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CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

CONCORRÊNCIA Nº 014/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS 
PROGRAMAS DE MONITORAMENTO, CONTROLE E PREVENÇÃO CONSTANTES NO 
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO PORTO DE IMBITUBA/SC. 

 

Por meio deste, fundamentando-se em manifestação técnica da Gerência de SSMA da SCPar 
Porto de Imbituba S.A., esclarece-se o que segue: 

 

 

Questionamento 1 
1.            A respeito das ARTs, deverá ser emitida uma por rel atório ou poderá ser emitida uma ART 
para todos os 12 meses, referente aos relatórios tr imestrais e final?  

Conforme item 3.3.5 do edital: “O engenheiro de meio ambiente deverá emitir uma Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) para cada relatório trimestral a ser elaborado com a consolidação dos 

monitoramentos realizados no período”. 
 
 
Questionamento 2 
2.            No item 4.7 do Termo de Referência é solicitado que  “Complementarmente, serão colhidas 
informações de estações meteorológicas, visando ao correlacionamento entre os resultados das 
amostragens e dados de velocidade e direção dos ven tos, temperatura, umidade do ar e volume 
de chuvas acumulado nas últimas 24 horas”. Estas es tações meteorológicas já existem e estão 
ativas no corpo ou a contratada deve providenciá-la ? 

Já existe estação meteorológica instalada. 

 

 
Questionamento 3 
3.           Em esclarecimento anterior foram indicados 6 progra mas a serem realizados no Programa 
de Educação Ambiental. Devemos contemplar a execuçã o dos 6 ou decidir apenas 4 para 
executar? A planilha de preços reflete apenas a exe cução de 4 cursos, caso sejam realizados 6, a 
planilha será revisada?  

Dos 6 cursos, a contratada deverá executar 4, com duração mínima conforme a tabela apresentada 

anteriormente, ou seja, não está prevista a revisão da planilha. 

 

 
Questionamento 4 
4.            No Programa de Monitoramento das Condições Hidrodin âmicas é indicado que um dos 
produtos entregues será um Plano de Trabalho a ser apresentado presencialmente. Será 
necessário prever uma reunião presencial para apres entar com detalhes o plano de trabalho para 
este programa especificamente?  

Sim. 
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Questionamento 5 
5.            A respeito do Subprograma de Educação Ambiental par a os Trabalhadores Portuários – 
PEATP, é indicado que os 4 primeiros módulos serão executados em 12 encontros semanais 
somando 6 horas de duração. Entretanto, não é indic ado qual seria o esforço para o quinto e 
último módulo. Assim, quantas horas (e respectiva d istribuição) deverão ser atribuídas à 
execução deste quinto módulo?  

Os 4 primeiros módulos são de execuções do programa, contabilizando 1 módulo a cada trimestre. O 5° 

módulo deverá ser acordado entre a contratada e contratante de forma a traçar as estratégias para a 

continuidade do programa. Estima-se que este último módulo leve cerca de 2 a 3 horas para sua 

conclusão. 

 

 
Questionamento 6 
6.           Podemos usar um ADCP (Perfilador de Correntes) que já realizasse a medida de altura e 
período das ondas? Ou necessariamente precisam ser dois equipamentos?  

Poderá ser usado um ADCP, desde que o mesmo possua, além dos sensores para perfilar correntes, o 

sensor específico para medir direção do trem de ondas. 

 

 
Questionamento 7 
7.           Podemos usar a estrutura das boias do porto para al ocar os sistemas de transmissão ou 
devemos fornecer as boias e demais estruturas? 
A contratada poderá utilizar boias já instaladas pelo porto para alocar os sistemas. 

 

 
Questionamento 8 
8.            "Para o nível da água deverão ser separadas as cont ribuições da maré astronômica e da 
maré meteorológica.". No escopo do trabalho não con sta a instalação de um marégrafo, entendo 
que as medições do nível d'água serão fornecidas pe lo marégrafo já instalado no local? Por favor 
confirmar o entendimento. 
Existe marégrafo instalado na área portuária, caso a licitante decida por não instalar um marégrafo, 

poderá ser fornecida informações coletadas no marégrafo instalado na área portuária. 

 

 
Questionamento 9 
9.            • Item 4.14 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO S SEDIMENTOS 

No TR cita frequência trimestral para granulometria  e semestral para as análises químicas.  

Sendo que no item 5.14, planilha de formação de pre ços cita como frequência trimestral.  

Perguntamos: onde estão especificados os valores da s análises químicas, que, conforme o TR, 
terão frequência semestral, ou seja, duas campanhas ? 

Não há especificação dos valores dispensados para cada parâmetro monitorado. De acordo com as 

descrições do TR, deverá ocorrer campanha semestral para análises químicas e campanha trimestral 

para análises granulométricas. A proponente deverá encaminhar sua proposta considerando essa forma 

de execução das campanhas, sendo os pagamentos realizados pela contratante a cada 3 meses. 

 

 
Questionamento 10 
10.            • Item 4.7 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 
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Os valores, no item 5.14 da planilha de formação de  preços, estão definidos por ponto amostral 
ou por campanha? Pois os valores não estão de acord o, uma vez que são 3 pontos sendo 5 dias 
por ponto em frequência trimestral.  

Perguntamos: qual valor devemos considerar neste ca so, uma vez que pelo o que entendemos os 
valores ali listados são relativos aos pontos e não  por campanha, qual seria o valor total anual??  

A pergunta é referente ao Programa de Monitoramento de Qualidade do Ar (Item 4.7) ou Programa de 

Monitoramento da Qualidade de Sedimentos (5.14 da planilha de formação de preço)? 

Para o Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar, o valor constante na planilha de formação de 

preço é referente a 1 campanha a cada 3 meses, ou seja, o valor unitário do item 5.7 da planilha de 

formação de preço se refere ao monitoramento de 1 campanha a ser realizada em 03 pontos amostrais, 

durante 05 dias consecutivos. 

 

 
Questionamento 11 
11.           Foram indicados 6 diferentes cursos a serem aplicad os durante a execução do PEA. 
Gostaríamos de solicitar as seguintes informações:  

a)     Já existe uma distribuição das horas dedicad as a estes cursos (dias da semana e horas por 
dia) ou a Contratada poderá definir junto à comunid ade como estes cursos devem ocorrer?  

Os cronogramas devem ser alinhados junto à comunidade, no entanto, é indicado que seja realizado um 

curso a cada trimestre, observando a duração mínima estabelecida para cada curso. 

  
b)     Os três primeiros cursos indicados apontam i nstituições já existentes (PAPOS, SENAI e 
Associação Náutica de Itajaí), neste caso, estes cu rsos já existem ou devem ser elaborados junto 
a estas instituições? Caso já existam, qual seria o  papel da Contratada (pagar pela matrícula dos 
participantes, disponibilizar transporte, entrar em  contato com a instituição e fazer uma 
parceria)?  

Essas instituições já realizam esses cursos, no entanto, não é obrigatório a realização com essas 

instituições, ficando a definição das instituições que realizarão os cursos por conta da contratada. As 

indicações das instituições de ensino foram levantadas durante a etapa de diagnóstico socioambiental 

participativo, porém não haverá necessidade de realização obrigatória com essas instituições 

 

 
Questionamento 12 
12.       A respeito do Programa de Comunicação Soc ial, foram indicados os tipos possíveis de 
atividades a serem desenvolvidas, mas não foi indic ado o quantitativo de atividades ou sua 
frequência. A Contratada terá liberdade para decidi r junto às comunidades quais atividades 
desenvolver?  

As atividades deverão ser executadas com periodicidade mensal, sendo estas definidas entre a 

contratante e a contratada, seguindo as principais ações estabelecidas no termo de referência. 

 

 
Questionamento 13 
13.       A respeito do Programa de Monitoramento d o Ruído Subaquático, gostaríamos de 
confirmar se as informações a respeito do período d e medição estariam corretas: 4 campanhas 
trimestrais de uma medição de apenas 5 minutos em c ada um dos 3 pontos. O entendimento está 
correto?  

No período de um ano deverão ser realizadas o total de 4 campanhas, sendo realizada uma campanha a 

cada 3 meses. Para cada campanha deverá ser realizada uma medição de 5 minutos em cada um dos 3 

pontos de monitoramento. 
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Questionamento 14 
14.       A respeito das embarcações para a realiza ção do Programa de Monitoramento do Ruído 
Subaquático o Porto de Imbituba fornecerá as mesmas  ou deve-se prever aluguel de 
embarcações?  

Deve prever o aluguel de embarcação. 

 

 
Questionamento 15 
15.      Em qual profundidade está instalada a boia  a ser utilizada no monitoramento das 
condições hidrodinâmicas? A boia que já existe pode rá ser utilizada ou devemos instalar uma 
boia nova?  

A contratada poderá utilizar boias já instaladas para instalação do ADCP. 

Características da boia e sua instalação: 

Altura do componente da boia que fica submerso: 1,5m 

Profundidade do local onde a boia está instalada: aproximadamente 15 a 17m 

Comprimento do cabo de amarração da boia: aproximadamente 20 a 25m 

 

 
Questionamento 16 
16.      Quantos locais de desembarque serão monito rados no Programa de Monitoramento da 
Pesca Artesanal?  

O plano amostral a ser implantado deverá levar em consideração os tipos e o total de embarcações 

existentes, as artes de pesca utilizadas, as espécies capturadas e a semelhança das características 

operacionais. Este plano deverá ser definido em conjunto e com anuência da fiscalização do Porto de 

Imbituba. Atualmente são monitorados 4 locais de desembarque, no entanto, esse número poderá sofrer 

alteração de acordo com as rotinas dos pescadores. 

 

 
Questionamento 17 
17.       Ainda a respeito do Programa de Monitoram ento da Pesca Artesanal, quantos coletores de 
dados deverão ser contratados para a execução do mo nitoramento? Há alguma obrigatoriedade a 
respeito do tipo de contratação? Qual a escolaridad e mínima destes coletores?  

Não há uma exigência sobre a qualificação do coletor de dados, no entanto a empresa contratada 

deverá se responsabilizar pela qualidade e confiabilidade dos dados apresentados. Atualmente, a coleta 

de dados desse programa é desenvolvida por um profissional de nível técnico (técnico ambiental), sendo 

este supervisionado por um profissional de nível superior. 

 

 
Questionamento 18 
18.      Em um ciclo de dragagens é possível a util ização de mais de uma área de descarte do 
material dragado? Qual o máximo de áreas a serem ut ilizadas como bota-fora por ciclo de 
dragagens?  

Poderão ser utilizadas as 06 áreas de bota-fora oceânicos licenciadas pelo órgão ambiental. Atualmente, 

utiliza-se 1 área de descarte de sedimentos dragados, sendo esta em área terrestre. 
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Questionamento 19 
19.      Qual a duração de um ciclo de dragagens? É  possível haver mais de um ciclo por 
trimestre?  

Como há um assoreamento constante de sedimentos em determinados locais que afetam a segurança 

da navegação, a execução da dragagem se dá de forma bem frequente (quase que diariamente). Para o 

Subprograma de controle do volume de material dragado e áreas de descarte, deverá ser entregue um 

relatório trimestral com os dados referentes aos 3 meses do período de referência do relatório. Para o 

Subprograma de Monitoramento das Áreas de Bota-Fora Oceânico, deverá ser realizada uma 

amostragem a cada três meses (frequência trimestral), sendo contemplado um ponto em cada uma das 

06 áreas de descartes oceânicos. 

 

 
Questionamento 20 
20.   A respeito do preenchimento da planilha de pr eços:  

a.       As horas relativas à dedicação do coordena dor não foram discriminadas junto aos outros 
profissionais solicitados, assim: as horas do coord enador deverão estar diluídas nos valores 
relativos a cada programa?  

Sim. 
 
b.     Os custos administrativos, item 3.1 da plani lha, são diferentes para cada empresa. Assim, 
podemos mudar o valor admitido para o item, ou deve -se manter o valor de 5,7 já preenchido?  

A proposta de preço a ser formulada pela proponente é de livre apresentação, desde que respeitado o 

item 6.1 do Edital, em especial o item "c", o qual dispõe que serão desclassificadas as propostas que 

apresentem preços "UNITÁRIOS" manifestamente superiores aos praticados no mercado, entendendo-

se assim aqueles com valores significantemente superiores aos cotados pela administração ou 

apresentados pelos proponentes. 
  
c.       O que está contemplado no item “Diárias”, item 4.1?  

Valores relativos a despesas de diárias com profissionais que deverão compor a participação para 

realização de programas, sendo que estes não estão especificados no item 01 da planilha de formação 

de preços. 

 

 
Questionamento 21 
21.   No item 4.2.4, alínea “d”, do edital é solici tada a apresentação de equipe técnica com 
respectivas qualificações e currículos. O que seria m as qualificações a serem apresentadas 
(diploma, ART, CAT)? A equipe que deve ser indicada  é aquela solicitada no item 3.3 do Termo de 
Referência (Coordenador Geral, técnico de meio ambi ente pleno, engenheiro de meio ambiente, 
profissional de meio ambiente de nível superior)?  

Item já retificado no Edital. 

 

 
Questionamento 22 
22.       De acordo com o item 4.2.6, a licitante p oderá apresentar o CRC para substituir alguns 
documentos, mas não o solicita como item obrigatóri o. O entendimento está correto? 
Sim. 
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Questionamento 23 
23.       A entrega dos envelopes obrigatoriamente deve ser presencial ou poderá ser por correio? 
Poderá ser por correio, desde que respeitados os prazos fixados pelo Edital. 

 

 
Questionamento 24 
24.       No Programa de Monitoramento das Condiçõe s Hidrodinâmicas, é solicitada a seguinte 
informação: "Para o nível da água deverão ser separ adas as contribuições da maré astronômica e 
da maré meteorológica". Para a obtenção desta infor mação, é necessária também a instalação de 
um marégrafo, o qual não é previsto no termo de ref erência. Devemos considerar a instalação do 
mesmo para obtenção destas informações? 
Existe marégrafo instalado na área portuária, caso a licitante decida por não instalar um marégrafo, 

poderá ser fornecida informações coletadas no marégrafo instalado na área portuária. 

 

 
Questionamento 25 
25.       No item EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA NAS ATIV IDADES do edital, subitem 3.3.1.D temos:  
3.3.1 - Para fazer frente à execução das atividades  presentes neste Termo de Referência, a 
CONTRATADA deverá mobilizar, a seguinte equipe técn ica para desenvolver os serviços: 
D. 01 (um) profissional de nível superior de área c orrelata ao meio ambiente 
É de responsabilidade deste profissional coletar, d e forma indireta, informações, fora da área do 
Porto de Imbituba, e analisa-las, sobre ações, fato s e situações, de imediata ou potencial 
influência sobre o processo decisório e sobre as aç ões relacionadas ao objeto, justificativa e 
escopo deste contrato; ser alocado no porto de Imbi tuba para a obtenção das informações e 
participar de reuniões a elas pertinentes. 
Dúvida: Qual o tempo/frequência que este Profission al deverá ficar alocado no Porto de 
Imbituba? 
O profissional de nível superior de área correlata ao meio ambiente deverá estar presente no porto de 

Imbituba 2.112 horas por ano, conforme estabelecido no anexo III do TR - Modelo de Proposta de 

Preços e planilha orçamentária. Essa quantidade de horas é a mesma dimensionada para o profissional 

de nível técnico. 

 

 
Questionamento 26 
26.       Em relação à exigência do item 3.2 - ORGA NIZAÇÃO REQUERIDA DA GERENCIADORA, 
item “c”, temos: 
“c) Disponibilizar, implantar e operacionalizar de um sistema, com interface online, de gestão e 
monitoramento utilizando técnicas informatizadas, p ara o controle dos documentos do setor, bem 
como possibilitar os andamentos das ações e de sua área de influência, por meio da definição de 
rotinas e de procedimentos, com vistas ao acompanha mento físico dos serviços e dos programas 
relativos às questões ambientais”. 
Dúvida: Nas planilhas de custos unitários não conta m o item relativo deste SISTEMA de gestão e 
monitoramento online. Como serão pagos esta disponi bilização, implantação e operacionalização 
deste sistema ONLINE, considerando que a licitação é pelo regime de empreitada por preços 
unitários? 
Consideramos que o item 3.2 - ORGANIZAÇÃO REQUERIDA DA GERENCIADORA,  alíne a 
c "Disponibilizar, implantar e operacionalizar de um sistema, com interface online, de gestão e 
monitoramento  utilizando técnicas informatizadas, para o controle dos documentos do setor, bem como 

possibilitar os andamentos das ações e de sua área de influência, por meio da definição de rotinas e de 



 

 Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 100 - Centro - Imbituba CEP 88780-0000 

(48) 3355-8900 / 8929 - contato@portodeimbituba.com.br 

 

procedimentos, com vistas ao acompanhamento físico dos serviços e dos programas relativos às 

questões ambientais” é um item essencial para controle e gerenciamento das atividades e documentos 

pertencentes a todos os programas do TR. 

Por entendermos ser uma ferramenta básica de gestão de empresas que executam serviços em níveis 

exigidos pelo edital e pelo TR, não incluímos medição unitária para este item, no entanto se houver 

qualquer descumprimento do referido item, cumpriremos com as cláusulas contratuais referentes às 

penalidades aplicadas quanto ao descumprimento do TR e não aprovaremos o pagamento referente aos 

serviços. 

 

 
Questionamento 27 
27.       O programa de monitoramento das águas sub terrâneas prevê uma periodicidade semestral 
no licenciamento ambiental da FATMA, bem como no te rmo de referência, porém na planilha 
orçamentária consta periodicidade trimestral. Salie nta-se que o valor total previsto de R$ 
67.200,00 para periodicidade semestral encontra-se dentro dos valores de mercado, porém se a 
periodicidade for trimestral, o valor unitário por campanha de R$ 16.800,00 é inexequível, não 
custeia nem os ensaios de laboratório. Solicitamos ao porto que demonstre qual o valor unitário 
dos ensaios foi utilizado para compor o orçamento. 
A licença ambiental do porto de Imbituba faz menção ao Plano de Controle Ambiental - PCA do porto, o 

qual estabelece e especifica todos os programas ambientais que devem ser executados. Atualmente, por 

manifestação do órgão de controle ambiental - FATMA, a periodicidade de amostragem de águas 

subterrâneas na área portuária deverá ser a cada 3 meses, período este estabelecido na planilha de 

formação de preços. O termo de referência sofreu uma retificação, ajustando essa inconsistência citada, 

de 2 campanhas de amostragem anual para 4 campanhas anuais, seguindo exatamente o que foi 

dimensionado e orçado pelas empresas que encaminharam suas propostas. 

 

 
Questionamento 28 
28.      No termo de referência, no programa de mon itoramento de cetáceos, é solicitado 
profissional com formação de Biólogo com experiênci a de teodolitos. Porém este equipamento é 
utilizado para efetuar medições indiretas que somen te podem ser feitas por profissionais que 
possuam atribuições legais para operá-lo, como topó grafo, engenheiros, entre outros. No caso de 
nossa empresa, quando há necessidade de uso deste e quipamento, o profissional com atribuição 
é incluído na equipe de campo juntamente com o Biól ogo. A exigência contida no TR extrapola a 
lei 8666/93 e atribuições profissionais regidas pel o CRBIO, ou seja, o uso de técnicas de 
taqueometria por profissionais não qualificados é u m exercício ilegal da profissão, o que pode 
causar penalização de conselhos CREA, CAU, outros. 
Os requisitos apresentados no termo de referência para com a execução do programa de monitoramento 

de cetáceos são requisitos que levam em conta a metodologia a ser aplicada nesse programa. Como 

forma de otimizar a execução das atividades, incluímos a orientação de que o profissional biólogo tenha 

experiência em manuseio de teodolito, pois este deverá identificar o comportamento dos animais 

avistados e apontar o posicionamento em carta. O uso da ferramenta teodolito na execução desse 

programa não é para fins de mensuração em engenharia, caso fosse, seria pré-requisito em qualificação 

para habilitação técnica. 

 

 
Questionamento 29 
29.      No programa de potabilidade, os valores do  item 5.5 - 4.5, são inexequíveis. O valor médio 
das análises Físico-Química conforme portaria M.S. 2914 12/12/2011, onde efetuamos orçamento 
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em mais de 8 laboratórios nos estados de SC, PR e S P ficam em torno de R$ 2.635,00. Cada 
campanha prevê 7 amostras, portanto somente o valor  das análises por campanha chega a R$ 
18.445,00, isto sem incluirmos os demais insumos (c oleta, armazenagem, transporte, etc) e 
impostos, o que chegaria a R$ 25.823,00 muito além do cotado R$ 5.000,00. Portanto 
questionamos o edital quanto à sua inexequibilidade . Prova contrária teríamos se o porto 
fornecesse em quais laboratórios fez sua base de pr eço. Salientamos que os laboratórios que 
compõem a base de preços devem ter habilitação para  executar tais ensaios. 
Os valores apresentados na planilha de formação de preços são valores captados no mercado, sendo 

que o valor utilizado como referência foi o menor valor orçado dentre as empresas que enviaram suas 

propostas. 

 

 
Questionamento 30 
30.      Em relação à Qualidade do AR, efetuamos tr ês orçamentos, os valores totais para os itens 
5.7 previstos na planilha são R$ 48.000,00, porém a s cotações de mercado onde cotamos com 5 
das 7 empresas catarinenses que executam este ensai o em SC, sendo que o menor valor ficou 
em R$ 120.000,00 e o maior em R$ 147.000,00. Portan to, questionamos o edital em relação à 
exequibilidade da base de preços adotada. 
Os valores apresentados na planilha de formação de preços são valores captados no mercado, sendo 
que o valor utilizado como referência foi o menor valor orçado dentre as empresas que enviaram suas 
propostas. 

 

 
Questionamento 31 
31.      No TR, no programa de qualidade dos sedime ntos, consta a frequência trimestral para 
granulometria e semestral para análises químicas, j á no item 5.14 da planilha de formação de 
preços, a frequência citada é trimestral. 
Pergunta-se: está correto a análise semestral para análises químicas? Neste caso, teremos duas 
campanhas somente com análise granulométrica? 
De acordo com as descrições do TR, deverá ocorrer campanha semestral para análises químicas e 
campanha trimestral para análises granulométricas. A proponente deverá encaminhar sua proposta 
considerando essa forma de execução das campanhas, sendo os pagamentos realizados pela 
contratante a cada 3 meses. 
 

 
Questionamento 32 
32.      No programa de Educação Ambiental, o valor  do Cartaz e banner A, B, C e D, consta R$ 
4,30, valor este inexequível. Cada banner (1,20 x 0 ,80) de lona cujo custo fica em torno de 
R$ 35,00. 
Pergunta-se: qual material o porto orçou este banne r que gerou este valor unitário? 
Os valores apresentados na planilha de formação de preços são valores captados no mercado, sendo 
que o valor utilizado como referência foi o menor valor orçado dentre as empresas que enviaram suas 
propostas. As especificações dos produtos orçados foram aquelas constantes do TR. 
 

 
Questionamento 33 
33.      No programa de Monitoramento da Dragagem d e manutenção, as análises laboratoriais 
deverão ser feitas complementarmente ou serão utili zadas as mesmas análises dos demais 



 

 Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 100 - Centro - Imbituba CEP 88780-0000 

(48) 3355-8900 / 8929 - contato@portodeimbituba.com.br 

 

programas? Caso sejam necessárias complementares, q uais as quantidades? Quais os insumos 
que compõem este serviço que balizaram o porto na b ase de preço? 
Para o Subprograma de controle do volume de material dragado e áreas de descarte, deverá ser 
entregue um relatório trimestral com os dados referentes aos 3 meses do período de referência do 
relatório. Para o Subprograma de Monitoramento das Áreas de Bota-Fora Oceânico, caso ocorra o 
descarte em meio oceânico, deverão ser realizadas análises laboratoriais contemplando a coleta de uma 
amostra em cada uma das 6 áreas de descarte oceânico em frequência trimestral, sendo que estas 
áreas são distintas dos locais de amostragem dos demais programas de monitoramento (biota, 
sedimento e qualidade da água oceânica). Portanto, não poderão ser utilizados resultados obtidos em 
outros programas estabelecidos no PCA. 

 

 
Questionamento 34 
34.      No item 3.2, subitem 3.2.1, na alínea “b”,  é colocada a necessidade de disponibilizar, 
implantar e operacionalizar um sistema com interfac e online. Este sistema deverá ser 
desenvolvido diretamente pela contratada, ou podemo s contratar um software já pronto para 
utilizar, com disponibilização de login e senha par a a contratada/contratante?  

Este sistema online tem objetivo exclusivo de organização e consulta aos documentos e produtos 

relativos ao andamento dos serviços. A contratante não realizará alterações na estrutura do sistema, 

porém a contratante também deverá ter a opção de inserir/upload documentos. 

Poderá ser utilizado um software já pronto, com disponibilização de login e senha para a 

contratada/contratante. 

 

 
Questionamento 35 
35.      No item 3.3 (Equipe Técnica Envolvida nas Atividades), alínea “D”, cita-se “01 (um) 
profissional de nível superior de área correlata ao  meio ambiente”, bem como, no mesmo 
parágrafo, é citado “ser alocado no porto de Imbitu ba para a obtenção das informações e 
participar de reuniões a elas pertinentes”. Precisa mos que seja esclarecido se este profissional 
precisa permanecer em tempo integral no Porto, bem como, qual a carga horária pretendida para 
este profissional.  

O profissional de nível superior de área correlata ao meio ambiente deverá estar presente no porto de 

Imbituba 2.112 horas por ano, conforme estabelecido no anexo III do TR - Modelo de Proposta de 

Preços e planilha orçamentária. Essa quantidade de horas é a mesma dimensionada para o profissional 

de nível técnico. 

 

 
Questionamento 36 
36.      No Programa de Comunicação Social, é menci onado que o programa deverá manter uma 
equipe com, no mínimo, um jornalista ou publicitári o e um profissional de nível superior de área 
correlata ao meio ambiente. A dúvida é se para a fu nção de “jornalista ou publicitário” existe 
possibilidade de contratação terceirizada especiali zada, ou se deve-se compor este profissional 
também na equipe mínima a ser apresentada no quadro  técnico?  

Além da equipe indicada no item 3.3 do TR, deverão ser apresentadas a relação e qualificação dos 

profissionais devidamente mencionados do descritivo de cada programa do TR, com exceção daqueles 

serviços que poderão ser subcontratados (item 11.34 do Edital). 
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Questionamento 37 
37.      Acerca do item Programa de Educação Ambien tal (PEA), precisamos esclarecer se este 
programa já existe e deveremos executá-lo, ou se pr ecisamos elaborar novo programa e 
posteriormente executá-lo.  

Com relação ao PEA, deverá ser realizada a revisão do Diagnóstico Socioambiental Participativo, 

conforme constante no item 4.11.1 do Termo de Referência. Já as ações que deverão ser executadas 

estão descritas nos itens 4.11.1 e 4.11.2. 

 

 
Questionamento 38 
38.      Quanto ao Item 4.2.4, subitem “d”, entende mos que a equipe a ser relacionada é a mesma 
constante no Termo de Referência, Item 3.3.1, e que  não é obrigatória apresentação de acervo 
nominal a cada um dos membros. Está correto nosso e ntendimento?  

Item 4.2.4. d) Relação nominal do pessoal técnico adequado e disponível para a realização dos serviços 

objeto desta licitação, bem como a qualificação dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos, preferencialmente com os respectivos currículos atualizados, e outros elementos 

julgados necessários ou convenientes pela proponente. 

 

 
Questionamento 39 
39.     Edital, item 4.2.4, subitem “d” – Termo de Referência, item 3.3.1, subitem “b” – Técnico em 
Meio Ambiente Pleno: entendemos que um engenheiro a mbiental supre as necessidades, 
inclusive agregando qualificação técnica superior à  solicitada. Perguntamos: portanto, pode-se 
indicar engenheiro ambiental para esta função? 
Deve ser cumprida a exigência mínima do Edital. 

Caso a atividade seja executada por profissional que tenha qualificação superior à exigida, o ônus será 

integralmente da Contratada, sendo que a SCPar Porto de Imbituba S.A. efetuará o pagamento tendo 

como base o valor previsto na Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexo I.A do Edital). 

 

 
Questionamento 40 
40.      No Item 4.13 (Programa de Monitoramento do s Ruídos Subaquáticos) não fica clara qual é a 
expectativa de coleta de dados, pois não está espec ificado o número de dias por trimestre, assim 
como também o número de horas de gravação por dia, para poder estimar o tempo total de 
processamento de dados.  

O objetivo desse programa é monitorar o ruído em condições sem interferência das atividades portuárias 

(movimentação de embarcações e obras) a fim de possíveis comparações quando do aumento do 

escopo das atividades portuárias. As amostragens serão realizadas da seguinte forma: 

As gravações serão realizadas com o hidrofone suspenso na coluna d’água a 4 metros de profundidade, 

utilizando cabos elásticos com lastro para evitar mudanças de profundidade. Os sons serão monitorados 

com fones de ouvido e gravados em blocos de 5 minutos por ponto amostral (não necessitando ser 

simultâneo nos 3 pontos), com os sinais sendo registrados em um único canal (mono) a 24 bits e com 

taxa de amostragem de 48 kHz (frequência máxima obtida de 24 kHz) em formato WAV. 

 

 
Questionamento 41 
41.      Ainda sobre o Item 4.13 (Programa de Monit oramento dos Ruídos Subaquáticos), as 
gravações serão realizadas usando um único conjunto  de hidrofone + gravador, durante dias 
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diferentes, portanto não simultaneamente nos 3 pont os, está correto assumir o que segue para o 
monitoramento?  

·         3 Dias de gravação por cada saída de campo – 1 dia em cada ponto;  

·         24 horas de gravação por ponto (serão analisados un icamente os primeiros 5 min de cada 
hora, o que resulta em 2 horas por ponto amostral, 6 horas pelos 3 pontos);  

·         Um total de 24 horas a serem analisadas, resultante s de 3 dias de gravação em 3 pontos por 
cada trimestre.;  

·         Disposição de um sistema de gravação que inclui 1 h idrofone e 1 gravador de áudio durante 
12 dias por ano;  

·         Software para análise e processamento que já inclua  as constantes de calibração do 
hidrofone;  

·         Calibração realizada pela própria prestad ora do serviço, usando um hidrofone de 
referência, sendo necessária uma calibração por tri mestre.  

As gravações serão realizadas de acordo com a metodologia respondida na pergunta anterior. Como o 

tempo de gravação por ponto será de 5 minutos, 1 dia de monitoramento é suficiente para a realização 

da medição nos 3 pontos amostrais. 

Quanto à metrologia, o equipamento deverá estar calibrado e, no laudo de medição, deverá ser 

apresentado o certificado de calibração do equipamento. 

 

 
Questionamento 42 
42.      No Item 4.12 (Monitoramento de Cetáceos), tendo em vista o fator segurança, indagamos se 
o Porto de Imbituba disponibilizará vigilância no P onto 1 (Morro do Farol), conforme já vem 
ocorrendo em monitoramentos anteriores.  

O porto não disponibilizará; se a empresa achar prudente, deverá incluir nos seus custos. 

 

 
Questionamento 43 
43.      Entendemos que os atestados solicitados pa ra comprovação da qualificação técnica 
devem estar acervados no conselho competente. O ent endimento está correto?  

As exigências serão estritamente aquelas previstas no item 4.2.4 do Edital. 

 

 
Questionamento 44 
44. É possível a disponibilização do PCA aprovado n a FATMA para avaliarmos 
adequadamente o esforço necessário em cada programa ? 
O arquivo está disponível para consultas no sítio eletrônico da SCPar Porto de Imbituba S.A., link 

Licitações. 

 

 
Questionamento 45 
45.      O item 3.2 - Organização requerida da gere nciadora, nos subitens “c” e “f”, trata da 

implantação e operacionalização de sistemas online para controle de documentos e 

disponibilização de banco de dados georreferenciado ; entretanto, sem especificações destes 

sistemas, não conseguimos identificar o quão abrang ente seriam os mesmos. Assim, 

perguntamos: 
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a) Estes sistemas online têm objetivo exclusivo de organização e consulta aos documentos 

e produtos relativos ao andamento dos serviços, dev endo ser encerrados após os 12 meses de 

contrato, ou deve ser organizado um site que ficará  ativo para consulta mesmo após a finalização 

do contrato?  

Este sistema online tem objetivo exclusivo de organização e consulta aos documentos e produtos 

relativos ao andamento dos serviços, devendo ser encerrado após o término do contrato 

 

b) A Contratante pretende fazer alterações no siste ma online, ou o sistema poderá apenas 

ser visualizado e os documentos baixados/inseridos?  

A contratante não realizará alterações na estrutura do sistema, porém a contratante também deverá ter a 

opção de inserir/upload documentos. 

 

c) A disponibilização dos documentos e produtos em nuvem, em pastas organizadas e com 

cronogramas, atenderia ao que está sendo solicitado ? 

Não. Deverá ser fornecido o sistema online. 

 

 
Questionamento 46 
46.      Qual seria a dedicação do técnico para o i tem 4.1 - Programa de Gerenciamento de 

Resíduos? Há uma quantidade de dias por mês em que o mesmo deva se dedicar exclusivamente 

a este programa? 

Não há uma quantia de dias em que o técnico deverá estar dedicado exclusivamente a esse programa. 

No entanto, as ações descritas no item 4.1 deverão ser desenvolvidas ao longo do mês de referência, 

sendo então apresentadas no relatório mensal desse programa. 

 

 
Questionamento 47 
47.      No Programa de Monitoramento das Águas Sub terrâneas, entendemos que as coletas 

devem ser realizadas mensalmente nos 30 poços infor mados. O entendimento está correto? 

A frequência amostral desse programa é semestral, portanto, a coleta nos 30 poços deverá ser realizada 

a cada seis meses. 

 

 
Questionamento 48 
48.      Sobre o Programa de Monitoramento das Águas Superfi ciais, devem-se analisar todos os 

parâmetros exigidos pela CONAMA nº 430/2011 nos quat ro poços e mais os parâmetro óleos e graxas, 

materiais sedimentáveis, fósforo total e DBO 5,20, ou devem-se analisar os parâmetros exigidos pela 

CONAMA em apenas dois dos poços e outros parâmetros nos outros dois poços? 

Os pontos de monitoramento estão localizados em dois sistemas de decantação das águas de drenagem 

pluvial, sendo analisados os pontos de entrada e saída de cada sistema, totalizando assim 4 pontos amostrais 

a serem realizadas as coletas e análises. 

Sendo assim: 
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• Em dois pontos (referentes aos pontos de saída dos dois sistemas de decantação, onde é realizado o 

lançamento da drenagem pluvial do porto ao meio hídrico) deverão ser analisados todos os parâmetros 

contidos no Art. 16, da Resolução CONAMA 430/2011; 

• Em dois pontos (referentes aos pontos de entrada dos dois sistemas de decantação) deverão ser 

analisados apenas os parâmetros óleos e graxas, materiais sedimentáveis, fósforo total e DBO5,20. 

 

 
Questionamento 49 
49.      Quanto às amostragens a serem realizadas p ara o Programa de Monitoramento das Águas 

Oceânicas, em cada ponto deverá ser analisada apena s uma amostra, ou deverão ser analisadas 

três amostras por ponto (superfície, média profundi dade e fundo)? 

Tal definição foi discutida junto ao órgão ambiental estadual, ficando definida a necessidade de ser 

analisada apenas uma amostra por ponto, em média profundidade. 

 

 
Questionamento 50 
50.      Sobre o Programa de Comunicação Social, qu ais as quantidades para cada atividade a ser 

desenvolvida com cada público (quantos cursos, quan tas palestras, quantos cartazes ou 

folders)? São necessárias informações mais precisas  para conseguirmos orçar o programa, 

como a necessidade ou não de materiais didáticos, a luguel de espaço, disponibilização de coffee-

break, entre outras questões que podem surgir após a definição do público alvo. 

As ações para o Programa de Comunicação Social estão descritas no item 4.10, sendo as principais: a 

veiculação de informativos; reuniões com a comunidade, envolvendo associações de moradores e 

representantes de entidades de classe e grupos organizados; divulgação de informações pela internet; 

palestras em escolas e outras entidades; estabelecimento de canais de resposta - como telefone - para 

recebimento de sugestões e reclamações, entre outros mecanismos e como instrumentos de avaliação 

da eficácia e efetividade da comunicação; a coleta indireta e análise de informações referente à 

percepção do público externo sobre essa comunicação.  

Para esse programa, não se faz necessária a locação de espaços, sendo que essa demanda fica para o 

Programa de Educação Ambiental (para execução dos cursos e demais atividades). A produção de 

material de informativos para o Programa de Comunicação Social será de responsabilidade da 

contratante, diferentemente do Programa de Educação ambiental, onde os informativos e cartazes serão 

de responsabilidade da contratada. 

 

 
Questionamento 51 
51.      Quanto ao subprograma de educação ambienta l para os grupos sociais afetados pelo 

empreendimento (item 4.11.1 do TR), o mesmo solicit a uma revisão do diagnóstico 

socioambiental participativo. Este diagnóstico soci oambiental foi realizado em etapa anterior? 

Esse diagnóstico foi realizado em julho de 2015. 
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Questionamento 52 
52.      Quanto ao subprograma de educação ambiental para os  grupos sociais afetados pelo 

empreendimento (item 4.11.1 do TR), os 4 cursos a se rem desenvolvidos devem ter quanto tempo de 

duração cada um? Qual a quantidade de pessoas a ser  contemplada nesses cursos?  

 

Cursos  Duração  Nº de 

Participantes 

Curso para capacitação de grupo para elaborar 

produtos artesanais de qualidade (Projeto 

Aperfeiçoando Profissões e Oportunidades Solidárias - 

PAPOS) 

60 horas 30 

Curso de mecânica de motores (SENAI) 60 horas 30  

Curso de carpintaria naval (Associação Náutica de 

Itajaí). 

46 horas 

 

30 

Processamento de Pescados 32 horas 30 

Higiene e manipulação de alimentos na indústria de 

pescado  

32 horas 30 

Turismo Rural, Artesanato e Meio Ambiente  32 horas 30 

Total    

 

 
Questionamento 53 
53.      O Programa de Monitoramento de Cetáceos af irma que o mesmo deverá ser realizado de 

segunda a sexta-feira (5 dias) durante seis horas a o dia. Quantas campanhas deverão ser 

realizadas? O monitoramento deverá ser realizado po r 5 dias por campanha (sem contar o 

monitoramento aéreo)? 

O programa de monitoramento de cetáceos deve ser desenvolvido de segunda a sexta-feira, durante o 

período de julho a novembro (5 meses de realização do monitoramento terrestre).  

O monitoramento aéreo é realizado 3 vezes, durante o período de julho a novembro, sendo cada 

monitoramento/sobrevoo executado em 10 horas. 

 

 
Questionamento 54 
54.      O Programa de Monitoramento das Condições Hidrodinâmicas solicita a instalação de 

equipamentos (ondógrafo e perfilador de correntes a cústico Doppler). Deve-se prever a 

instalação de apenas um equipamento de cada tipo (u m ondógrafo e um perfilador)? 

Apenas um equipamento de cada. 

 

 
Questionamento 55 
55.      Sobre o Programa de Inspeção Veicular, a t ítulo de podermos orçar a dedicação do 

profissional responsável, é possível nos fornecer u ma média da quantidade de veículos cuja 

fumaça deve ser analisada? 
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Como descrito no Termo de Referência, a quantidade de equipamentos/veículos pode variar com relação 

ao hoje executado, uma vez que a permanência dos equipamentos na área portuária oscila por inúmeras 

razões (deslocamento para outros portos, interrupção de operação para manutenção preventiva, avarias, 

etc.). No entanto, no ano de 2016, a média mensal de monitoramento foram 170 veículos. 

 

 

 

Comissão Permanente de Licitações 


