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AVISO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS PARA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA 
DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL. 

Objeto: Execução do Programa de Controle Ambiental (PCA), com vistas ao 
cumprimento das exigências da Licença Ambiental de Operação do Porto de Imbituba. 

  

Processo Administrativo n.º 049/2014 

 

 

1. PREÂMBULO 

Conforme exposto pela Gerência de Meio Ambiente, a Licença Ambiental de 
Operação – LAO 5098/11 define em suas condicionantes que o Porto de Imbituba deve 
manter e/ou preservar os controles ambientais existentes através da aplicação do Plano de 
Controle Ambiental – PCA. 

Assim, a LAO prescreve a execução de monitoramento ambiental de acordo com 
a periodicidade e condições estabelecidas no PCA, sendo que a freqüência de 
monitoramento como estabelecido no PCA para verificação da qualidade das águas 
superficiais, oceânicas e subterrâneas, bem como da qualidade do ar e nível de ruídos deve 
ser efetuada a cada 3 meses, cabendo citar que o último resultado apresentado ao órgão 
ambiental é do período de maio a julho de 2014, sendo certo que no mês de outubro deve 
ser apresentado novo laudo, conforme previsto na LAO. 

Nesse sentido, a SCPar Porto de Imbituba S.A. iniciou procedimento licitatório n. 
037/2013 tendente a escolher a melhor proposta para execução dos serviços ora citados, o 
qual, no entanto, foi suspenso por decisão judicial (autos de Mandado de Segurança n. 
0301404-89.2014.2014.8.0030, que tramita nesta Comarca de Imbituba) com a seguinte 
redação: 

Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da 
decisão que classificou OAP Consultores Associados Ltda., referente 
ao Edital de Tomada de Preços n. 037/2013, bem como para 
suspender os efeitos de eventual contrato administrativo assinado 
com referida sociedade.  

Assim, para que o serviço continue a ser prestado adequadamente, se faz 
necessária a contratação em caráter emergencial de empresa especializada na prestação 
dos serviços de Execução do Programa de Controle Ambiental, para que o Porto 
Organizado de Imbituba não corra o risco de interrupção de suas atividades por 
descumprimento de normas administrativas ambientais. 

 

Considerando as peculiaridades do caso concreto – judicialização de 
procedimento licitatório que está impedindo a execução de serviço essencial para a 
Administração, é que se optou por lançar este Aviso. 

 



 

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

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

2. OBJETO 

Selecionar a proposta de menor valor para a execução emergencial do 
Programa de Controle Ambiental (PCA), com vistas ao cumprimento das exigências da 
Licença Ambiental de Operação do Porto de Imbituba. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

Poderão participar do presente procedimento pessoas jurídicas, de direito 
público ou privado, individualmente. 

Não poderão participar as empresas que tiveram suas propostas classificadas no 
edital de licitação n. 037/2013. 

As propostas deverão ser encaminhadas, em via impressa, mediante protocolo, 
para a sede da SCPar Porto de Imbituba S.A., situada na Av. Getulio Vargas, n. 100, Área 
Portuária, Imbituba – SC, CEP: 88.780-000. 

As propostas serão recebidas até às 10h do dia 06/11/2014, na sede do Porto, 
no endereço acima mencionado. A abertura das propostas e julgamento ocorrerá no mesmo 
dia 06/11/2014, às 10h15m. 

 

3.1.  DO CONTEÚDO MÍNIMO DA PROPOSTA 

A proposta deverá observar integralmente o termo de referência anexo (Anexo I) 
e ainda apresentar os seguintes documentos: 

 

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope n° 01 

 4.1 – A proposta de preços deverá ser apresentada como o modelo do Anexo II, sendo 
obrigatoriamente impressa por qualquer processo eletrônico, em idioma nacional, sem 
cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a razão social completa e 
CNPJ da participante, endereço, telefone e/ou “fac-símile” e endereço eletrônico, devendo a 
última folha ser datada e assinada pelo representante da participante devidamente 
identificado. Preferencialmente em papel timbrado, em uma única via com todas as suas 
folhas numeradas  

 4.2 – Para a definição do valor máximo de preço para este Convocação, foi utilizada a 
média de cotações de preço obtidas no mercado. Preço máximo mensal aceito: R$ 
54.074,59 (cinqüenta e quatro mil, setenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos). 

 

   5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – envelope 02 

 5.1 - Os Documentos de Habilitação, preferencialmente numerados sequencialmente e 
rubricados em todas as suas páginas por representante legal da participante ou preposto, 
deverão ser apresentados: 

  a) Em original; ou 

  b) Cópia autenticada por cartório;  
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 5.2 – A documentação para fins de HABILITAÇÃO é constituída de: 

  5.2.1 – Habilitação jurídica: 

   a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

   b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

   c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 

  5.2.2 – Regularidade fiscal e trabalhista: 

   a) prova de inscrição no CNPJ; 

   b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
proponente; 

    b.1) caso o participante seja de outra Unidade da Federação deverá 
apresentar, também, a regularidade para com a Fazenda do Estado de Santa Catarina, 
conforme Decreto Estadual nº 3.650, de 27 de maio de 1993, com a redação do Decreto nº 
3.884, de 26 de agosto de 1993; 

   c) comprovante de regularidade perante a Seguridade Social (INSS); 

   d) comprovante de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

   e) comprovante de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme determinado 
pela Lei 12.440/2011 e regulamentado pela Resolução Administrativa nº 1470/2011 do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

   f) comprovante de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e para com 
a Dívida Ativa da União, mediante apresentação da Certidão Conjunta de Débitos relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil; 

   g) comprovante de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede da participante, expedida pelo órgão competente; 

    g.1) no caso de Municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário 
separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos 
cadastros; 

  5.2.3 – Qualificação Técnica: 

  a) Prova de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, com jurisdição no Estado em que está sediada a empresa, com 
validade na data limite de entrega da documentação. 

  b) Prova de registro da empresa junto ao Cadastro Técnico Federal do IBAMA – 
CTF/IBAMA, com validade na data limite de entrega da documentação. 

  5.3 – Declaração de que cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição 
Federal. 
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6 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 

Inicialmente serão abertas as propostas de preço, e fixada a melhor proposta, 
será aberto o envelope de habilitação unicamente da proponente do melhor preço. 

  6.1 – Se a proponente que apresentou o menor preço não for habilitada, será aberto 
o envelope da proponente com a segunda melhor proposta e assim sucessivamente. 

 

7- DA ESCOLHA DO VENCEDOR 

Será julgada vencedora a proponente que apresentar o menor preço para 
realizar o serviço emergencial e apresentar regularidade em sua documentação de 
habilitação. 

 

8 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será de até 06 meses, podendo ser rescindido 
antes deste prazo caso sobrevenha decisão nos autos de Mandado de Segurança n. 
0301404-89.2014.2014.8.0030 (Comarca de Imbituba), ou qualquer outra medida 
administrativa que redunde em desnecessidade de sua manutenção. 

 

9 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1 - Informações e esclarecimentos sobre a presente convocação serão 
prestadas pela Comissão Permanente de Licitações da SCPar Porto de Imbituba S/A, pelo 
telefone (48) 3355-8900, e-mail licitacoes@portodeimbituba.com.br, ou na sede 
administrativa do Porto, Av Presidente Vargas, 100 – Imbituba/SC entre 09Hs. e 16:30Hs. 

9.2 – Cópia desta convocação e seus anexos poderá ser obtida pelos 
interessados no endereço eletrônico www.portodeimbituba.com.br  ou ainda na sede da 
SCPar Porto de Imbituba S/A, no endereço e horários acima mencionados. 
 

Imbituba, 29 de outubro de 2014. 

 

 

Adriano João Teixeira 
Presidente da CPL 

SCPar Porto de Imbituba S.A. 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados de gerenciamento, 
monitoramento, assessoria ambiental e execução de plano de controle ambiental, com vistas ao 
cumprimento das condicionantes fixadas na licença ambiental de operação nº 5098/11 do Porto de 
Imbituba/SC. 

2. JUSTIFICATIVA 

A Licença Ambiental de Operação - LAO (5098/11) define em suas condicionantes que o Porto de 
Imbituba deve manter/preservar os controles ambientais existentes através da aplicação do Plano de 
Controle Ambiental – PCA. 

Com vistas à manutenção da LAO e a preservação dos controles ambientais estabelecidos, a SCPar  
Porto de Imbituba S.A. vem, por meio deste instrumento, orientar os procedimentos que deverão ser 
seguidos para a execução dos serviços relacionados no referido PCA. 

3. OBJETIVO 

Este Termo de Referência tem como objetivo apresentar os serviços a serem realizados pela 
executora dos programas ambientais previstos no PCA, a saber:  

 a) Gerenciamento Ambiental que compreende o Sistema de Gestão Ambiental, o Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos – PGRS e o Gerenciamento de Riscos Ambientais - PGRA;  

 b) Monitoramento Ambiental que compreende o Monitoramento de Qualidade das águas 
superficiais, das águas subterrâneas e das águas oceânicas da bacia de evolução, o Monitoramento 
dos efluentes líquidos gerados, o Monitoramento da qualidade do ar atmosférico, o Monitoramento e 
controle de ruídos, o Monitoramento e controle sanitário das águas de lastro dos navios acostados no 
Porto, o Monitoramento Biológico por Bioindicadores das águas oceânicas e o Monitoramento da 
Potabilidade da Água para Consumo Humano;  

 c) Assessoria Ambiental que compreende a Elaboração dos Relatórios para entrega e 
comunicação com Órgão Ambiental, Comunicação Social do empreendimento e Educação Ambiental;  

Os serviços deverão ser executados buscando obediência aos preceitos do desenvolvimento 
sustentável e princípios estabelecidos na Política Ambiental da Secretaria de Portos – SEP, bem 
como às políticas ambientais e diretrizes ambientais estabelecidas pela SCPAR PORTO DE 
IMBITUBA S.A. 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Para a consecução dos objetivos estabelecidos neste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá 
realizar as atividades necessárias ao cumprimento das condicionantes da LAO. Abaixo temos um 
quadro sucinto das atividades previstas nas condicionantes da LAO e o papel a ser desempenhado 
pela Instituição a ser contratada: 

 

PROGRAMAS AMBIENTAIS CONTRATADA 

Implantação do SGA - Sistema de Gestão 
Ambiental 

A instituição/ator é responsável pelo assessoramento, 
desenvolvimento e acompanhamento de ações 
estabelecidas para cumprimento aos requisitos definidos 
pela SCPar Porto de Imbituba 

Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos 

A instituição/ator é responsável pelo acompanhamento, 
controle e avaliação das atividades, até a verificação de 
conformidade ambiental. 
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PROGRAMAS AMBIENTAIS CONTRATADA 

Gerenciamento de Riscos Ambientais – 
PGRA (PAM - Plano de Ajuda 
Mútua; PCE - Plano de Controle de 
Emergência; e PEI - Plano de Emergência 
Individual). 

A instituição/ator é responsável pelo acompanhamento 
qualitativo da execução das ações, no sentido de 
viabilizar o cumprimento de todos os compromissos 
pactuados pela SCPar Porto de Imbituba S.A. junto aos 
órgãos ambientais e demais intervenientes. 

Monitoramento trimestral de qualidade das 
Águas Subterrâneas, Superficiais e 
Oceânicas  

A instituição/ator é responsável direto pela execução da 
ação. 

Monitoramento da Potabilidade da Água 
para Consumo Humano (7 amostras 
mensais de parâmetros microbiológicos e 
7 amostras trimestrais de parâmetros 
físico químicos, ambos estabelecidos 
através da Portaria MS nº 2914/2011) 

A instituição/ator é responsável direto pela execução da 
ação. 

Monitoramento trimestral do Programa de 
Qualidade do Ar - Controle de Emissões 
Atmosféricas 

A instituição/ator é responsável direto pela execução da 
ação. 

Monitoramento e Controle trimestral de 
Ruídos 

A instituição/ator é responsável direto pela execução da 
ação. 

Monitoramento e Controle trimestral 
Sanitário das águas de lastro dos navios 
acostados no Porto 

A instituição/ator é responsável direto pela execução da 
ação. 

Monitoramento Biológico trimestral por 
Bioindicadores das águas oceânicas 

A instituição/ator é responsável direto pela execução da 
ação. 

Comunicação Social 
A instituição/ator é responsável direto pela execução da 
ação. 

Educação Ambiental 
A instituição/ator é responsável direto pela execução da 
ação. 

A CONTRATADA tem a função de executar o assessoramento ambiental ao Porto na implementação 
do Monitoramento e Controle Ambiental. A partir do sucesso destas atividades, deverá ser iniciada a 
Implantação do Sistema de Gestão Ambiental, previsto nas condicionantes específicas da LAO de 
Operação. 

Os serviços compreendem três grupos de atividades: 

a. Coordenação: todas as atividades serão desenvolvidas sob a coordenação da 
CONTRATADA, tendo em vista a articulação entre as diferentes áreas e os diversos agentes 
envolvidos, a emissão de documentos e disponibilização de informações. 

b. Gerenciamento ambiental, compreendendo o acompanhamento, controle e avaliação das 
atividades integrantes do Plano de Controle Ambiental – PCA até a verificação de 
conformidade ambiental; 

c. Gerenciamento da implementação dos programas institucionais, compreendendo a 
formulação de metas, articulação com instituições e organismos envolvidos, 
acompanhamento da implementação e cronogramas de execução, e monitoramento dos 
critérios de avaliação. 

5. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

5.1. Execução dos Programas Ambientais e Elaboração de estudos 

Os Programas Ambientais a serem executados pela CONTRATADA deverão estar em estrita 
concordância com as atividades previstas na Licença Ambiental de Operação nº 5098/2011, 
detalhadas no PCA e recomendações da SCPar Porto de Imbituba S.A., contemplando inclusive o 
monitoramento ambiental. 

  5.1.1 - A CONTRATADA como executora do Gerenciamento Ambiental do Porto terá como 
atribuições principais: 
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a. Atividades de caráter genérico que compõem o Gerenciamento das Licenças 
Ambientais e dos respectivos Programas Ambientais, dentre estas propostas 
algumas específicas, tais como: 

� Estabelecimento das metas relativas a cada um dos Programas Ambientais 
Institucionais. 

� Assessoria e consultoria em legislação ambiental e requisitos legais, para 
implementação do Sistema de Gestão Ambiental. 

� Participação das negociações, em conjunto com os órgãos ambientais e as 
entidades envolvidas. 

� Planejamento detalhado e para a execução dos Programas e elaboração de 
Projetos, enfocando os planos, execução orçamentária e cronogramas. 

� Acompanhamento e execução da evolução da implantação dos Programas 
em seus aspectos quantitativos e qualitativos, com a adoção das providências 
pertinentes com vistas à adequada implementação dos Programas, em todas 
as suas etapas. 

� Elaboração de relatórios trimestrais com todas as informações sobre o 
desenvolvimento dos trabalhos, cronogramas etc. 

� Elaboração dos relatórios trimestrais a serem encaminhados para o órgão 
licenciador; 

  5.1.2 - As rotinas e procedimentos deverão compreender: 

a. Especificações ambientais e técnicas relativas a procedimentos construtivos e de 
medição, instalação e operação da área organizada do Porto, Código de Conduta 
dos Trabalhadores em relação ao meio ambiente; 

b. Indicadores de monitoramento de cada um dos programas ambientais, conforme 
especificado no Programa de Monitoramento Ambiental; 

c. Atendimento à legislação ambiental vigente e às exigências dos órgãos ambientais 
(FATMA, IBAMA) e demais órgãos competentes envolvidos (IPHAN, Ministério 
Público e do Ministério do Trabalho e Emprego), visando obter ou renovar as 
licenças ambientais para o funcionamento legal do Porto. 

5.2. Elaboração de Pareceres, Relatórios e Informações Técnicas 

Consolidação trimestral, de relatórios que serão discutidos com a equipe da CONTRATADA e do 
Porto, com vistas à otimização dos resultados, contendo: (i) situação do licenciamento ambiental; (ii) 
situação do PCA; (iii) reuniões com órgãos ambientais (se for o caso); (iv) síntese das não-
conformidades e status das providências; (v) andamento do componente ambiental e cronogramas.  

6 - DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. Obrigações da Contratante 

6.1.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.2. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe 
acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus servidores e 
os profissionais da equipe técnica da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações 
estabelecidas neste contrato; 

6.1.3. Exercer a fiscalização dos serviços; 

6.1.4. Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente 
venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados; 

6.1.5. Efetuar o pagamento nos termos e nos prazos elencados no contrato de prestação 
de serviços; 

6.1.6. Ceder à contratada, durante o período de execução dos serviços, local físico para 
instalação do escritório de gerenciamento dos serviços ambientais, em condições 
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adequadas de utilização, incluindo acesso a instalações sanitárias, energia elétrica e 
comunicação (internet, e telefonia fixa). 

 

6.2. Obrigações da Contratada 

6.2.1.  A CONTRATADA deverá possuir registro atualizado (dentro do prazo de validade) da 
empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com 
jurisdição no Estado em que está sediada a empresa; 

6.2.2.  A CONTRATADA deverá apresentar registro da empresa junto ao Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA – CTF/IBAMA válido. 

6.2.3.  A CONTRATADA deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou 
CRBIO, que comprove(m) que a empresa prestou ou vem prestando serviços 
pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto deste edital, 
qual seja: “serviços técnicos especializados de gerenciamento, monitoramento, 
assessoria ambiental e execução de plano de controle ambiental”. 

6.2.4. Executar os serviços contratados, nos termos da legislação vigente, responsabilizando-
se pela prestação de todos os serviços previstos no Plano de Controle Ambiental e na 
Licença Ambiental de Operação nº 5098/2011, alocados sob seu encargo; 

6.2.5. Designar por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o início dos serviços, 
preposto com poderes para atendimento de possíveis ocorrências durante a execução 
deste contrato, na função de Coordenador; 

6.2.6. Fazer seguro dos profissionais da equipe técnica contra riscos de acidentes de 
trabalho, responsabilizando-se pelas prescrições e encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

6.2.7. Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido, comprovantes de pagamentos de 
salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas obrigações 
trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que prestam ou tenham 
prestado serviço à CONTRATANTE, por força deste contrato; 

6.2.8. Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não 
serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE; 

6.2.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu 
acompanhamento; 

6.2.10. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte dos 
profissionais da equipe técnica, sem repasse de qualquer ônus à CONTRATANTE, para 
que não haja interrupção dos serviços prestados; 

6.2.11. Manter os profissionais da equipe técnica identificados por meio de crachás da 
CONTRATADA, com fotografia recente, fornecendo-lhes uniformes e os Equipamentos 
de Proteção Individual - EPI’s; 

6.2.12. Preparar rigorosamente os empregados que irão prestar serviços na 
CONTRATANTE, orientando-os para que se comportem sempre de forma cordial e se 
apresentem sempre dentro dos padrões de eficiência e higiene compatíveis com o local 
de prestação dos serviços; 

6.2.13. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade 
que verificar na execução dos serviços; 

6.2.14. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito; 

6.2.15. Aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos e supressões que se 
fizerem necessários no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
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atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes, durante o prazo de vigência deste Contrato; 

6.2.16. Re-executar serviços sempre que solicitado pela CONTRATANTE, quando 
estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos; 

6.2.17. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, dissídios coletivos, previdenciários, 
fiscais e comerciais, bem como pelo cumprimento das normas legais vigentes de âmbito 
federal, estadual e municipal, e as normas internas de segurança e medicina do 
trabalho, resultantes da execução deste contrato, sem a transferência de qualquer ônus 
à CONTRATANTE; 

6.2.18. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, em até 02 (dois) dias antes 
do início dos serviços, a relação de profissionais, com o número de seus documentos 
(R.G), assim como horários e períodos, para que seja analisada e providenciada a 
autorização de acesso às dependências da CONTRATANTE; 

6.2.19. Emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica, ou documento equivalente, de 
todos os profissionais especializados à disposição do contrato, devidamente registrada 
junto ao Conselho de Classe. 

6.2.20. Comunicar à contratante, qualquer alteração na formação da equipe técnica alocada 
à disposição dos serviços, e providenciar a imediata reposição da equipe, sempre com 
profissionais de capacidade técnica igual ou superior à qualificação mínima exigida no 
edital. 

 

7 - ORGANIZAÇÃO REQUERIDA DA GERENCIADORA 

 7.1 - Constituição de equipe multidisciplinar, responsável pelo acompanhamento técnico dos 
programas e das exigências, pela articulação e integração de programas afins e pela proposição de 
ações emergenciais; 

 7.2 - A efetiva mobilização da equipe, veículos, equipamentos e instalações da empresa 
CONTRATADA deverão ser compatíveis com o cronograma do projeto; 

 7.3 - Manutenção, em local disponibilizado pela SCPar Porto de Imbituba S.A., do escritório 
responsável pelos serviços de campo, do controle ambiental das obras e de um Livro de Ocorrências, 
no qual serão registrados diariamente os eventos e desvios verificados nas obras e os serviços 
ambientais executados e recomendados; 

 7.4 - Implantação e operacionalização de um sistema de monitoramento utilizando técnicas 
informatizadas com base de dados digitais georreferenciados para o controle do Projeto e de sua 
área de influência, por meio da definição de rotinas e de procedimentos, com vistas ao 
acompanhamento físico dos serviços e dos estudos e projetos relativos às questões ambientais, 
desde o licenciamento ambiental até a conclusão das obras. Esse sistema deverá conter também os 
pontos de controle, áreas críticas, situação ambiental da obra, mapeando-se também as áreas mais 
sensíveis em relação ao andamento das obras, tais como: áreas de proteção ambiental, unidades de 
conservação, áreas de importância estratégica para manutenção dos ecossistemas regionais, entre 
outras. 

8  - EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA NAS ATIVIDADES 

 8.1 - Para fazer frente à execução das atividades presentes neste Termo de Referência, a 
CONTRATADA deverá mobilizar, a seguinte equipe técnica para desenvolver os serviços: 

  8.1.1 - Coordenação Geral – Atenderá as necessidades de coordenação entre a SCPAR 
PORTO DE IMBITUBA S.A., a Equipe Técnica de apoio da CONTRATADA, relação com demais 
envolvidos nos procedimentos internos do Porto (obras e operações), e responderá pelo andamento e 
entrega dos relatórios trimestrais para o órgão licenciador. Deverá estar presente no Porto, ao menos, 
uma vez por mês, para discutir assuntos relacionados com o Gerenciamento Ambiental, além das 
atividades de coordenação interna da Equipe da CONTRATADA. 

  8.1.1.1 O Coordenador Geral deverá possuir formação em geologia, engenharia relacionada 
na área de meio ambiente ou biologia, sendo que para demonstração de sua  capacitação técnica 



 

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

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

deverá comprovar, através de Atestado(s) e ou Certidão (s) de execução, a coordenação de: Serviços 
técnicos especializados de gerenciamento, monitoramento, assessoria ambiental e execução de 
plano de controle ambiental; 

    8.1.1.2 A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos para a comprovação 
técnica do profissional acima citado: 

    a)   Comprovação de vínculo profissional com a apresentação de cópia da carteira 
de trabalho (CTPS) em que conste a CONTRATANTE como empregadora; contrato social da 
CONTRATANTE em que conste o profissional como sócio;  ata de eleição de diretor (caso de 
sociedade anônima); contrato de prestação de serviços ou; declaração da contratação futura do 
profissional detentor da certidão apresentada, desde que acompanhada de declaração de anuência 
do profissional;     

    b) Atestado(s) e ou Certidão (s) de execução, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente registrado pelo CREA ou CRBIO, que comprove a execução 
dos serviços indicados no item “8.1.1.1”; 

    c) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA – 
CTF/IBAMA, com validade na data limite de entrega da documentação; 

    d)   Certidão de Pessoa Física emitida pelo CREA ou pelo CRBIO, com validade 
na data limite de entrega da documentação. 

  8.1.2 - Engenheiro Ambientalista Junior – Atenderá as necessidades de Elaboração dos 
Relatórios, obtenção de dados, coordenação técnica de serviço de monitoramento ambiental, 
Assessoria Ambiental da SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. para o Sistema de Gestão Ambiental, 
Supervisão e ação junto a Equipe Técnica de Campo no levantamento de inconformidades, 
participará das reuniões quinzenais referentes ao Gerenciamento Ambiental do Porto.  Dedicação 
exclusiva ao referido contrato. 

  8.1.3 - Técnico de Nível médio – Atenderá as necessidades complementares de 
Levantamento de dados e obtenção de informações de campo, Elaboração dos Relatórios, obtenção 
de dados, levantamento de inconformidades ambientais, acompanhamento de serviços de 
monitoramento ambiental, participará das reuniões semanais referentes ao Gerenciamento Ambiental 
do Porto. Ficará responsável pelo apoio ao Engenheiro ambientalista na Elaboração dos Relatórios 
Trimestrais. Dedicação exclusiva ao referido contrato. 

 8.2 - Dimensionamento da Equipe 

Profissional Unidade 
Quantidade 

Horas/mês Meses 

Coordenação Geral homem/hora 20 6 

Engenheiro Ambientalista Junior (Residente) homem/hora 160 6 

Técnico Pleno (Residente) homem/hora 160 12 

  

 

 8.3 - Equipamentos e Outros  

Será fornecido pela SCPar Porto de Imbituba S.A., local para instalação do escritório de 
gerenciamento ambiental, junto às instalações da Administração Portuária, com linha telefônica fixa e 
aparelho, acesso a internet, além de instalações sanitárias completas. 

Os mobiliários completos para suprimento de todas as instalações previstas, material de consumo, 
computadores com softwares, scanner, plotter e copiadora e tudo mais o que se fizer necessário para 
o pleno e perfeito desenvolvimento dos serviços, deverá ser providenciado pela CONTRATADA. 

  8.3.1 - Veículos: Deverá ser alocado 01 (um) veículo, para todas as atividades prevista, a 
ser providenciado pela CONTRATADA. 
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  8.3.2 - Embarcação: Deverá ser alocada 01 (uma) embarcação com tripulação, 
devidamente legalizada junto à Capitania dos Portos, com características técnicas e de segurança 
compatíveis com a execução de todas as atividades previstas, a ser disponibilizado pela 
CONTRATADA. 

  8.3.3 - Deverão também ser disponibilizados pela contratada todos os materiais, as 
ferramentas e equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços a serem contratados. 
Incluem-se nesse rol os equipamentos para medição de ruído, dispositivos para coleta de amostras, 
equipamentos de proteção individual, equipamentos de informática, softwares, materiais de 
expediente, etc. 

 

9 - PRODUTO PREVISTO 

 9.1 - Além da prestação de serviços em conformidade com o escopo contratado, a 
CONTRATADA deverá apresentar até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos 
serviços, os seguintes produtos:  

  a) Relatórios de andamento mensais para a SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.; e 

  b) Relatórios Trimestrais para a SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. e para o Órgão 
Fiscalizador / Licenciador (FATMA) para prestar o devido andamento de Gerenciamento Ambiental do 
PCA (Plano de Controle Ambiental). 

 9.2 - Os relatórios deverão contemplar o relato detalhado de todas as atividades referentes aos 
serviços contratados, em especial a demonstração do cumprimento das obrigações inseridas no PCA, 
bem como a descrição das ocorrências e fatos relevantes relacionados com o objeto contratado. 

 9.3 - No último mês da vigência do contrato, deverá ser entregue o Relatório Final de Gestão 
Ambiental, com a consolidação dos resultados dos relatórios anteriores, além do Projeto de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais finalizado. 

 9.4 - Todos os relatórios deverão ser entregues finalizados, ou seja, preliminarmente deverão ser 
discutidos e apresentados para a diretoria da SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. numa versão 
preliminar em forma de minuta, para análise do empreendedor, que deverá analisá-lo e aprová-lo. A 
versão finalizada será apresentada em 3 (três) vias, sendo uma destas a ser encaminhada ao órgão 
licenciador e uma cópia em CD na versão Adobe Reader (.pdf). 

10 - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços ocorrerá por conta da SCPar Porto de Imbituba S.A., que designará um ou 
mais funcionários responsáveis pela fiscalização dos trabalhos, os quais deverão ter amplo acesso a 
todos os procedimentos adotados durante a prestação dos serviços, bem como deverão obter junto a 
contratada, os esclarecimentos solicitados. 

11 - DO PRAZO 

O prazo de vigência dos serviços objeto deste Termo de Referência é de até 6 (seis) meses, 
iniciando-se a partir da data da assinatura do contrato. 

 

 

 

 
 

Robson Busnardo 
Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

SCPar Porto de Imbituba S.A. 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
 

 

Nome da empresa /CNPJ-MF:______________________________________________ 

Endereço completo: _____________________________________________________ 

Telefone/Fax/E-mail: _____________________________________________________ 

 

 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 
PROPOSTO (R$) 

Serviço emergencial de execução do Programa de Controle 
Ambiental (PCA), com vistas ao cumprimento das exigências da 
Licença Ambiental de Operação do Porto de Imbituba. 

 

 

(EXTENSO) 

 

(Cidade)-(Estado), (dia) de (Mês) de 2014. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

 


