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CC-MD 33 LICENÇA AMBIENTAL

INTRODUÇÃO:
O presente Memorial descreve e especifica os requisitos mínimos para elaboração de Processo de
Licenciamento Ambiental, visando a obtenção da LO - Licença de Operação , para sua unidade
do Centro de Pesquisa e da Escola Lygia Maria, localizados no Campus do Cérebro, situado a
Rodovia RN 160 – Estrada Vicinal , nº 1560, Distrito de Jundiaí, Macaíba/RN, CEP 59280-000
ESCOPO DE FORNECIMENTO:
Considerando que o empreendimento possui a Licença Previa Nº 2008-019161/TEC/LP-0066 e a
Licença de Instalação Nº 2008-023942/TEC/LI-0314, ambas conduzidas pela UFRN, que o Instituto
Santos Dumont ISD, assumiu a responsabilidade pela conclusão das obras de infra estrutura
básica, o escopo de fornecimento consistirá na elaboração de Processo de Licenciamento
Ambiental, visando a obtenção da Licença de Operação, consistindo, mas não limitando às tarefas
abaixo:


Coordenação e gestão dos profissionais envolvidos no licenciamento do empreendimento.



Promover a juntada dos documentos, abertura e tramite do processo junto ao órgão
ambiental.



Representar o ISD perante o IDEMA



Análise dos processos anteriores e projetos existentes, bem como a inspeção das
instalações na condição atual e projetada.



Orientar o ISD na melhor solução e condução dos projetos e trabalhos de forma a tornar o
processo de aprovação fluido, sem necessidade de retrabalhos, em tempo hábil.



Promover a elaboração do Processo e seu acompanhamento ate a obtenção da Licença de
Operação.



Acompanhar o representante do IDEMA durante inspeções.



Solicitação de vistoria no imóvel, após a execução das adequações necessárias.



Recolher a ART do responsável pelo processo, se necessário e exigido pelo Órgão Ambiental.



Relacionar na Proposta Técnica do Proponente, todos os documentos, desenhos e certidões
necessárias (sob responsabilidade do ISD) que sejam necessários ao processo.

DOCUMENTOS:
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Os documentos relacionados abaixo serão disponibilizados aos Proponentes, mediante
solicitação previa ao ISD e servirão de base para a elaboração das propostas técnicas e comerciais
Os documentos e desenhos neles contidos, são propriedade do ISD e não poderão ser usados para
outro fim que não o aqui especificado, bem como compartilhados com outras pessoas ou empresas
sem o consentimento do ISD.
1. Licença Previa Nº 2008-019161/TEC/LP-0066 – Processo Completo
2. Licença de Instalação Nº 2008-023942/TEC/LI-0314 – Somente a Licença com
Condicionantes – Nota: o IDEMA não localizou o Processo nos seus arquivos e orientou o
ISD a entrar com a LO.
3. Certidão de Registro da Cessão do terreno da UFRN ao ISD.
4. Alvará de Licença Para Localização e Funcionamento emitida pela Prefeitura de Macaiba
5. Projetos em DWG para aprovação na Prefeitura de Macaiba.
6. Projeto das ETEs com reuso 100%
7. Documentação de perfuração e teste de dois poços artesianos com capacidade de 4 e 5m³/h
respectivamente, com água não potável.
SEGURANÇA:
Os funcionários e seus auxiliares, assim como os técnicos responsáveis pela realização dos
trabalhos, deverão ser tecnicamente capacitados, providos de todos os EPIs necessários e seguir
todas as normas de segurança aplicáveis e as boas práticas de execução, durante as visitas técnicas,
acompanhamento e de fiscalização.
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Escola Lygia Maria
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Centro de Pesquisas.
SEGURANÇA:
Os funcionários e seus auxiliares, assim como os técnicos responsáveis pela realização dos
trabalhos, deverão ser tecnicamente capacitados, providos de todos os EPIs necessários e seguir
todas as normas de segurança aplicáveis e as boas práticas de execução, durante as visitas técnicas,
acompanhamento e de fiscalização.

