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PORTARIA SEMMA Nº 041, de 11 de março de 2015. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 
ANDROS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – BM BARREIRAS 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência 
que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 
2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de 
Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras, 
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 
2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 
parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e, 
tendo em vista o que do processo SEMMA nº 
2015.0000000066.TEC.LS.0005, com Pareceres Técnico e Jurídico 
favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 
Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a ANDROS 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA , Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ 
sob nº. 13.103.449/0001-27, com endereço na Avenida Ahylon Macedo, 
nº 1283, Bairro Maria Percília, Barreiras/BA, CEP: 47.806-180, para 
localização, implantação e operação para atividade de 
armazenamento e distribuição de bebidas, sob às coordenadas S: 
12°04’41.5” W: 44°58’03.5”, na BM Barreiras Distribuidora de Bebidas 
LTDA, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
Condicionantes:  

I. Implementar os seguintes Planos e Programas: a) Plano de 
Controle Ambiental da Obra; b) Programa de Sinalização e Controle de 
Tráfego das vias de acesso visando à segurança dos trabalhadores, 
transeuntes e animais no entorno do empreendimento; c) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, pertinente a 
fase de implantação com adoção de medidas que visem à redução, 
reutilização e reciclagem com respectiva ART do responsável; d) Plano 
de Controle e Monitoramento de Ruído e Emissões de particulados para 
fase de construção; e) Plano de Segurança/Emergência para a 
ocorrência de acidentes ou outras situações de emergência, durante a 
fase de implantação do empreendimento; f) Plano de Monitoramento das 
águas superficiais;  

II. Implementar projeto do canteiro de obras do empreendimento, 
contemplando sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário e todos os dispositivos inseridos nos mesmos, composto por 
memorial descritivo, memorial de cálculo, plantas, e procedimentos de 
desativação do mesmo;  

III. Implementar projetos básicos de todas as instalações do 
empreendimento, acompanhados dos respectivos memoriais descritivos 
e plantas, considerando principalmente suas intervenções de caráter 
ambiental (efluentes líquidos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas);  

IV. Durante a fase de implantação, deverá adquirir os materiais 
agregados (areia e brita) somente de empresas devidamente 
regularizadas ambientalmente, ou seja, que possuam Licença Ambiental 
específica e dentro do prazo de validade; 

V. Para implantação da obra, o empreendedor deverá obedecer às 
seguintes Leis Municipais: n° 651/2004 – “Institui o Plano Diretor Urbano 
de Barreiras, define os mecanismos da sua gestão e dá outras 
providências.”; n° 646/2004 – “dispõe sobre o traçado do Perímetro 
Urbano do Município de Barreiras.”; n° 647/2004 – “dispõe sobre o 
Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e 
Zoneamento do Município de Barreiras e dá outras providências”; 

VI. Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 
apresentado a SEMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT; 

VII. Apresentar a SEMMA, Plano de Gestão de Resíduos Sólidos – 
PGRS onde contemplará as ações a serem adotadas pela empresa 
quanto à gestão dos resíduos sólidos produzidos durante a fase de 
operação; 

VIII. Deverá apresentar o devido Alvará Municipal de Funcionamento 
para a atividade de armazenamento e distribuição de bebidas; 

IX. Deverá manter dentro do prazo de validade e com a respectiva ART 
do responsável técnico o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA, conforme previsto na Norma Regulamentadora NR-
09, da Portaria nº. 25 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 29 de 
dezembro de 1994, Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO, conforme previsto na Norma Regulamentadora 
NR-07, da Portaria nº. 24 de 29/12/1994 e da Portaria nº 08 de 
08/05/1996 do Ministério do Trabalho e Emprego e Plano de 
Emergência Ambiental - PEA; 

X. Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 
trabalho, sendo obrigatório o seu uso; 

XI. Realizar treinamento específico com os funcionários para 
procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os 
conhecer o Plano de Emergência, devendo ser disposta uma cópia do 
mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de 
risco e para a fiscalização; 

XII. Deverá adotar a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 
recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

XIII. Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XIV. Requerer nova licença a SEMMA - Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente para qualquer alteração que venha ocorrer na operação do 

empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença. 

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 

instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, 

para que a mesma alcance seus efeitos legais. 

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 – PROC. ADM. Nº 024/2015 - OBJETO: Confecção de coletes termoldados de MOTO-

TÁXI para atender a demanda do Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE 

ABERTURA: 24 de março de 2015 - HORÁRIO: 09hs00min. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 – PROC. ADM. Nº 026/2015 - OBJETO: Fornecimento de gás GLP para abastecer 

vasilhames de 13 KG, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital 

de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 25 de março de 2015 - HORÁRIO: 09hs00min. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 – PROC. ADM. Nº 026/2015 - OBJETO: Fornecimento de café e açúcar cristal para 

atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus 

Anexos. DATA DE ABERTURA: 25 de março de 2015 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a Comissão Permanente 

de Licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (77) 3614-7114 - Giltamar Pereira Tavares – Presidente/Pregoeiro, Decreto nº 

406 e 407/2014 - Barreiras (BA), 11 de março de 2015. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 – PROC. ADM. Nº 025/2015 - OBJETO: Prestação de serviços do tipo: captação de 

imagens, locação de equipamentos e transmissão simultânea de eventos para atender a demanda do Município de Barreiras, conforme especificações 

constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 24 de março de 2015 - HORÁRIO: 14hs30min - Maiores informações, 

sede da Prefeitura com a Comissão Permanente de Licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (77) 3614-7114 - Giltamar 

Pereira Tavares – Presidente/Pregoeiro, Decreto nº 406 e 407/2014 - Barreiras (BA), 11 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


