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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
AMBIENTAIS 

 

I - DO OBJETO 

Contratação de Pessoa Jurídica para elaboração do Plano de Controle Ambiental 
– PCA para o Condomínio Mansões Entre Lagos, atendendo assim demanda do 
Instituto Brasília Ambiental – IBRAM no âmbito do processo de regularização 
ambiental. 

II - DA JUSTIFICATIVA 

O Plano de Controle Ambiental - PCA do COMEL foi elaborado no ano de 2010 
em consonância com o Estudo de Impacto Ambiental – EIA, documento este 
que foi aprovado no ano de 1998 pelo órgão ambiental responsável pelo 
licenciamento.  

O referido PCA foi elaborado tendo como norteador o disposto na última Licença 
de Instalação emitida para o COMEL, a LI no 31/2007, que, entretanto, expirou 
sem que tivesse sido integralmente cumprida.  
 
As diretrizes do PCA solicitado à época constam da condicionante de número 9 
da referida LI e foram transcritas na sequência: 
 
A impossibilidade legal de renovação desta LI e o longo período transcorrido 

sem que houvesse qualquer interlocução com o órgão responsável pelo 
licenciamento culminou em multa e na necessidade de obtenção de uma licença 
corretiva – LIC, de modo a regularizar a situação ambiental do Condomínio. 

Apesar de concluído no ano de 2010, o PCA entrou no rol de pendências que 
ainda precisam de equacionamento para obtenção da LIC, uma vez que o 

Figura 1 - Licença de Instalação no 31/2007 
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produto submetido ao IBRAM no ano de 2020 não contém as Anotações de 
Responsabilidade Técnica dos profissionais que elaboraram e assinaram o 
produto e, de acordo com o CREA, tais ARTs não são mais passíveis de serem 
emitidas considerando o tempo transcorrido. 

Desta forma, faz-se necessária a elaboração de um novo produto que, no 
entanto, considere os esforços empreendidos pela equipe técnica à época da 
elaboração do EIA e da concessão da LI, bem como se ocupe das medidas de 
controle ambiental referentes às obras ainda não executadas no Condomínio, 
quais sejam finalização da drenagem e pavimentação de algumas vias. 

III – METODOLOGIA 

O produto deverá ser realizado a partir de dados secundários (contextualização 
do PCA antigo) e primários (obrigatórios), considerando a necessidade de evitar 
e/ou mitigar impactos socioambientais decorrentes da realização de obras de 
infraestrutura ainda não concluídas no condomínio (pavimentação de algumas 
vias, implantação de obras sustentáveis de drenagem e conclusão do sistema). 

Na sequência será apresentado o escopo mínimo obrigatório para que o produto 
seja considerado adequado à demanda de regularização ambiental junto ao 
IBRAM. A saber: 

 
1. Contexto do projeto 

a. Identificação do empreendimento  
i. Nome do empreendimento, endereço e CNPJ  
ii. Nome do responsável e endereço eletrônico para 

correspondência 
b. Identificação da Equipe Técnica (para cada profissional alocado) 

iii. Nome 
iv. Formação 
v. ART 
vi. Assinatura 

2.Caracterização geral do empreendimento 
vii. Área total da gleba 
viii. Atualização das informações referentes à infraestrutura 

implantadas disponibilizadas no PCA antigo (abastecimento 
de água, saneamento básico, energia elétrica, equipamentos 
públicos, áreas de lazer, drenagem e asfaltamento etc.) 

ix. Atualização do número de lotes residenciais, comerciais e 
áreas especiais. 
 

3.Atualização do PRAD apresentado no PCA de 2010, com ênfase nas 
duas áreas de remanescentes de Cerrado existentes no perímetro do COMEL 
(Reserva Legal e APP). 
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4. Contextualização das medidas de controle executadas durante a 
implantação da infraestrutura básica de implantação do Condomínio (PCA 
datado de 2010). 

 
No que diz respeito às ações de infraestruturas ainda não finalizadas o produto 
deverá apresentar: 

 
5. Detalhamento das medidas mitigadoras e compensatórias, bem 

como projetos de controle ambiental das obras de drenagem e pavimentação 
de alguns setores do Condomínio. As medidas deverão considerar os seguintes 
aspectos:  

 
 Ruídos;  
 Resíduos sólidos ; 
 Contenção de encostas/aterros;  
 Recomposição paisagística; 
 Conservação das áreas remanescentes de Cerrado (Reserva 

Legal e APP inseridos no COMEL); 
 Segurança da comunidade e dos trabalhadores; 
 Educação Ambiental. 

 
6. Mapas, desenhos, croquis e fotografias,  
 
7. Anotações de Responsabilidade Técnica devidamente registradas 

nos respectivos Conselhos de Classe de todos os profissionais envolvidos 
 
8. Referencial bibliográfico 
 
O produto final deverá ser apresentado em meio digital (arquivo em 

pdf) e uma via impressa com todas as páginas rubricadas pelo Coordenador, e 
uma página inicial com as assinaturas de todos os componentes da equipe 
técnica. 
 

Gráficos, mapas e fotografias deverão conter legendas e serem 
referenciados no índice do trabalho. Os arquivos originais dos mapas, figuras e 
croquis deverão ser disponibilizados separadamente em meio digital. 
 

As fotografias deverão ter coordenadas geográficas e data. 

Os mapas deverão conter minimamente título, coordenadas 
geográficas, legenda, indicação da direção norte, nome da contratante e 
contratada, escalas gráficas e numéricas e logomarcas.  

 
Não serão permitidas cópias integrais ou parciais de livros, textos e 

demais referenciais bibliográficos, exceto citações essenciais para qualificar o 
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produto e o que tiver ligação direta com o PCA elaborado em 2010, devendo 
todas as citações, entretanto, seguir as normas da ABNT. 

 
IV - DO PRAZO 

Prazo de Entrega: em até 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir do 
primeiro dia útil subsequente ao da expressa comunicação, pelo COMEL. 

V – FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  

( x ) CONTRATO     

(   ) NOTA DE EMPENHO 

VI – LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU ENTREGA DOS 
PRODUTOS 

Condomínio Mansões entre Lagos. 

VII - PERFIL DO CONTRATADO 

O PCA deverá ser elaborado por equipe multidisciplinar, sendo composta 
minimamente por:  

 um engenheiro civil, que deverá coordenar a elaboração do produto;  
 um engenheiro florestal; 
 um engenheiro ambiental (ou profissional que comprove experiência na 

elaboração dos programas de controle ambiental).  
 
Todos os profissionais deverão estar cadastrados no Conselho de Classe. 
 
Cada profissional deverá emitir a ART específica, devendo a equipe estar ciente 
de que informações ajustes no produto ou apresentação de informações 
complementares poderão ser solicitadas pelo IBRAM para que o produto seja 
considerado aprovado.  
 
 
VIII – CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

( X ) Certidão de Acervo Técnico – CAT se for Pessoa Jurídica  e/ou Atestado de 
capacidade técnica expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 
que comprove ter a licitante prestado serviço da mesma natureza e compatível 
com objeto pretendido. 

( x ) comprovação experiência mínima na execução de serviços semelhantes ao 
objeto da licitação. 
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( x ) para o caso de Pessoa Jurídica declaração de que possuirá profissional 
devida e tecnicamente habilitado para responsabilizar-se pela execução de 
serviços de características semelhantes aos licitados. 

( x ) Comprovação de registro e regularidade no conselho de fiscalização 
profissional. 

( x ) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou similar 

 

IX – VISTORIA TÉCNICA 

A critério 

X – COLETA DE AMOSTRAS 

Será permitida a coleta de amostras (solo e vegetação). 

XI - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

( x )  Fazer cumprir fielmente as cláusulas do Contrato. 

( x  ) Designar Fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato. 

( x ) Atestar a nota fiscal/fatura ou devolvê-la, em caso de desacordo ou por 
descumprimento ao pactuado, no prazo de até 03 (três) dias úteis após o seu 
recebimento a encaminhando para pagamento, desde que cumpridas todas as 
exigências pactuadas. 

( x ) Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições e prazos 
estabelecidos no instrumento contratual, desde que cumpridas todas às 
exigências pactuadas. 

( x ) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela contratada.  

( x ) Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de empregado ou preposto 
da contratada que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza 
complicações para a fiscalização ou que adote postura inconveniente ou 
incompatível com o exercício da função que lhe fora atribuída. 

( x ) Notificar à contratada a ocorrência de serviços executados e/ou ausência 
destes que estiverem em desacordo com instrumento contratual. 
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( x ) Fiscalizar os documentos que comprovem a manutenção das condições de 
habilitação da contratada, solicitando os originais quando julgar necessário. 

( x ) Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para 
a execução do serviço.  

( x ) Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos 
nas especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à Contratada as 
substituições e os treinamentos que se verificarem necessários.  

XII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

(  ) ser responsável pela contratação de terceiros para a realização de trabalhos 
visando ao resultado final do objeto contratado, que se dará após a 
apresentação de 03 (três) orçamentos de fornecedores distintos, quando houver 
essa possibilidade. 

( x ) Cumprir e garantir o pleno cumprimento do instrumento de contrato, 
praticando as melhores técnicas administrativas e operacionais de mercado. 

( X ) Observar as normas e regulamentos internos do contratante, bem como 
fazer com que seus empregados os observem. 

( X ) Prestar garantia do produto em favor do Contratante de no mínimo 12 
(doze) meses. 

(  ) Manter sede, filial ou escritório próprio em Brasília - DF com capacidade 
operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem 
como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, 
admissão e demissão de seus funcionários. 

(  ) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 
serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras 
de trabalho. 

( x )  A contratada deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e 
quantidades que venham a ser necessário para executar satisfatoriamente os 
serviços.  

( x ) Todo pessoal da contratada deverá possuir habilidade e experiência para 
executar adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos. 

( x ) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os 
seus profissionais causarem às dependências, móveis, utensílios ou 
equipamentos do contratante, ou a terceiros. 
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( x ) A Contratada responsabilizar-se-á por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas, os seus empregados ou prepostos 
alocados na execução dos serviços, ainda que verificados nas dependências do 
contratante. 

( x ) A Contratada responsabilizar-se-á responsabilizar-se por todas as 
obrigações trabalhistas de seus funcionários, tais como: salários; seguros; 
benefícios; encargos sociais e previdenciários; assistência médica e quaisquer 
outros, em decorrência de sua condição de empregadora, ficando o Contratante 
isento de qualquer vínculo empregatício. 

( x ) Manter seus empregados devidamente uniformizados e /ou identificados 
por crachás, desde o primeiro dia de trabalho nas dependências do contratante. 

(  )  Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, 
substituindo qualquer empregado no caso de falta, ausência legal ou férias, de 
maneira que não prejudique o andamento e a boa execução dos serviços. 

(  ) A contratada deverá fornecer escala nominal de férias, licenças, ausências 
justificadas dos prestadores de serviço e os respectivos substitutos, bem como 
substituição de profissional. 

(  ) Indicar/designar preposto ou empregado para manter entendimento e/ou 
receber comunicações, solicitações ou transmiti-las ao contratante. 

( x ) Atender, por meio de preposto designado, as solicitações do 
CONTRATANTE, prestando as informações referentes à prestação dos serviços, 
bem como as correções de eventuais irregularidades na execução do objeto 
contratado. 

( x ) A contratada deverá providenciar a correção das deficiências apontadas 
pelo CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 
de sanções. 

( x ) Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais) que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, deste 
contrato e de sua execução serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, 
assim definido na forma tributária, sem direito a reembolso. A CONTRATANTE, 
quando na fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos da Lei, os 
tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente. 

( x ) Comunicar ao contratante, por escrito, quando verificar condições 
inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 
prejudicar a sua execução.  
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( x ) Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, 
apresentando razões justificadoras que serão objeto de apreciação pelo 
contratante. 

( X ) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação 
e qualificação exigidas para a contratação. 

( x ) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, 
sobre todo e qualquer assunto e documento de interesse do contratante, ou de 
terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto 
contratual, devendo orientar seus empregados a observar rigorosamente esta 
determinação. 

( x ) Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, 
quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão da 
execução dos serviços, sem consentimento, por escrito, do contratante. 

(  ) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

( x ) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados 

XIII – PAGAMENTO  

13.1. Mediante a prestação dos serviços/entrega dos produtos, o pagamento 
será feito no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contado da data da atestação 
da nota fiscal/fatura. 
13.2. O CONTRATANTE efetivará a atestação da nota fiscal/fatura no prazo de 
3 (três) dias úteis contados do seu recebimento ou procederá a devolução 
quando aquela encontrar-se em desacordo ao pactuado.  
13.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeçam 
liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora e o 
pagamento ficará pendente até que a empresa providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante, mas podendo ensejar sanção ao 
Contratado. 
13.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual.  
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13.5. Os Pagamentos efetuados não isentarão a CONTRATANTE das obrigações 
e responsabilidades, mesmo que anteriores. 
13.6. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes à multa ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos 
termos pactuados em contrato; 
13.7. Os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras 
despesas necessárias à entrega dos produtos são de responsabilidade da 
Contratada, podendo a Contratante exigir, a qualquer tempo, a comprovação 
de sua regularidade. 
 
13.8. O Pagamento será realizado em 3 parcelas: 
 

 mobilização da equipe – 30% (trinta por cento) 
 entrega do produto – 40% (quarenta por cento) 
 chancela final do IBRAM 30% (trinta por cento) 

 
XIV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora 
na execução, sujeitará a Contratada às seguintes penalidades: 

( x ) Advertência formal; 

( x ) Multa, conforme de 10% (dez por cento do valor total do contrato): 

XV – CONDIÇÕES GERAIS  

15.1. As obrigações recíprocas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE 
correspondem ao estabelecido no presente Termo de Referência.  

15.2. A inobservância pela CONTRATADA ao prazo e/ou às condições descritas 
neste Termo de Referência implicará na aplicação das sanções administrativas 
estabelecidas.  

As propostas deverão ser submetidas com o valor do serviço prestado ao 
endereço eletrônico sac@condominioentrelagos.com.br até meia noite do dia 13 
de agosto de 2021. Propostas que chegarem após esta data não serão 
analisadas. 


