ambientais, do projeto de pavirnentacao e drenagem superficial proposto na Av. Pirajuf trecho 
01 e trecho 021 localizado na sede do municfpio de Nova Santa Helena/MT. 

O presente processo trata-se da Pavirnentacao Asfaltica e Drenagem em area urbana 
do municfpio de Nova Santa Helena na avenida em epfgrafe, com uma area de pavimentacao 
asfaltica de 13.435,48 m2, e uma extensao de 1.551,33 m, sendo que a largura e de 8,00 
metros e considerando eventuais limpa rodas. 

A pavirnentacao sera do tipo TSO - Tratamento Superficial Duplo com capa selante de 
penetracao invertida, que e um revestimento constitufdo de duas aolicacoes alternadas de 
ernulsao asfaltica, cobertos cada uma, por agregado mineral, submetidas a cornpressao. A 
primeira aplicacao do betume e feita diretamente sabre a base irnprirrilda, e coberta 
imediatamente com agregado graudo, constituido a primeira camad� d0 tratamento. A-k 
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segunda camada e semelhante a primeira, usando-se respectivamente, agregados medics e 
rniudos, de acordo com a sua especiflcacao (DNIT 144/2014, irnprlrnacao com ligante asfaltico: 
DNIT 147/2012, Tratamento Superficial Duplo). 

O tratamento superficial duplo com capa selante devera ser executado sabre base 
imprimada, e de acordo com os alinhamentos da greide e secao transversal projetado. 

De acordo com o PCA, a area de abranqencia do projeto e representada par vias 
abertas e sem pavlrnentacao asfaltica, que [a se encontra consolidada. Sendo assim, a 
veqetacao da area proposta para a obra de pavirnentacao asfaltlca ja se encontra em area 
residencial, nao sendo necessario o desmatamento. 

O projeto de drenagem considerou como area de contribuicao parte da avenida, 
conforme projeto (fl. 109), dimensionando o sistema de drenagem para a avenida contida no 
projeto, contudo este processo comtempla somente a execucao de meio-fio, sarjeta, bocas de 
lobo na avenida Pirajuf, sendo que o projeto foi compatibilizado com as redes existentes 
contidas nas micro bacias da Avenida Pirajuf. 

Sera executado uma boca de lobo e um dissipador na rede existente na Rua Eva P. 
Moraes, pois a prefeitura orientou que nao existe deste dispositivo de drenagem nessa rede. 
Na rede existente 2, que aparece no infcio do estaqueamento do trecho 1 da Av. Pirajuf, foi 
dimensionada apenas boca de lobo, pois nae houve necessidade de construcao de uma nova 
galeria, ou mesmo da extensao dela, pois as sarjetas conseguem escoar ate o ponto de 
engolimento. 

Avenlda que estio sendo comtemplada com pavlmentagio e drenagem para 
garantir melhorias de acessibilidades nos espa;os p6blicos: 

Quadro Tracho Av. {fl. 64) 

Logradouro Largura (m) Extensao (rn) limpa Rodas (m2) ••••••• Area (m2) 

Av. Pirajui; trv 01 8,0 865,84 575,81 7.502,50 

Av. Pirajui; trv 02 8,0 685,49 449,08 5.932,98 

Area Total 1.551,33 1.024,89 13.435,48 

De acordo com as inforrnacoes apresentadas no memorial descritivo e especlftcacoes 
tecnicas os trechos a serem pavimentados terao a drenagem superficial atraves de meios fios, 
sarjetas conjugadas e boca de lobo, e a aqua sera encaminhada para dissipadores de energia, 
(existente e a construir) nas coordenadas qeoqraficas (fls. 109). Conforme imagem Google 
Earth, verificamos que ha interversao em APP, pois o lancarnento das aguas pluviais atinge 
APP no c6rrego a Leste da cidade de Nova Santa Helena/MT, nas coordenadas geograficas 
10° 50'48,87" s e 55°10'07,76" w. 

1.1. Aspectos Ffsicos e Geogrificos 

/I 
,, )1 � 

I I - \ v 
Rua C, esquina com a Rua F - Centro Politico Administrative Cuiaba/MT CEP· 78.049-9 3 :;;,-, .,. • SilVIAfd� 

Fone· (65) 3613-7200 - www.sema.mt.gov.br I vv---.:=:= 
,, L-- 2/8 

(.,.. 

SEMA I GOVERNOOOESTAOOOE :J:=.� MATO GROSSO 

Topografla: A area da pavlmentacao asfaltlca e drenagem de aquas pluviais possui relevo 
piano e levemente ondulado. 
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Hldrografla· A cidade de Nova Santa Helena esta inserida na bacia do rio Amazonas e no 
pert metro ao entorno imediato da cidade, encontra-se o rio do Pombo e rio Azul. As vias a 
serem pavimentadas nao interceptam corpos d'aqua (rio, c6rrego calha de drenagem), 
entretanto ha interceptacao em APP no c6rrego a Leste da cidade (calha de drenagem) 
existentes em estudo. 

Vegetagao: Nova Santa Helena esta inserido no bioma Amazonico (IBGE 2012) e apresenta 
fisionomia caracterfstica de Floresta Ombr6fila. 

Fauna: A area onde sera executado o empreendimento esta inserida dentro do perfmetro 
urbano do municfpio. A existencia de especies silvestres e praticamente nula, decorrente de 
alteracoes antr6picas ali encontrada. 

Socioeconomico: As principais atividades econornicas do municfpio sao: a agricultura, 
atraves das culturas de soja e milho, a pecuarla e extrativismo vegetal, de madeira. Destaca- 
se o fortalecimento mais recente, da agricultura familiar. 

lmpactos Previstos e Medldas Mitigadoras 

lmpactos 

• Processos Erosivos 

Medidas Mitigadoras 

· Construcao de dissipador de energia; 

· Disciplinamento das aguas da chuva. 

Melo F(slco 

Medidas mitigadoras 

../ Dimensionamentos do sistema de drenagem adequados com dispositivos de 
dissipacao de energia; 

../ Recuperacao das areas exploradas, com acampamentos e dos canteiros de obras; 

./ Plantios e recomposlcoes da flora local; 

./ Coleta de residues; 

../ Conscientizacao dos funcionarios; 

../ Aproveitamento das instalacoes para outras finalidades, com adaptacoes; 

../ Reaproveitamento do material retirado pelo construtor em outras atividades de 
. racuperacao: I '/ 
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./ Estocagem do solo vegetal resultante da limpeza das pedreiras para posterior 
reaproveitamento; 

./ Devem ser tomadas como medidas de lrnplantacao de sinalizacoes de Vias em Obras 
e Homens Trabalhando, e atender as normas e recornendacoes de projeto de sequranca 
reconhecido. 

Meio Bi6tico 

Medldas mltlgadoras 

· Filtragem e recuperacao de oleos e graxas; 

· Estabelecimento de rotinas para coleta de lixo de restos de veqetacao: 

· Para medida mitigadora a prioridade de contratacao de services para rnao de obra sera 
da populacao local; 

· Coleta de lixo orqanlco. 

2.HISTORICO DO PROCESSO: 

Em 12/05/2021 foi protocolado junta a esta Secretaria o Processo sob o n° 
191035/2021, onde solicita a l.icenca Previa ea Licenca de lnstalacao para o empreendimento 
em questao, a ser implantado pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT (fl. 02). 

3. ANALISE E FUNDAMENTACAO: 

3.1. CONFE�NCIA DOCUMENTAL 

Em 12 de maio de 2021, atraves do protocolo n°. 191035/2021 foi apresentado o 
requerimento para as licencas previa, de instalacao para a irnplantacao de pavlrnentacao 
asfaltica e drenagem de aquas pluviais, quando foi apresentada documentacao, a destacar: a) 
Requerimento Padrao SEMA; b) C6pia do CNPJ e lnscricao Estadual; c) Procuracao do 
Outorgante para Outorgado: Gustavo Henrique Fonceca; d) Ata de Sessao de Posse do 
Prefeito, Paulinho Bertolini, bem como, c6pia dos documentos pessoais (RG, CPF) e Ata de 
Posse/Termo de Posse; e) Publicacao em peri6dico local e Jorn al Oficial de Municf pios da 
Avenida Pirajui; f) Plano de Controls Ambiental; g) ART N° 1220210063935 do Eng. Ambiental 
Gustavo Henrique Fonceca; h} LO N° 091102/2020 Area de Armazenamento Ternporario de 
RCC-Bota Fora; i) Mapa de Consulta I PHAN; j) Declaracao Bens Acautelados IPHAN; I) ART 
N° 1220210059402 do Eng. Guilherme Borges Leal Guedes; m) Memorial descritivo e 
especiflcacoes tecnicas: n) Projetos de Engenharia; o) l.ocalizacao das jazidas de cascalho e 
bota fora, p) Planta de locallzacao da obra, q)Plantas baixas, Plantas qeornetrlcas, relat6rio 
fotoqrafico; r) Plantas de PV's; s) ponto de conexao do sistema de drenagem. 

3.2. LOCALIZACAO GEOREFERENCIADA: 

lmagem de sltuacao/localizacao do empreendimento localizado na cidade de Nova Santa 
Helena nas Coordenadas geograficas: Latitude: 10°50'39,58" s e Longitude: 551o� 1 '06, 96 w e� 
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localizacao dos trechos da avenida Pirajui. 

3.3. ANALISE TECNICA DO PROJETO: 

Ap6s analise ao processo, constatamos que a avenida a serem pavimentada localizam-se 
no perf metro urbano da cidade de Nova Santa Helena, atualmente a avenida Pirajui 
encontram-se com revestimento primarlo, com sistema de drenagem existem e a construir. 

Pela analise da avaliacao de impactos apresentada no estudo verifica-se que os impactos 
de natureza negativa incidem principalmente sabre os meios ffsicos e bi6ticos, e sac de 
carater ternporarlo, restritos a fase de obra, e podem ser classificados, na grande maioria, 
como sendo de pequena lmportancla e baixa magnitude. Ja os impactos incidentes no meio 
socioeconornico sao na sua maioria de natureza positiva, sendo que os de natureza negativa 
tarnbern estao em grande parte restritos a fase de obra. Desta forma, um eficiente controle 
ambiental durante as obras sera capaz de controlar, mitigar e minimizar a maioria dos 
impactos negativos decorrentes da lrnplantacao desse empreendimento. 

Caracterizacao da area, quadro resumo contendo: o trecho da obra, largura, name da 
avenida, definindo quais trechos das vias serao contempladas com pavimentacao e drenagem 
de aquas pluviais, corpo receptor, tipo de dispositivo de quebra de energia no final da rede de 
drenagem (corpo receptor), para controle de processos erosivos, controle e disciplinamento 
das aquas pluviais. 

Em relacao aos corpos receptores da drenagem de aquas pluviais, o piano de controle 
ambiental esclarece que o trecho sera utilizado drenagem mista com meios-fios e sarjetas de 
concreto ate o local de captacao e daf sera drenagem profunda, que e no infcio da rua Sao 
Paulo com a avenida Pirajuf (PV e galeria existente), como tarnbern ira construir outa galeria 
com inicio da rua Alagoas com avenida Pirajuf com dissipador (DEB) no seu ponto de 
lancamento final de aquas pluviais, nas coordenadas geograficas: 10° 50'48,87" s e 
55°10'07,76" w. 

O solo caracteriza parser Latossolo Vermelho-Amarelo Distr6fico e relevo e piano e 
suavemente ondulado. 

Situacao em relacao ao patnrnon!o hist6rico nacional - IPHAN conforme lnstrucao 
Normativa SEMA n° 01 de 11/01/2017 a area do empreendimento nao esta inserida em 
nenhuma area de influencia direta de bens acautelados do estado de Mato Grosso conforme 
base de dos fornecidos pelo PHAN, conforme declaracao e ma pas (tis. 52 e 53 ). 

a) Avalla�o da LP - Llcenga Pr6vla: 

O empreendimento em questao trata-se da imptantacao de pavirnentacao e drenagem 
de aquas pluviais na avenida Pirajuf, Setor Norte da cidade, e di ante da analise do processo, 
segundo o projeto e recurses de imageamentos orbitais verificamos que a avenidas Pirajuf nao 
esta localizada dentro da Terra lndfgena ou amortecimento. Nao esta localizada em Unidades 
de Conservacao ou amortecimento e ARL, havers interferencla em APP, por ser de utilidade 
publica ou interesse social, conclu f mos pelo deferimento de emissao da Licenca Previa (LP}. 

Nada consta referente ao empreendimento, sabre a area de influencia direta-AID, com 
relacao a intervencao de bens culturais acautelados. 
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A Resolucao CONAMA n° 369, de 28 de rnarco de 2006, Dispoe sabre os casos 
excepcionais, de utilidade publica, interesse social, que possibilitam a intervencao ou 
supressao de veqetacao em Area de Preservacao Permanente APP, para a implantacao de 
obras e projetos de utilidade publica ou interesse social de acordo com alf nea b "As obras 
essenciais de infraestrutura destinadas aos servicos publlcos de transporte, saneamento e 
energia". 

b) Avalla�o da LI-Llcen�a de lnstala�o: 

Ap6s analise do processo e documentos apresentados, constatamos que o projeto, nao 
atende de forma satisfat6ria as exiqencias desta Secretaria para ernissao da l.icenca de 
lnstalacao. Considerando que nao foram apresentados todos os documentos dos Projeto 
Ambientais, pois havera intervencao em APP, sendo assim, o requerente devera apresentar o 
Plano de Recuperacao de Area Degradada (PRAD) com mesma area equivalente da 
intervencao coma medida compensat6ria para atender a Resolucao CONAMA 369/06, para a 
intervencao dos dissipadores de energia que estiverem em APP. 

Sendo assim, somos pelo lndeferimos a l.lcenca de lnstalacao (LI), ate que seja 
atendido o Oficio de Pendsnclas n° 165631/CINF/SUIMIS/2020, para dar a continuidade na 
analise do empreendimento de pavirnentacao astaltica e drenagem de aguas pluviais na 
avenida Pirajuf, localizado na sede do municfpio de Nova Santa Helena/MT. 

4. CONCLUSAO: 

Pelo exposto, baseado nas lnformacoes contidas no protocolo apresentado, nao existe 
restricoes quanta a localizacao do empreendimento, o projeto apresentado e viavel, portanto 
opinamos pelo deferimento da Licenca Previa (LP) e indeferimento da l.icenca de Instalacao 
(LI), neste momento, para irnplantacao de pavimento asfaltico e drenagem de aquas pluviais 
na Avenida Pirajuf, localizada no Setor Norte, na sede do municipio de Nova Santa 
Helena/MT. 

Ressalvamos que a vistoria "in loco", neste momenta, nao foi realizada em virtude das 
restrlcoes ternporarias causadas pela do COVID-19 {CORONAViRUS), considerando se tratar 
de uma obra linear de pequena extensao "Pavirnentacao asfaltlca e Drenagem Urbana", e com 
os recursos de imageamentos orbitais, optamos por analisa-la de forma remota pois nae 
havers prejufzo as avallcoes feitas assim, ficando a vistoria agendada, se for o caso, para 
epoca da execucao das obras, e/ou, ap6s a passagem desta pandemia, nossa decisao neste 
aspecto se fundamentam na Lei Complementar Estadual n°. 592/2017 no Artigo 31 § 6° e pelo 
Decreto Estadual n° 416/2020 em seu Artiga 16. 

Salientamos que a presente l.lcenca nao dispensa e nem substituem Alvaras ou 
Certid6es de qualquer natureza exigida pela Leqislacao Federal, Estadual ou Municipal. 

Lembramos que o nao atendimento das normas ambientais pode acarretar punicoes 
previstas na Lei Complementar n°. 38 de 21/11/95, com alteracoes da Lei Complementar n°. 
232 de 21/12/05. Ressalvamos, porern que poderao ocorrer vistorias tecnicas durante a 
vigencia da licenca, podendo ocorrer solicitacoes par parte deste orqao, caso seja necessario. 

5. CONDICIONANTES DE VALIDADE DA LICENCA: 

5.1 • Residuos Solidos: Fica terminantemente proibido a queima de residuos do processo 
industrial e/ou dornestico a ceu aberto e/ou incinerador coma simples forrna.de descarte, Nao 
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depositar reslduos em locais que possam causar danos ou riscos aos recursos hldricos e /ou 
pessoas. E, atender Lei Estadual n°. 7862/02, de 19 de dezembro de 2002, que instituiu a 
Politica Estadual de Resfduos S61idos, bem como a Resolucao CONAMA n°. 313, de 29 de 
outubro de 2002 - "Dispoe sabre o lnventario Nacional de Resfduos S61idos lndustriais". 

5.2. Padroes de Lan;amento de Efluentes: Os efluentes de qualquer fonte poluidora 
somente poderao ser lancados direta ou indiretamente nos corpos de aqua, desde que 
obedeca a Resolucao CONAMA n°. 357 /2005 - Dispoe sob re a classiftcacao dos corpos de 
aqua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem come estabelece as condicoes e 
padroes de lancarnento de efluentes, e da outras providenclas. 

5.3. Padroes de Langamento de Poluentes Atmosfericos: Nao podem ultrapassar os 
pararnetros estabelecidos na Resolucao CONAMA N°. 03, de 28/07/1990 - "Dispoe sabre a 
Qualidade do Ar, deflnicoes e padr6es" e CONAMA N°. 382, de 26/12/2006- "Estabelece os 
limites rnaxirnos de ernissao de poluentes atmosfericos para fontes fixas". 

5.4. Ap6s a implantacao do empreendimento, o empreendedor devera apresentar um relat6rio 
tecnico consolidado das obras de infraestrutura e dos pianos ou medidas mitigadoras 
implantadas durante a fase de construcao, dando entase ao controle de erosoes, drenagem e 
rscuperacao de areas. 

5.5. Em atencao ao Art. 5° da RESOLUCAO CONAMA n°. 369, de 28 de rnarco de 2006, 
devera ser recuperada uma area equivalente a desmatada para a implantacao do 
empreendimento em APP e passives ambientais e esta cornpensacao, em forma de plantio de 
especies tfpicas da reqiao, devera ser realizada preferencialmente na mesma micro bacia. 

5.6. Eventuais intervencoes em areas de tercelros, devem ter anuencia do proprletario ou 
outro instrumento legal que ateste a utilidade publica da lntervencao. 

5.7. Deverao ser cumpridas todas as recornendacoes tecnicas presentes no (PCA) aqui 
apresentado, bem come cumprir rigorosamente todos os prazos estabelecidos nos 
cronogramas de execucao. 

5.8. Todos os resfduos perigosos (incluindo embalagens vazias de produtos perigosos, 
estopas e panos sujos de 61eo) deverao ser armazenados em area coberta, irnperrneavel e 
com contencao secundaria, para posterior destino a empresas especializadas em destinacao 
destes descartes; 

5.9. Salientamos que a Licenca Ambiental nae dispensa e nem substitui Alvara ou Certidao de 
qualquer natureza exigida pela l.eqlslacao Federal, Estadual ou Municipal; 

5.10. A Serna/MT, mediante decisao motivada, podera modificar as condicionantes e as 
medidas de controle e adequacao, suspender ou cancelar a licenca, caso ocorra: 

I. Violacao ou inadequacao de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

II. Omissao ou falsa descrlcao de Inforrnacoes relevantes que subsidiaram a elaboracao deste 
parecer; 

Ill. Graves riscos ambientais e de saude publica, / 
I • , I 

I 
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5.11. A SEMA-MT devera ser comunicada imediatamente em caso de ocorrencia de qualquer 
acidente que possa potencialmente ocasionar impacto ambiental; 

5.12. No caso de uso de bota fora e/ou de ernprestlmo, apresentar a definicao das areas 
atraves de: estudo da caracterizacao ff sica e bi6tica, da prevlsao de sua area em hectares e 
do seu volume de material; 

I 

5.13. Todos 9s agregados para confeccao do pavimento asfaltico e de obras de concreto 
deverao vir 2.� fontes licenciadas; 

I v� · 

, 1 S ��,!�� St.'I �di��,'!, 
�-.t.� ... ,,.._ OREA· 1 Culaba - MT, 21 de maio de 2021 

��w·,.m ati�� 

Escreva uma cfescri;;:ao para seu rnapa. 
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DENOMJNA<;Ao DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO: RECUPERA<;Ao DE PAVIMENTA<;Ao COM 
MICRO REVESTIMENTO . 

I . 

A SECRETARIA .DE ESTADO DO MEIO ·AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuicoes que· I he sao conferidas p.ela Lei 
Complementar n° 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar n° 232 de 21 de Dezern bro de 2005, que dispoe 
sobre o C6digo Ambiental de Mato _Grosso, concede a presente licenca, 

i 

Governo do' Estado de Mato Grosso 
· · Secretaria de Esta do de Meio Ambiente - SEMA/MT · 

ATIVIDADE PRINCIPAL: 
Administragao pub/ica em geral 

LOCALIZA<;Ao: Av. Sao Paulo, Rue Espirito Santo, Rua Marechal Rondon, Rua MUNICIPIO: Saito Do Ceu/MT 
Juscelino Kubitschek, Rua da Emancipagao, Rua Dom Aquino, Rua· Maria Cupertino CEP: 78270-000 
Nascimento e Rua Miguel Miranda - Centro · · . 
Coometiiass geograficas: DATUM: S!RGAS2000 - W- 58:07:00,00 � S.: 
1s:01·00,oo · 

Su erintendencia de lnfraestrutura, 
0

Minera ao, lncustria e Servi os - SUIMIS 

NOME I RAZ40 SOCIAL DO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAL TO DO CEU 
CNPJICPF: 15.024.011/0001-89 

I ATIVIDADE LJCENCIADA: RECUPERA<;Ao DE PAVtMENTAr;;Ao cou MICRO REVESTIMENTO 

RESTRl<;OES:. As contidas no processo de licenciamento e na legisla9ao em vigor. E obrigat6rio a 
msnotencdo do perecer teen/co no local da atividade licenciada juntamente com a licenfa emitida, 

. bem como a comprova9ao do cumprimento das condicionantes e so!tc1laf6es existentes, caso ha/a. 

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDl<;OES GERAIS DE VAL/DADE DESTA'UCEN<;k 
· - Conforme Perecer Tecmco.n": 151101 I C!NF /SU/MIS I 2021 

, I LPN°: 314657/2021 I VALIDAATE:07/10/2026 '- 

PROCESSO N": 465783/2021 DATA DE PBOTOCOLO: 05/10/2021 

' 

�·> 

I . . 

Lilian Ferreira dos Santos · 

:secret.aria Adjunto de Ucenciamento �biental e 
, Recursos Hidricos 

Obs: Esta Uce� Ambiental deve ser afixaf!a em local de Meil acesso e visualiza¢o 

. ' 

LOCALEDATA. 

CUiaba 

· 08/10/2021 

� Ru� C; esq. com Rua F · Centro Politico A . dministrativo · Cuiaba/M.l 
�' CEP: 78049-913 • Fone: (65) 3613-,7206 .: ·. · 

. · . . - · · www.sema.mt.gov.br · · · . 
i ... <,. 



78270-000 

Saito Do Ceu!MT 

Coordenador de lnfraeslrutura 

. ' Obs: Esta Uce� Ambiental deve ser afixada em local de tlc,7 acesso e visua/iza� 

Governo do Estado de M·ato- Grosso 
Secretaria de Estado de_Meio Ambiente -. SEMA/MT . 

Rua C, esq. com Ri.ia F - Centro Politico Administrativo · Cuiaba/MT 
CEP: 78049-913 • fone: (65) 3613-7206 

www.sema.mt.gov.br 

LOCALE DATA 
, Cuiaba 

08/10/2021 

Administrar;ao publica em geral . 

Av. S?o Paulo, Rua Espirito Santo, Rua Marechal Rondon, Rua Juscelino Kubitschek, 
Rua da Emsncipeceo, Rua Dom Aquino, Rua Maria Cupertino Nescimemo e Rua , ,CEP: 

Miguel Miranda - Centro 
Coordenadas geograficas:. DATUM: SIRGAS2000 - W: 58:07:00,00 - S: 

15:07:00,00 

RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO COM MICRO REVESTIMENTO 

Su erintendencia de lnfraestr.utura, Minera ao, lndustria e Servi os - SUIMIS 

DENOM/NA9AO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO 
. . ' 

PROCESSO: N°:465783/2021 DATA DE PROTOCOLO: 05/10/2021 

Licen a de lnstala ao 

LOCALIZA9AO: MUN/Cf PIO: 

A SECRETARIA DE ESTADO DO ME/0 AMBIENTE�EMA, no uso de sues atribui96es que !he seo conferidas 
pe!a Lei Comp!ementar n" 38 de 21 de Novembro de· 1.995 e a/terada pe/a Lei Complementar n° 232 de 21 de 

. Dezembro de 2005, que dispoe sabre o C6dfgo Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licence. 

NOME I RAZAO'SOCIAL DO INTERESSADO : 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAL TO DO CEU 

CNPJICPF: 15.024.011/0001-89 

ATIVIDADE L/CENCIADA: 
RECUPERAf;AO DE PAV/lv?ENTA<;AO COM MICRO REVESTIMENTO 

RESTRl90ES: 
. As contidas no processo de !icenciamento e na legisla9ao em vigor. E obrigat6rio a 

menutenceo do parecer tecn?co no local da atividade licenciada jtJntamente com a licen9a emutae, 
bem como a comprova9ao do cumprimento das condicionantes e solicda96es existentes,-caso ha/a. 

ATIVIDADE PRINCIPAL: 

DOCUMENTOSANEXOS E CONDl90ES GERAIS DE VAL/DADE DESI:A LICEN9A: 
- Conforme Parecer Tecnico n": 151101 I C!NF I SU/MIS I 2021 

I LIN°: 73491/2021 I VALIDA ATE: 07/10/2027 
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Parecer Tecnico 
Analise visando a LP e LI do empreendimento. 

PT N°: 151101 I CINF / SUIMIS / 2021 IProcesso N°: 465783/2021 
Data do Protocol 0: 05/10/2021 

INFORMACOES GERAIS DO PROCESSO 

lnteressado 

- Nome I Razao Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU 
- CPF/CNPJ: 15.024.011 /0001-89 
- Endereco: Rua Carlos Laerte, n° 11, Bairro: Cachoeira - CEP: 78270-000 
- Municipio: Saito do Ceu - MT 

Propriedade/Obra ou Empreendimento: 

- Denorninacao: RECUPERA9AO DE PAVIMENTA9AO COM MICRO REVESTIMENTO 
- Localizacao: Av. Sao Paulo, Rua Espirito Santo, Rua Marechal Rondon, Rua Juscelino Kubitschek, Rua da 

Ernancipacao, Rua Dom Aquino, Rua Maria Cupertino Nascimento e Rua Miguel Miranda - Centro - CEP: 
78270-000 

- Municipio: Saito Do Ceu - MT 
- Coordenada Geoqrafica: DATUM: SIRGAS2000 - W:--;>.8:07:00,00 - S: 15:07:00,00 

Responsavel Tecnico: 

- Nome I Razao Social: GUSTAVO HENRIQUE FONCECA 
- Forma,;ao: Engenheiro Ambiental - CREA : MT028948 

Atividades Licenciadas: 

- F4522-5 - Obras viarias 

Nao foi associado roteiro a este processo. 

ANALISE TECNICA 

1. PROJETO PROPOSTO: 
O projeto se refere a Recuperacao de Pavimento com aplicacao de Micro 

Revestimento de varias vias urbanas do municfpio de Saito do Ceu. A obra tera extensao de 
2.342,32 m e area de 16.396,24 m2 contemplando as seguintes vias: 

Av. Sao Paulo - coordenadas qeoqraficas: lnicial - 15°7'28.65" S e 58°7'36.96" W; 
Final - 15°7'36.1 O" S e 58°7'35.02" We extensao de 230,95m; 

Rua Espirito Santo - coordenadas qeoqraficas: lnicial - 15°7'4 7 .63" S e 58°8'0.26" 
W; Final - 15°7'44.76" Se 58°7'45.77" We extensao de 446,99m; 

Rua Marechal Rondon - coordenadas geograficas: lnicial - 15°7'39.52" S e 
58°8'7.58" W; Final - 15°7'42.07" S e 58°7'50.58" W e extensao de 799,38m; 

Rua Juscelino Kubitschek - coordenadas qeoqraficas: lnicial - 15°7'43.56" S e 
58°7'55.66" W; Final - 15°7'41.74" Se 58°7'46.06" We extensao de 289,50m; 

Rua da Emancipagio - coordenadas qeoqraficas: lnicial - 15°7'41.88" Se 58°8'6. 71" 
W; Final - 15°7'40.12" Se 58°8'1.68" We extensao de 140,88m; 

Rua Dom Aquino - coordenadas qeoqraficas: lnicial - 15°7'40.43" S e 58°8'1.87" W; 
Final - 15°7'48.18" S e 58°8'2.80" We extensao de 223,71 m; 

Rua Maria Cupertino Nascimento - coordenadas qeoqraficas: lnicial - 15°7'40.42" S 
e 58°8'1.83" W; Final - 15°7'41.93" Se 58°7'56.55" We extensao de 140,45m; 
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Rua Miguel Miranda - coordenadas qeoqraficas: lnicial - 15°7'45.20" Se 58°8'6.08" 
W; Final - 15°7'44.74" Se 58°8'3.65" We extensao de 70,46m. 

As obras a serem executadas compreendem uma area total de aproximadamente 
16.396,24 m2 e as vias encontram-se abertas e pavimentadas e esta previsto a recuperacao 
do pavimento com micro revestimento asfaltico a frio utilizando ernulsao modificada por 
polimero, sendo utilizado coma camada selante, impermeabilizante, regularizada e 
rejuvenescedora, ou coma camada antiderrapante de pavimentos. 

Este tipo de pavirnentacao consiste na associacao de agregado mineral, material de 
enchimento, ernulsao asfaltica e aqua uniformemente espalhada sabre uma superffcie 
preparada. Sendo que a ernulsao asfaltica para esta obra sera a RL-1 C-E. 

Este tipo de obra gera baixo impacto, pois nao havers abertura e terraplanagem no 
local. Sendo somente um lancarnento de ernulsao asfaltica. 

2. HIST6RICO DO PROCESSO: 
Em 05/10/2021 foi protocolizado pedido de LP e LI, atraves do Protocolo n° 

465774/2021 (fls. 02). 

3. ANALISE E FUNDAMENTACAO: 

3.1. Conferincia Documental: 

Em anexo ao Protocolo n° 465783/2021: 
- Requerimento Padrao Modelo SEMA; 

- Procuracao para representar perante a SEMA para Gustavo Henrique Fonceca; 
- ART n° 1220210170082 do responsavel tecnico pelo licenciamento ambiental e 

elaboracao do PCA em name do Enq.? Ambiental e Seguranc;a do Trabalho Gustavo Henrique 
Fonceca; 

- ART n° 1220210148187 do responsavel tecnico pelo projeto de engenharia, em 
nome do Eng.° Civil Lufs Felipe Carvalho Bernardes Lima; 

- Memorial Descritivo; 
- Mapa de localizacao das ocorrencias dos materiais; 
- Plantas. 

3.2. LOCALIZACAO GEOREFERENCIADA: 
A obra sera executada na area urbana de Mirassol d'Oeste, entre as Coordenadas 

qeoqraficas: 15°07'39.52" S e 58°8'7.58" W. 

3.3. ANALISE TECNICA DO PROJETO: 
O Protocolo apresentado solicita a Licence Previa e Licenca de lnstalacao para 

Recuperacao de pavimento com aplicacao de Micro Revestimento. 

1.3.1. Avalia�o da Licen� Previa: 
A obra em questao e de reduzido impacto ambiental, pois nao havera supressao 

vegetal, nem abertura de novas vias. 
Em analise ao processo em questao constatamos que, segundo o projeto e imagem 

apresentada, a referida obra sera executada em local ja consolidado, sendo assim nao havera 
desmatamento ou interferencla em corpos d'aqua e, de acordo com Carta lmagem e imagens 
de satelite, o empreendimento nao esta localizado e� Unidade de Coriservacao ou 
amortecimento, bem como, nao esta localizado em Area de Restricao de Uso ou 
amortecimento, nao esta localizado na zona de amortecimento de T.I ou amortecimento, nao 
esta localizado em APP ou ARL cadastradas no orqao. 
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_ Considerando que o projeto apresentado atende de forma satisfat6ria as exiqenclas 
deste Orqao, concluimos a liberac;ao da Licenya Previa, 

1.3.2. Avalia�o da Licenga de lnstala�o: 
O projeto executivo apresentado atende as normas em vigor para este tipo de 

empreendimento. 
Portanto, conclufmos pela liberacao da Licenya de lnstalacao. 

4. CONCLUSAO: 
Diante do exposto, com base nas inforrna coe s trazidas nos autos sob 

responsabilidade tecnica do Eng. 0 Ambiental Gustavo Henrique Fonceca e dos demais 
projetistas, somos pelo deferimento a emissao da Licenc;a Previa e da Licenca de lnstalacao, 
para recupe�o cfe pavimento com ap 1cac;:ao e - rcro Reveslrftren1o em vias no municf pio 
de Saito do Ceu - MT. 

Ressaltamos que o descumprimento das condicionantes abaixo, e demais normas 
ambientais, pode acarretar a suspencao ou cancelamento da licenca nos termos do Art. 21 § 
7° da Lei Complementar n. 0 38 de 21/11/95, com alteracoes dadas pela Lei Complementar n. 0 

232 de 21/12/05, alern das sancoes previstas no Decreto Federal n° 6.514/2008. 
Salientamos que a l.icenca Ambiental nae dispensa e nem substitui qualquer 

docurnentacao de qualquer natureza exigida pelos demais entes da uniao e entes privados 
quando necessaries, sendo de responsabilidade do interessado busca-los. 

5.CONDICIONANTES DE VALIDADE DA LICENCA: 

5.1 - Atender o Offcio de Pendeneia n° 170166/CINF/SUIMIS/2021; 

5.2 - Resfduos S61idos: Fica terminantemente proibido a queima de resfduos do processo 
industrial e/ou dornestico a ceu aberto e/ou incinerador como simples forma de descarte. Nao 
depositar resfduos em locais que possam causar danos ou riscos aos recurses hfdricos e/ou 
pessoas. Atender Lei Estadual n° 7862/02, de 19/12/2002, que instituiu a Polftica Estadual de 
Resfduos S61idos, bem como a Resolucao CONAMA n.? 313, de 29/10/2002- "Dispoe sobre o 
lnventario Nacional de Resfduos S61idos lndustriais". Apresentar anualmente os Certificados 
de Destlnacao Final dos Residues gerados. 0 documento e emitido atraves do MTR online - 
SINIR; 

5.3 - Padr6es de Lanc;amento de Poluentes Atmosfericos: Nao podem ultrapassar os 
pararnetros estabelecidos na Resolucao CONAMA n.? 03, de 28/07/1990 - "Disp6e sobre a 
Qualidade do Ar, definicoes e padr6es" e CONAMA n.? 382, de 26/12/2006 - "Estabelece os 
limites rnaxirnos de ernissao de poluentes atrnosfericos para pontes fixas"; 

5.4 - Padr6es de Lanc;amento de Efluentes: Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 
poderao ser lancados direta ou indiretamente nos corpos de aqua, desde que obedeca a 
Resolucao CONAMA n°. 357/2005 - Disp6e sobre a classificacao dos corpos de aqua e 
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condicoes e 
padr6es de lancarnento de efluentes, e da outras providencias: 

5.5 • Todos os insumos de obra tais como material de ernprestirno, madeiras, combustfveis, 
entre outros, devem ter origem de empreendimentos licenciados; 

5.6 - Qualquer alteracao da equipe tecnica ou da empresa Consultora que ira implementar os 
pianos e programas devera ser previamente comunicada a SEMA/MT, e a substituicao e/ou 
indicacao de novos integrantes nas equipes deve vir acompanhada das respectivas ART's; 

SEMA I GOVERNO DO ESTAOO OE 
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5.7 - Todos os resfduos perigosos (incluindo embalagens vazias de produtos perigosos, 
estopas e panos sujos de 61eo) deverao ser armazenados em area coberta, irnperrneavel e 
com contencao secundaria, para posterior destino a empresas especializadas em destinacao 
destes descartes; 

5.8 - Vef culos de transporte de cargas nao deverao trafegar sem Iona de protecao: 

5.9 · Todos os insumos de obra tais como material de ernprestirno, madeiras, combustfveis, 
entre outros, devem ter origem de empreendimentos licenciados; 

5.10 - Por se tratar de area urbana, deve-se observar atentamente para os nfveis de rufdos e 
hcrario de funcionamento das obras; 

5.11 - A SEMA/MT, mediante decisao motivada, podera modificar as condicionantes e as 
medidas de controle e adequacao, suspender ou cancelar a licenca, caso ocorra: 
i. Violacao ou inadequacao de quaisquer condicionantes ou normas legais; 
ii. Ornissao ou falsa descricao de inforrnacoes relevantes que subsidiaram a elaboracao deste 
parecer; 
iii. Graves riscos ambientais e de sauce publica: 

5.12 - Fica proibida a deposicao de restos de obras, residues de supressao vegetal em cursos 
d'aqua e suas margens; 

5.13 - Havendo necessidade de renovacao desta Licenca, o empreendedor devera requere-la, 
num prazo mfnimo de 120 (cento e vinte) dias, antes do terrnino da sua validade; 

5.14 - Apresentar relatorio tecnico final consolidado contendo as obras de 
infraestrutura e os pianos ou medidas mitigadoras implantadas, acompanhado de relat6rio 
fotoqrafico. 

Cuiaba - MT, 08 de outubro de 2021 

\fbkly; Victor�J:ues 
Bi6i000 

1 

CRBio1062-2 /01-D 
SE MA/MT 

�:.��! I GOVERNO 00 ESTADO OE 
•. .::::::.� MATO GROSSO Rua C. esquina com a Rua F - Centro Politico Administrativo Cuiaba/MT CEP: 78.049-913 

Fone: (65) 3613-7200 - www.serna.mt.qov.br Sil\lllA!� 
4/4 































Superintendência de Infra-Estrutura, Mineração, Indústria e Serviço – SUIMIS

Termo Nº 646/2021 Emitido
conforme Protocolo Nº 646/2021

Válida até: 03/11/2027
Processo Nº 646/2021 Data de Protocolo: 03/11/2021
LAC Nº 705/2021

Instalação, reforma ou substituição de bueiros tubulares e celulares

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei
Complementar n° 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato
Grosso, concede a presente licença.

ATIVIDADE LICENCIADA

LOCALIZAÇÃO

Assentamento 26 de Janeiro,  - Zona Rural, PEDRA PRETA/MT, 78.795-000

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -16.899278/-54.227972

Prefeitura Municipal De Pedra Preta
CNPJ: 03.773.942/0001-09

NOME/RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

ATIVIDADE PRINCIPAL
PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ATÉ 30 METROS

Conforme Lei específica da atividade
RESTRIÇÕES

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDADE

Esta LAC é válida pelo período mencionado acima, a contar da data da assinatura, observadas as
condicionantes no verso discriminadas, bem como seus anexos, que, embora não transcritos, são
partes integrantes da mesma. O Licenciamento Ambiental não dispensa e nem substitui Alvará ou
demais autorizações de qualquer natureza exigida pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Cuiabá/MT, 03/11/2021

Licença por Adesão e Compromisso (LAC)



Superintendência de Infra-Estrutura, Mineração, Indústria e Serviço – SUIMIS

A validade desta Licença está condicionada ao cumprimento das condicionantes, sendo que o
descumprimento de qualquer uma delas ensejará sua suspensão ou cancelamento, além das
sanções cabíveis.

• A elaboração dos projetos, execução e operação dos dispositivos de controle ambiental devem
atender às Normas da ABNT e literatura específica.
• Resíduos Sólidos e Líquidos: Resíduos gerados devem ser devidamente tratados, armazenados
e destinados a locais apropriados, sendo proibida a queima ou incineração como simples forma
de descarte;
• Lançamento de Poluentes Atmosféricos não podem ultrapassar os parâmetros legais, e
emanação de odores do processo produtivo devem estar restritos a área da organização;
• Todos os insumos, materiais, madeiras, combustíveis, entre outros, devem ter origem de
empreendimentos licenciados;
• Não está autorizada nenhuma supressão vegetal;
• Não está autorizada intervenção em Área de Preservação Permanente – APP;
• Seguir rigorosamente todas as medidas de controle e mitigadoras apresentadas no projeto do
empreendimento;
• Manter a Licença Ambiental em local visível;
• A Renovação da Licença por Adesão e Compromisso deverá ser requerida com antecedência
mínima de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de expiração de seu prazo de validade,
conforme prevê o Art.31 § 5° da LC 592/17.
• Quaisquer alterações no Projeto de Engenharia deverão ser submetidas à anuência da
SEMA/MT;
• Qualquer alteração na metodologia dos planos e programas apresentados deverá ser
previamente comunicada a SEMA/MT;
• Apresentar Relatório Anual de Monitoramento da atividade, de acordo com o TR (Termo de
Referência) a contar da emissão da licença.

Obs. Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização.

CONDICIONANTES DESTA LICENÇA:



TERMO DA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO

1. IDENTIFICAÇÃO

CNPJ: 03.773.942/0001-09

78.795-000

Assentamento 26 de Janeiro

1.2 IDENTIFICAÇÃO EMPREENDIMENTO

Zona Rural

Nome: Gustavo Henrique Fonceca

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL PELO EMPREENDIMENTO (IMÓVEL)

CPF/CNPJ: 075.382.296-20
Profissão: Engenheiro ambiental

CPF/CNPJ: 075.382.296-20
Formação: Engenheiro ambiental

1.4 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome/Razão Social: Gustavo Henrique Fonceca

Registro no conselho: MT028948

Termo Nº 646/2021 emitido conforme protocolo de requerimento 646/2021.

1.1 IDENTIFICAÇÃO REQUERENTE

Razão Social: Prefeitura Municipal De Pedra Preta
Nome Fantasia: Prefeitura Municipal

Inscrição Estadual: 1234



TERMO DA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

Cuiabá, 02/11/2021.

Declaro que as informações acima não se encontram localizados em nenhuma área que esteja
excepcionalizada na modalidade da Licença por adesão e compromisso, nos termos da Lei
Complementar Nº 592 de 26 de Maio de 2017 e do Decreto da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT, número 695, de 29 de outubro de 2020, pois atende a todos
os critérios, gerais e específicos, e limites de parâmetros previstos, e está de acordo com as normas
ambientais e técnicas vigentes, obedecendo, ainda, às normas específicas para a atividade
principal bem como para as atividades de apoio desenvolvidas na mesma área, quando licenciadas.
Declaramos, ainda, serem verdadeiras as informações constantes no formulário de requerimento de
licença ambiental e anexos apresentados a SEMA-MT.

Formalizo adesão as condições pré-estabelecidas pelo órgão ambiental e assumo o compromisso de
executar a atividade respeitando toda legislação aplicável e as condicionantes impostas pela
licença ambiental emitida, estando ciente das penalidades previstas em caso de prestação de
informações inverídicas e/ou imprecisas, conflito e/ou omissão de informações, inobservância de
normas, critérios e procedimentos estabelecidos por esta secretaria, ou imperícia na elaboração e
implementação dos controles ambientais inerentes à atividade.

2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

2.1 ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO OBJETO DE LICENCIAMENTO

Nível de poluição: BAIXO

Atividade Licenciada: Instalação, reforma ou substituição de bueiros tubulares e celulares
Subatividade Licenciada: PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ATÉ 30 METROS



Superintendência de Infra-Estrutura, Mineração, Indústria e Serviço – SUIMIS

Termo Nº 610/2021 Emitido
conforme Protocolo Nº 610/2021

Válida até: 22/10/2027
Processo Nº 610/2021 Data de Protocolo: 22/10/2021
LAC Nº 651/2021

Instalação, reforma ou substituição de bueiros tubulares e celulares

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei
Complementar n° 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato
Grosso, concede a presente licença.

ATIVIDADE LICENCIADA

LOCALIZAÇÃO

Assentamento Vale do Prata,  - Zona Rural, PEDRA PRETA/MT, 78.795-000

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -16.517667/-54.026417

Prefeitura Municipal De Pedra Preta
CNPJ: 03.773.942/0001-09

NOME/RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

ATIVIDADE PRINCIPAL
PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ATÉ 30 METROS

Conforme Lei específica da atividade
RESTRIÇÕES

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDADE

Esta LAC é válida pelo período mencionado acima, a contar da data da assinatura, observadas as
condicionantes no verso discriminadas, bem como seus anexos, que, embora não transcritos, são
partes integrantes da mesma. O Licenciamento Ambiental não dispensa e nem substitui Alvará ou
demais autorizações de qualquer natureza exigida pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Cuiabá/MT, 22/10/2021

Licença por Adesão e Compromisso (LAC)



Superintendência de Infra-Estrutura, Mineração, Indústria e Serviço – SUIMIS

A validade desta Licença está condicionada ao cumprimento das condicionantes, sendo que o
descumprimento de qualquer uma delas ensejará sua suspensão ou cancelamento, além das
sanções cabíveis.

• A elaboração dos projetos, execução e operação dos dispositivos de controle ambiental devem
atender às Normas da ABNT e literatura específica.
• Resíduos Sólidos e Líquidos: Resíduos gerados devem ser devidamente tratados, armazenados
e destinados a locais apropriados, sendo proibida a queima ou incineração como simples forma
de descarte;
• Lançamento de Poluentes Atmosféricos não podem ultrapassar os parâmetros legais, e
emanação de odores do processo produtivo devem estar restritos a área da organização;
• Todos os insumos, materiais, madeiras, combustíveis, entre outros, devem ter origem de
empreendimentos licenciados;
• Não está autorizada nenhuma supressão vegetal;
• Não está autorizada intervenção em Área de Preservação Permanente – APP;
• Seguir rigorosamente todas as medidas de controle e mitigadoras apresentadas no projeto do
empreendimento;
• Manter a Licença Ambiental em local visível;
• A Renovação da Licença por Adesão e Compromisso deverá ser requerida com antecedência
mínima de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de expiração de seu prazo de validade,
conforme prevê o Art.31 § 5° da LC 592/17.
• Quaisquer alterações no Projeto de Engenharia deverão ser submetidas à anuência da
SEMA/MT;
• Qualquer alteração na metodologia dos planos e programas apresentados deverá ser
previamente comunicada a SEMA/MT;
• Apresentar Relatório Anual de Monitoramento da atividade, de acordo com o TR (Termo de
Referência) a contar da emissão da licença.

Obs. Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização.

CONDICIONANTES DESTA LICENÇA:



TERMO DA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO

1. IDENTIFICAÇÃO

CNPJ: 03.773.942/0001-09

78.795-000

Assentamento Vale do Prata

1.2 IDENTIFICAÇÃO EMPREENDIMENTO

Zona Rural

Nome: Gustavo Henrique Fonceca

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL PELO EMPREENDIMENTO (IMÓVEL)

CPF/CNPJ: 075.382.296-20
Profissão: Engenheiro ambiental

CPF/CNPJ: 075.382.296-20
Formação: Engenheiro ambiental

1.4 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome/Razão Social: Gustavo Henrique Fonceca

Registro no conselho: MT028948

Termo Nº 610/2021 emitido conforme protocolo de requerimento 610/2021.

1.1 IDENTIFICAÇÃO REQUERENTE

Razão Social: Prefeitura Municipal De Pedra Preta
Nome Fantasia: Prefeitura Municipal

Inscrição Estadual: 1234



TERMO DA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

Cuiabá, 22/10/2021.

Declaro que as informações acima não se encontram localizados em nenhuma área que esteja
excepcionalizada na modalidade da Licença por adesão e compromisso, nos termos da Lei
Complementar Nº 592 de 26 de Maio de 2017 e do Decreto da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT, número 695, de 29 de outubro de 2020, pois atende a todos
os critérios, gerais e específicos, e limites de parâmetros previstos, e está de acordo com as normas
ambientais e técnicas vigentes, obedecendo, ainda, às normas específicas para a atividade
principal bem como para as atividades de apoio desenvolvidas na mesma área, quando licenciadas.
Declaramos, ainda, serem verdadeiras as informações constantes no formulário de requerimento de
licença ambiental e anexos apresentados a SEMA-MT.

Formalizo adesão as condições pré-estabelecidas pelo órgão ambiental e assumo o compromisso de
executar a atividade respeitando toda legislação aplicável e as condicionantes impostas pela
licença ambiental emitida, estando ciente das penalidades previstas em caso de prestação de
informações inverídicas e/ou imprecisas, conflito e/ou omissão de informações, inobservância de
normas, critérios e procedimentos estabelecidos por esta secretaria, ou imperícia na elaboração e
implementação dos controles ambientais inerentes à atividade.

2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

2.1 ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO OBJETO DE LICENCIAMENTO

Nível de poluição: BAIXO

Atividade Licenciada: Instalação, reforma ou substituição de bueiros tubulares e celulares
Subatividade Licenciada: PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ATÉ 30 METROS



 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: GUSTAVO H FONCECA 
 
CPF/CNPJ: 23.702.575/0001-51 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 11:16:50 do dia 05/11/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: EGDA051121111650 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/11/2021 às 11:18) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 23.702.575/0001-51.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6185.3D52.3E34.E938 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 05/11/2021 as 11:18:58 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos  assentamentos deste 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional  VINICIUS CAETANO DE ALMEIDA 
PORTELA TOCANTINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):
Profissional: VINICIUS CAETANO DE ALMEIDA PORTELA TOCANTINS

Registro: 37065 MT RNP: 1215589425

Título profissional: Geólogo

Número da ART: 1220200037183 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 14/3/2020 Baixada em: 8/5/2020

Forma de Registro: Inicial Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VT - SERVIÇOS GEOLOGICOS

Contratante: JURITI PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA CPF/CNPJ: 13.785.495/0001-53

Rua: Rua Professor Rafael Rueda Nº: 310

Complemento: Bairro: Bosque da Saúde

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78.050-170

Contrato: Celebrado em:  28/2/2020 Vinculado à ART: 1220200036647

Valor do contrato: 20.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: Rua: CEMITÉRIO MUNICIPAL, AV NICARAGUA Nº: 00

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Vera UF: MT CEP: 78.880-000

Data de início: 29/2/2020 Conclusão efetiva: 31/8/2020 Coordenadas Geográficas: 12º17`16.12 SUL, 55º17`35.53 OESTE

Finalidade: Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CPF/CNPJ: 00.179.531/0001-93

Atividade Técnica: 1- <.Projeto.><.Hidrogeologia.>< Prospecção e captação.><.de poço de monitoramento.><..>, 3.0000 unidade; 2- 
<.Execução de serviço técnico.><.Hidrogeologia.>< Prospecção e captação.><.de poço de monitoramento.><..>, 3.0000 unidade; 3- 
<.Execução de serviço técnico.><.Hidrogeologia.>< Poços Tubulares.><.de poços tubulares.><.perfuração.>, 3.0000 unidade; 4- 
<.Ensaio.><.Saneamento Ambiental.>< Sistema de Abastecimento de Água.><.de ensaio.><.de permeabilidade de solo.>, 6.0000 unidade; 5- 
<.Laudo.><.Hidrogeologia.>< Prospecção e captação.><.de estudo hidrogeológico.><..>, 1.0000 unidade; 6- <.Execução de serviço 
técnico.><.Hidrogeologia.>< Prospecção e captação.><.de estudo hidrogeológico.><..>, 1.0000 unidade; 7- <.Execução de serviço 
técnico.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.>< Sondagens.><.de sondagem geotécnica.><.a percussão.>, 3.0000 unidade; 8- 
<.Laudo.><.Meio Ambiente.>< Controle e Monitoramento Ambiental.><.de controle ambiental.><.passivo ambiental.>, 2.0000 unidade; 

Observações
ESTUDO HIDROGEOLÓGICO, LAUDO DE PASSIVO AMB EM SOLO E ÁGUA, PERFURAÇÃO DE POÇOS, SONDAGENS A PERCUSSÃO E ETC

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 
Grosso

CREA-MT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se  o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da 
ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea 
(www.confea.org.br). 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT) 
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança  25081 a 
25081, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e 
exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000008260
Atividade concluídaConselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT
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