
                        

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PJ  PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA SEDE ADMINISTRATIVA, 

GUARITA E PORTAL DO PARQUE ESTADUAL DA PONTA DA TULHA (PEPT) – ILHÉUS-BA   

PROJETO TCSA PORTO SUL 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul (TCSA Porto Sul) corresponde a um 

instrumento jurídico decorrente do licenciamento ambiental conferido à empresa Bahia 

Mineração S/A. (BAMIN) para construção do empreendimento denominado Porto Sul, 

localizado a 14 km ao norte da cidade de Ilhéus/BA, Região de Aritaguá. 

O TCSA Porto Sul, firmado pelo Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual da Bahia, 

homologado em 17 de outubro de 2019, foi celebrado com o Estado da Bahia (representado 

pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia (SEMA-BA) e Casa Civil), a mineradora 

BAMIN, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) e o Município de 

Ilhéus-BA.  

Seu objetivo é assegurar o desenvolvimento sustentável, a integridade ambiental, as funções 

ecológicas e os serviços ecossistêmicos da região de instalação do Porto Sul, por meio de ações 

integradas destinadas a prevenir, em escala de paisagem, danos ambientais evitáveis e mitigar 

impactos não evitáveis decorrentes da implantação do empreendimento. 

Neste contexto, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, que atua desde 1995 em 

todo o território nacional, é a instituição selecionada responsável pela gestão dos recursos 

financeiros do TCSA Porto Sul, por meio da aquisição e contratação de bens, 

serviços/consultorias. 

2. OBJETO 

Execução da obra da Sede Administrativa + Guarita + Portal do Parque Estadual da Ponta da 

Tulha sob gestão do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA com vistas à 

proteção desta UC. 

A obra deverá ser construída no Parque Estadual da Ponta da Tulha, localizada na BA 001, 

Rodovia Ilhéus – Itacaré, Km 14, Ilhéus/BA. O acesso é localizado em via terrestre.  

Os documentos que compõe esta especificação estão disponíveis no link a seguir e estão 

separados por edificação: SEDE – GUARITA - PORTAL  

6. Documentos_obra PEPT 

 

https://funbio-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mayne_moreira_funbio_org_br/EucxvOXZrYVEqNugU2UfqP0B60qS9FtniBd6i4twlgxIKg?e=booF1G

