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TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO 
Este termo de referência tem como propósito estabelecer as normas e condições 
necessárias para a execução do serviço técnico de ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
CONTROLE AMBIENTAL - RCA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO TURÍSTICO FLUVIAL DO 
MUNICÍPIO DE SALVATERRA, no município de Salvaterra, Estado do Pará, e fixar as 
obrigações e os direitos da Companhia de Portos e Hidrovias – CPH e da firma executora 
dos serviços, a ser contratada. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às 
presentes especificações e demais detalhes técnicos fornecidos pela CPH. 
2. JUSTIFICATIVA 
O município de Salvaterra é um dos principais destinos turísticos na ilha do Marajó, e 
atualmente o acesso ao município ocorre através do Terminal do Camará localizado a 25km 
do centro da cidade, no entanto a uma intensa movimentação no centro da cidade para o 
município de Soure. 

Segundo a ANTAQ a Instalação Portuária de Turismo – IPTur é uma instalação portuária 
explorada mediante autorização e utilizada em embarque, desembarque e trânsito de 
passageiros, tripulantes e bagagens, e de insumos para o provimento e abastecimento de 
embarcações de turismo. A tipologia do Terminal deverá adequar-se ao meio ambiente onde 
estiver implantada, possuir soluções que reduzam seus custos de manutenção, não 
acarretar danos ambientais, proporcionar conforto físico (visual, térmico e acústico) ao seu 
usuário, sem aumentar o uso de recursos naturais como energia e água. 

O objetivo principal é de estabelecer os parâmetros necessários à elaboração de todos os 
estudos inerentes a execução do objeto, sob os critérios estabelecidos pelos órgão 
ambientais competentes. 

3. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 
Para os estritos efeitos deste documento, serão adotadas as seguintes definições: 

3.1 TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Termo de Referência é um instrumento que se vincula ao processo licitatório e estabelece a 
conexão entre a contratação e o planejamento existente, expondo o alinhamento e a 
estratégia dos projetos, serviços, obras, melhorias e  ou adequações a serem executadas. O 
Termo de Referência tem o propósito de estabelecer a natureza, a abrangência, as 
responsabilidades e as atribuições para as propostas a serem contratadas.  

3.2 CONTRATANTE  
Órgão que contrata a elaboração dos Projeto Executivo Arquitetônico e Complementares 

3.3 CONTRATADA 
Empresa contratada para a elaboração do Relatório de Controle Ambiental. 

3.4 NORMA 
Norma é o documento técnico que estabelece as regras e características mínimas que 
determinado produto, serviço ou processo deve cumprir, permitindo uma perfeita ordenação 
e a globalização dessas atividades ou produtos. As Normas são fatores vitais para que a 
evolução tecnológica nacional acompanhe com sucesso o processo de globalização 
mundial. Com as normas, é possível trabalhar com um padrão tecnológico, pois elas 
permitem que haja consenso entre produtores, governo e consumidores (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 1940). 
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3.5 REGULAMENTO TÉCNICO 

Regulamento técnico é documento que estabelece requisitos técnicos, seja diretamente, 
seja pela referência ou incorporação do conteúdo de uma norma, de uma especificação 
técnica ou de um código de prática. Um regulamento técnico pode ser complementado por 
diretrizes técnicas, estabelecendo alguns meios para obtenção da conformidade com os 
requisitos do regulamento, isto é, alguma prescrição julgada satisfatória para obter 
conformidade (Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT). 

3.6 FISCALIZAÇÃO 

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a 
verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em 
todos os seus aspectos. 

4. NORMAS, REGULAMENTOS E LEGISLAÇÕES 

No desenvolvimento dos trabalhos deverão ser observadas todas as recomendações da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT pertinentes ao assunto,  
A Contratada será responsável pela observância das Leis, Decretos, Regulamentos, 
Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

5. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 Entregar a CPH listagem da equipe e os responsáveis das atividades das pesquisas para 

encaminhamento dos relatórios e troca de informações. 
 Participar de reuniões organizadas pela CPH e SEMAS. 
 Encaminhar à SEMAS o documento para aprovação. 

 
6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 Fornecer informações relacionadas a área incluindo alternativas locacionais; 
 Fornecer Programa de Necessidades e Anteprojeto; 
 Analisar e emitir parecer de aprovação em até 15 dias após a entrega dos produtos; 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para comprovação e atendimento da qualificação técnica deverão ser cumpridos os itens 
abaixo descritos. 
 
a) Capacidade Operacional: A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução 
de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela 
relevante, por meio da apresentação de atestado técnico de boa execução, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado.  
 
b) Conhecimento da área: Apresentar declaração de que possui pleno conhecimento do 
local onde será realizado o serviço, e de suas peculiaridades, não podendo alega 
futuramente desconhecimento das condições dos locais, em favor de eventual solicitação de 
reequilíbrio econômico financeiro do contrato ou a exigência de aditivos contatuais que 
acarretem em acréscimos dos preços contratados. 
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c) Capacidade Profissional: os Responsáveis Técnicos da Licitante perante o CREA, 
devidamente registrados na Certidão de Registro e Quitação da licitante no CREA, como 
seus Responsáveis Técnicos, devem ter experiência na execução de objeto de mesmo 
caráter e de igual complexidade ou superior, conforme anotação em Certidão de Acervo 
Técnico – CAT expedida pelo CREA e o respectivo atestado técnico de boa execução 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Cada Responsável Técnico só 
poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes.  
 
d) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus 
responsáveis técnicos no Conselho de Classe Competente, da região a que estiver 
vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação.  
 
e) Relação, mediante o preenchimento do QUADRO 1, de comprovação da Licitante ter 
executado, através de Certidão de Acervo Técnico - CAT, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificado pelo Conselho Profissional 
competente. 
 

QUADRO 1 - SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS PELA LICITANTE 

Item  Serviços a Serem Comprovados Quantitativos a 
serem 

comprovados 

1  Estudo de Impacto Ambiental- EIA e/ou Relatório de Controle 
Ambiental – RCA no Bioma Amazônia, para Portos e/ou Terminais 
Hidroviários ou Portuários.  

 
1 

2  Projeto Básico Ambiental (PBA) e/ou Programa de Controle Ambiental 
- PCA no Bioma Amazônia, para Portos e/ou Terminais Hidroviários 
ou Portuários.  

1 

 
f) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão 
ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes 
documentos:  

 
- Declaração formal do contratante principal confirmando que a Licitante/Profissional 
tenha participado da execução do serviço objeto do contrato; ou  
 
- Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome 
da Licitante/Profissional subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; ou  
 
- Contrato firmado entre contratado principal e a Licitante/Profissional subcontratado, 
devidamente registrado no Conselho de Classe Competente.  
 
Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por 
empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame.  
 

g) Relação, mediante o preenchimento do QUADRO 2, dos serviços executados por 
profissionais de nível superior vinculados ao Quadro Permanente da Empresa e constante 
do seu Registro/Certidão de Inscrição no Conselho Profissional competente, em nome do 
profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante Certidões de Acervo 
Técnico (CAT) por execução de serviços compatíveis ao objeto da licitação, a seguir 
relacionados: 
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 QUADRO 2 - SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS POR PROFISSIONAIS DE 
NÍVEL SUPERIOR VINCULADOS AO QUADRO PERMANENTE DA EMPRESA 
 

Item Experiência Profissional a ser comprovada 
Quantitativos a 

serem 
Comprovados 

 
1 

Estudo de Impacto Ambiental- EIA e/ou Relatório de 
Controle Ambiental – RCA no Bioma Amazônia, para 
Portos e/ou Terminais Hidroviários ou Portuários. 

 
1 

 
2 

Projeto Básico Ambiental (PBA) e/ou Programa de 
Controle Ambiental - PCA no Bioma Amazônia, para 
Portos e/ou Terminais Hidroviários ou Portuários. 

 
1 

 
Apresentar somente as certidões necessárias e suficientes para a comprovação do 
exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. 
 
A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionados do 
QUADRO 02 será realizada mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho  
que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS, 
onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais). 
 
As certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidas por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo Conselho de 
Classe Competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do 
contratante e discriminação dos serviços.  

8. CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS PRODUTOS A SEREM  ENTREGUES  
 
O RCA deverá conter como conteúdo mínimo as seguintes informações: 

I. Localização e Caracterização do Empreendimento; 
II. Definição das áreas de influência (área diretamente afetada, área de influência 

direta e área de influência indireta); 
III. Diagnóstico Ambiental (Meio Físico, Biótico, Antrópico e Sócio Econômico) 
IV. Análise dos Impactos Ambientais e Definição das medidas mitigadoras e 

compensatórias – Matriz de Impacto Ambiental. 
V. Monitoramento dos impactos ambientais e de vizinhança. 

O RCA deverá ser apresentado em volume próprio e deverá ser produzido 2 (duas) 
cópias , sendo 02(duas) vias em meio impresso devidamente assinada pelo(s) 
responsável (eis) técnico(s) e 02 (duas) em meio digital (Arquivos abertos e PDF), 
atendendo a todas as exigências do Termo de Referência da SEMAS (ANEXO 1).  
OBS1: Na medida do possível, é desejável que todos os mapas temáticos sejam 
apresentados na mesma escala, de modo a facilitar a comparação, com marcos de 
referência, tais como: aeroportos, cidades , rios e rodovias importantes, bem como 
o local do futuro empreendimento, deverão constar em todos os mapas.    
OBS2: Durante a análise poderão ser solicitadas informações complementares que 
não constem no presente roteiro, levando em consideração as peculiaridades da 
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atividade, da área e do empreendimento. 
A contratada deverá utilizar e apresentar os documentos no formato dos programas 
usuais e/ou específicos que possibilitem a sua visualização, manipulação e 
operacionalização. 

9. COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
A coordenação geral da fiscalização dos projetos e serviços está a cargo da Companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará, através de seu corpo técnico de arquitetos e 
engenheiros da Diretoria de Gestão Portuária (DIRGEP). 
A Fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer colaborador da Contratada, no 
interesse dos serviços. 
A Contratada deverá apresentar as ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e 
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de cada projeto ou serviço, juntamente 
com a entrega final dos mesmos, ficando as despesas decorrentes deste ou de outros 
emolumentos a cargo da Contratada. 

10. RESULTADOS E DIREITOS AUTORAIS 
A CONTRATADA, na qualidade de autora dos trabalhos realizados, deverá ceder a 
CONTRATANTE, no total, a título universal, todos os direitos de utilizar e transferir 
documentos, e eventuais sistemas por ela preparados, para a execução dos mesmos. 

11. DO PREÇO 
Valor global dos serviços, em moeda corrente, onde deverão ser incluídos todos os custos 
necessários para elaboração dos mesmos. O valor dos serviços objeto deste Termo de 
Referência, para fins meramente estimativos fica estabelecido em  R$ 100.000,00. 

12. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  E FORMA DE PAGAMENTO 
A CPH pagará a Contratada em parcelas, condicionadas à aprovação de cada etapa, 

conforme segue abaixo. 

 
PRODUTO 

DIAS TOTAL 

45 45 90 
1. Elaboração do Relatório de Controle Ambiental – RCA    
2. Elaboração da Matriz de Impacto Ambiental    

PERCENTUAL 60% 40% 100% 
Obs: O início dos trabalhos está condicionado a entrega do material descrito no item 6. 

13. OUTRAS CONDIÇÕES 
 O recebimento dos serviços dependerá da "conformidade" a ser dada pela 

FISCALIZAÇÃO.  
 A futura Contratada estará obrigada a manter, durante toda a vigência do 

contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhes estão sendo exigidas nesta 
consulta. 
 
 

Liane Brito 
Matrícula nº57191263 
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE RCA – SEMAS 

 
 
 
 


