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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente Termo de Referência estabelece os requisitos mínimos a serem 
observados para a elaboração e execução do objeto contratual, orientando, descrevendo 
e disciplinando os procedimentos e critérios que estabelecerão o relacionamento técnico 
entre a CONTRATADA e a INFRAERO, doravante denominada CONTRATANTE. 

1.1 OBJETO  
 

É objeto contratual a contratação dos serviços técnicos especializados para 
elaboração e execução dos Programas Ambientais (Fauna, Arqueologia e Educação 
Ambiental) previstos no Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA para ampliação da pista de pouso e decolagem (PPD) do 
Aeroporto Internacional Salgado Filho, no período e local da obra e para a mitigação de 
impactos ambientais decorrentes da obra de ampliação da pista de pouso e decolagem, 
sendo que alguns Programas deverão ser estendidos e acompanhados durante todo o 
período das obras, os quais constam no Licenciamento Ambiental do Empreendimento 
(Licença Prévia nº 116/2009-DL e Licença de Instalação nº 1057/2010-DL, da 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler – RS e posteriores). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

A contratação dos serviços técnicos especializados atende às exigências dos 
órgãos ambientais IBAMA/RS, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) para viabilizar a obra de ampliação da PPD do Aeroporto Internacional 
Salgado Filho, para cumprimento das condicionantes da Licença Prévia nº 116/2009-DL 
e Licença de Instalação nº 1057/2010-DL, emitidas pela Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Henrique Luís Roessler –FEPAM/RS. 

2. ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS  
 

As obras de ampliação da pista de pouso e decolagem (PPD) do Aeroporto 
Internacional Salgado Filho afetarão uma área aproximada de 125 ha.  

A área de influência da obra de ampliação está basicamente antropizada, sendo 
os elementos naturais de relevância constituídos por agrupamentos arbóreos de pequena 
extensão, remanescentes de banhados, área de campo e valas de drenagem que abrigam 
animais residentes ou temporários.  

Durante os trabalhos de inventário da fauna foram registrados 158 espécies de 
animais para o Aeroporto Internacional Salgado Filho, sendo destes 152 espécies de 
aves, dentre os animais silvestres foram registradas quatro espécies de mamíferos tais 
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como: ratão-do-banhado (Myocastor coypus), preá (Cavia magna), gambás (Didelphis 

albiventris), furões (Galictis cuja), seis espécies de répteis distribuídas nas ordens 
Testudinata e Squamata e onze espécies de anfíbios.  

Apesar de o diagnóstico preliminar demonstrar a ausência de vestígios 
arqueológicos no aeroporto e bairros adjacentes ao empreendimento, o 
acompanhamento das escavações é uma medida legal, preventiva e importante. Através 
do acompanhamento técnico teremos a garantia do resguardo do registro histórico-
cultural, caso algum vestígio seja encontrado durante a execução da obra.  

3. PRAZOS 
 

O Prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, 
contados a partir da data expressa na ordem de serviço a ser emitida pala Fiscalização 
da Contratante. 

4. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

O local de execução dos serviços compreende a área prevista para ampliação do 
Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre, RS, conforme definido nas 
Licenças Prévia nº 116/2009-DL e de Instalação nº 1057/2010-DL, da Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler/FEPAM-RS e as áreas de 
soltura de espécimes animais que porventura venham a ser capturados e necessitem ser 
translocados, mediante autorização específica do IBAMA. 

5. DEFINIÇÕES E CONCEITOS: 

A seguir estão apresentados conceitos, definições, denominações, siglas, 
convenções e abreviaturas utilizadas neste documento ou que possam auxiliar na 
compreensão da abrangência do objeto ora pretendido: 

 

• ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária;  
• BIÓLOGO ORNITÓLOGO – Profissional formado em Ciências Biológicas ou 

com formação considerada equivalente pelo Conselho Federal de Biologia, com 
no mínimo, Bacharelado em Zoologia ou em Ecologia ou com outro bacharelado 
que lhe permita atuar como ornitólogo (aves), com as obrigações do Conselho 
Regional de Biologia (CRBio) em dia, que possa atuar na identificação, 
anilhamento  e relocação de aves e  atividades correlatas a estas; 

• BIÓLOGO MASTOZOÓLOGO – Profissional formado em Ciências Biológicas 
ou com formação considerada equivalente pelo Conselho Federal de Biologia, 
com no mínimo Bacharelado em Zoologia ou em Ecologia ou com outro 
bacharelado que lhe permita atuar como mastozoólogo (mamíferos), com as 
obrigações do Conselho Regional de Biologia (CRBio) em dia, e que possa 
identificar, e coordenar e executar afugentamento, captura e relocação de 
mamíferos; 
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• BIÓLOGO HERPETÓLOGO – Profissional formado em Ciências Biológicas, 
com, no mínimo, Bacharelado em Zoologia ou em Ecologia ou com outro 
bacharelado que lhe permita atuar como herpetólogo (anfíbios e répteis), com as 
obrigações do Conselho Regional de Biologia (CRBio) em dia, e que possa 
identificar, e coordenar e executar afugentamento, captura e relocação de 
anfíbios e répteis 

• BIÓLOGO ICTIÓLOGO – Profissional formado em Ciências Biológicas, com, 
no mínimo, Bacharelado em Zoologia ou em Ecologia ou com outro bacharelado 
que lhe permita atuar como ictiólogo (peixes), com as obrigações do Conselho 
Regional de Biologia (CRBio) em dia, e que possa identificar, e coordenar e 
executar captura e relocação de peixes; 

• CONTRATADA: Pessoa jurídica vencedora da licitação: contratação de 
empresa técnica especializada para prestação de serviços ambientais em 
assessoria, consultoria e supervisão dos programas ambientais pertinentes ao 
SBPA; 

• CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária -
INFRAERO;  

• COORDENADOR GERAL: Empregado da empresa CONTRATADA, sob a 
direção do SBPA, que exercerá a atividade de coordenação e supervisão de toda 
a equipe da CONTRATADA, no sentido de garantir a execução dos serviços, 
conforme definido neste documento, além de ser o responsável pela sua gestão 
administrativa, zelando pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais e 
legais;  

• SBPA: Aeroporto Internacional Salgado Filho, Porto Alegre – RS;  
• DEME: Superintendência de Meio Ambiente e Energia - SEDE em Brasília;  
• GTPA: Gerencia Temporária de Empreendimentos de Porto Alegre;  
• EIA-RIMA: Estudo de Impacto Ambiental- Relatório de Impacto Ambiental;   
• FEPAM: Fundação Estadual De Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler, do 

Estado do Rio Grande do Sul; 
• FISCAL DE DOCUMENTAÇÃO: Empregado da CONTRATANTE designado 

como responsável pelo cumprimento das atribuições verificação da 
documentação pertinente à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária em 
contratos para efeito de pagamento; 

• FISCAL OPERACIONAL: Empregado da CONTRATANTE designado como 
responsável pelo cumprimento das seguintes atribuições em contratos: registro 
de ocorrências, verificação da execução e da qualidade dos serviços de acordo 
com as especificações, planejamento e programação, quando aplicável, 
proposição de alteração de quantitativos das planilhas, avaliação de desempenho 
da CONTRATADA, auxílio ao gestor na negociação de preços novos e 
proposição de termos aditivos, exigência à CONTRATADA na apresentação da 
documentação pertinente à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, de 
cada medição efetuada, quando for o caso, para efeito de pagamento;   

• FISCALIZAÇÃO: É composta pela fiscalização de documentação e fiscalização 
operacional; 

• GERENTE: Empregado da INFRAERO investido formalmente no cargo de 
Gerente da SBPA, que representará a INFRAERO perante todos os Contratados 
e Órgãos Governamentais envolvidos nos empreendimentos sob sua 
responsabilidade.  
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• GESTOR: Empregado da INFRAERO responsável pela gestão e execução do 
contrato, organização e custódia da pasta de controle de gestão do contrato, 
autorização dos pagamentos, manutenção da vigência das garantias contratuais, 
liberação da garantia contratual, controle dos prazos de vencimento, negociação 
das alterações contratuais, prorrogação e a decorrente proposição de termos 
aditivos; 

• IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis; 

• ICMBio: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
• INFRAERO: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, empresa 

pública da União; 
• LP: Licença Prévia emitida pela FEPAM; 
• LI: Licença de Instalação emitida pela FEPAM; 
• LO: Licença de Operação emitida pela FEPAM; 
• PDA: Plano de Desenvolvimento Aeroportuário; 
• PPD: Pista de Pouso e Decolagem; 
• TPS: Terminal de Passageiros. 

 

6. PLANO DE TRABALHO 
 

O planejamento do serviço deve ser realizado de forma integrada. 

O Coordenador Geral deve estar disponível durante todo o período do contrato, e 
principalmente quando algum membro da equipe estiver executando alguma atividade. 

Até que sejam obtidas as licenças, autorizações e/ou permissões, junto aos 
órgãos ambientais e ao IPHAN, os membros das respectivas equipes do Manejo de 
Fauna e da Arqueologia deverão estar trabalhando ativamente. O prazo desejado é de 
três meses para conclusão desta etapa. 

A previsão para a execução das atividades deverá ser adaptado ao cronograma 
de execução da obra de ampliação da PPD, podendo haver dias de trabalho 
descontínuos.  

Após este período os membros das respectivas equipes deverão estar disponíveis 
para trabalhar conforme demandado pela CONTRATANTE, prestando assessoria 
técnica ao longo do período contratual.  

7. ESCOPO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACORDO COM AS 
NECESSIDADES E ROTINAS A SEREM EXECUTADAS 

 

7.1 MANEJO DE FAUNA  
 

 As atividades relacionadas à Fauna visam implementar o “Programa de 

monitoramento da fauna silvestre e exótica no Aeroporto Internacional Salgado Filho, 
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Porto Alegre, RS”, cumprir a IN 146/2007 IBAMA no que diz respeito a etapa de 
afugentamento ou resgate da fauna durante as atividades da obra. Estes serviços deverão 
ser executados com a devida licença ambiental obtida junto ao IBAMA/RS. 

A Fauna contemplada por este objeto é decorrente do deslocamento de animais 
por ocasião da movimentação de máquinas, tais como tratores, e da destruição do 
habitat que abriga as espécies animais lá existentes, em um local onde a herpetofauna 
(répteis) a e mastofauna (mamíferos) encontram interferências humanas distintas e 
assim podem ocupar o espaço de forma diferenciada em relação às proximidades da 
pista de pouso e decolagem, onde as interferências humanas resumem-se em operações 
de pouso e decolagem. 

As ações previstas neste item devem seguir as orientações da legislação e 
licenças ambientais obtidas sob a orientação dos profissionais especialistas que emitam 
Anotação de Responsabilidade Técnica sobre os serviços a serem executados. O manejo 
da fauna ocorrerá no local das obras, envolvendo:  

� Afugentamento, pelo planejamento das frentes de trabalho onde haverá a 
supressão de vegetação com a respectiva movimentação de máquinas 
(tratores) e,  

 
� Resgate de fauna, como mastofauna e herpetofauna - com seu respectivo 

Plano de Resgate da Fauna, que para ser executado deverá ser 
previamente aprovado pelo IBAMA. 

 

7.1.1 Elaboração do Plano de Afugentamento e Resgate da Fauna  
 

Deve ser elaborado o Plano de Afugentamento e Resgate da Fauna e assinado 
pela equipe técnica especializada em cada táxon afetado pela obra, contendo no mínimo 
quatro biólogos com as seguintes especialidades: um ornitólogo, um mastozoólogo, um 
ictiólogo, um herpetólogo e um médico veterinário que devem emitir Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) referente ao serviço executado. 

Este Plano deve ser elaborado nos termos da IN nº 146/2007 do IBAMA e em 
conformidade com o EIA/RIMA do empreendimento e com a legislação emanada pelo 
órgão ambiental IBAMA/RS, observando-se que a supracitada IN dispõe sobre resgate, 
entretanto a CONTRATANTE demanda afugentamento e resgate.  

O Plano deverá ser apresentado para o IBAMA/RS para fins obtenção da 
autorização de manejo da fauna na área da obra e atendimento ao licenciamento 
ambiental do empreendimento, da FEPAM. 

É de responsabilidade da CONTRATADA que toda fauna capturada e a que 
eventualmente for a óbito, tenha um correto manejo e destino. Os exemplares coletados, 
vivos ou mortos, devem ser individualmente identificados (marcação duradoura 
consagrada na literatura científica), com registro e biometria. A captura, triagem e 
demais procedimentos a serem adotados para os exemplares coletados deve ser 
documentada com a identificação dos exemplares (nomenclatura científica e nome 
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comum), imagens, posição geográfica do ponto de captura, data, hora, coletor, condição 
de saúde do exemplar e demais detalhes considerados pertinentes.  

Em sendo necessário um Centro de Triagem para a Fauna, área utilizada para 
abrigo temporário dos animais capturados nas áreas de ampliação da pista, será utilizada 
as instalações hoje existentes no aeroporto para manejo da Fauna.  

Todas as tratativas necessárias para implantação deste Plano devem ser previstas 
na sua elaboração, tais como contato com os centros de triagem, zoológicos, 
mantenedor, criadouros ou coleções científicas ou didáticas que possam aproveitar o 
material biológico em pesquisas e contato com a equipe que executará a obra, de 
maneira que o Plano seja operacional. 

Para auxiliar nas atividades a campo de resgate a CONTRATADA deverá 
elaborar e executar um programa de palestras e treinamentos para capacitação das 
equipes que auxiliarão na execução desta tarefa durante as obras e para os funcionários 
da obra, ficando este programa sob a responsabilidade de um educador ambiental com 
experiência comprovada no ramo. 

O tempo previsto para execução deste item, incluindo apresentação e aprovação 
do IBAMA é de três meses.  

Para um melhor entendimento este item foi dividido em etapas: 

Primeira etapa – diagnóstico e planejamento 

Consiste no diagnóstico da área e planejamento das ações, considerando os 
dados dos estudos já realizados no sítio aeroportuário, registros bibliográficos da região, 
levantamento a campo, contato com a INFRAERO para verificação dos itens que já 
existem para atender a demanda, contato com os funcionários da obra e com outras 
equipes que estejam realizando serviço de manejo da fauna no SBPA. 

Devem ser realizadas tratativas junto ao órgão ambiental para esclarecimentos e 
orientações referentes ao processo, desde que com a anuência da INFRAERO.  

O levantamento a campo deve ser realizado de maneira a cumprir os requisitos 
científicos necessários para o trabalho.  

Todo o detalhamento das atividades e metodologia a ser desenvolvida deve ser 
apresentado previamente no Plano de Trabalho e deve constar no Plano de 
Afugentamento e Resgate da Fauna. 

Segunda etapa – elaboração do Plano de Afugentamento e Resgate da Fauna. 

Consiste na redação do Plano de Afugentamento e Resgate da Fauna. Deve ser 
detalhada a melhor maneira de intervir no ambiente e a época adequada, considerando a 
fauna envolvida. 

O Plano deve contemplar, no mínimo, os seguintes itens, descritos na IN do IBAMA 
146/2007: 

(a) Justificativa,  

(b) Objetivos,  
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(c) Descrição da Estrutura Física,  

(d) Descrição e Quantificação dos Equipamentos Utilizados,  

(e) Composição das Equipes de Resgate (incluindo currículo dos 
responsáveis técnicos, em anexo), ou seja, os operários da obra e biólogo 
responsável. 

(f) Programa das Palestras e Treinamento para a Equipe de Resgate, 

   (g) Destinação, Translocação,  

(h) Detalhamento da Captura, Triagem e dos Demais Procedimentos. 

 

I. Terraplanagem  

Na ocasião dos serviços de terraplanagem, deverá haver integração do 
responsável com os executores da obra para orientar as frentes de trabalho de raspagem 
do terreno, determinando a direção e a velocidade dos tratores de forma que facilite o 
deslocamento e afugentamento espontâneo da fauna. 

II.  Intervenção nas valas de drenagem 

Uma das etapas da obra são a construção e modificação de aproximadamente 
sete mil metros de valas de drenagem no sítio aeroportuário, esta atividade será 
executada pela equipe contratada para a Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem, no 
entanto deverá ser previsto o afugentamento, translocação ou outra medida técnica para 
manejo dos ratões-do-banhado, aves, peixes e cágados, entre outras espécies 
encontradas nas valas. 

Deve ser programado o Curso de Capacitação Pessoal (treinamento) para os 
funcionários da obra que irão auxiliar nas atividades de resgate de fauna, assim como 
para os demais funcionários que estejam envolvidos nas atividades supracitadas.  

A CONTRATADA deve coordenar junto às outras equipes e contratos 
envolvendo fauna, que estejam realizando serviços relacionados no sítio aeroportuário 
para planejar auxílio na execução do Plano. 

III. Escavação  

Durante o trabalho de escavação, ocasião em que obrigatoriamente a contratada 
para execução das obras deverá obedecer fielmente às orientações emanadas pelo 
Arqueólogo e Biólogo da Fauna. 

 

Terceira etapa – aprovação do IBAMA/RS 

Após a elaboração do Plano e aprovação da FISCALIZAÇÃO o documento deve 
ser enviado para o IBAMA/RS, para fins obtenção da licença para manejo. A 
CONTRATADA deve prover adequações no Plano se assim for requerido pelo órgão 
ambiental e, com a anuência da FISCALIZAÇÃO enviar o documento para o 
IBAMA/RS. 
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7.1.2 Execução do Plano de Afugentamento e Resgate da Fauna 
 

O tempo previsto para execução do plano de afugentamento e resgate é de oito 
meses ao longo do prazo contratual, a equipe de afugentamento e resgate deve ficar à 
disposição da INFRAERO, podendo ser acionada a qualquer momento. 

As atividades de movimentação de tratores e alteração do ambiente devem ter o 
acompanhamento do biólogo responsável técnico do táxon envolvido (ornitólogo ou 
mastozoólogo ou ictiólogo ou herpetólogo) e dos auxiliares de campo igualmente 
responsáveis pelo manejo da fauna. É de fundamental importância que nesta ocasião 
haja integração com os executores da obra. 

  No acompanhamento deve ser realizado o registro e observação do 
deslocamento dos animais, a captura e translocação de fauna que for necessária e 
garantia da correta execução do Plano elaborado.  

O médico veterinário deve estar à disposição para tratar dos animais que 
necessitem tratamento veterinário. 

O plano de afugentamento e resgate deverá seguir, igualmente, as 
condicionantes do licenciamento ambiental junto ao IBAMA/RS.  
 

7.1.3 Execução do curso de treinamento para o Plano de Afugentamento e 
Resgate 

 

O objetivo dos cursos é treinar os funcionários da obra para auxiliar no resgate da 
fauna e atividades correlatas, assim como para os demais funcionários que estejam 
evolvidos. Este curso deverá ser ministrado em conjunto com os responsáveis pela 
Educação Ambiental, mensalmente durante a execução do Plano de Afugentamento e 
Resgate. Esclarecimentos adicionais deverão ser prestados aos funcionários nas frentes 
de trabalho sempre que necessário.  

 

7.2 ARQUEOLOGIA 
 

As atividades previstas visam complementar, atualizar e implementar 
“Programa de Arqueologia no Aeroporto Internacional Salgado Filho, Porto Alegre, 

RS”.  O patrimônio arqueológico, precisa de valorização tanto por meio de ações 
educativo-culturais que sensibilizem a população mais jovem, quanto pela sua proteção 
ou pela realização de pesquisa científica. 

As atividades previstas neste item deverão ser coordenadas por profissional 
habilitado (arqueólogo graduado em arqueologia ou áreas afins: história, geografia, 
antropologia, geologia, biologia, sociologia ou ciências sociais) que responda 
tecnicamente por elas perante o IPHAN. Além do responsável técnico previamente 
citado, deverá haver dois técnicos auxiliares de campo, igualmente responsáveis pelo 
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manejo dos instrumentos necessários para a realização das sondagens e verificações 
arqueológicas.  

 

7.2.1 Elaboração de Projeto de Pesquisa de Diagnóstico Prospectivo 
 

A CONTRATADA deverá elaborar e executar um projeto de pesquisa de 
diagnóstico prospectivo e monitoramento arqueológico, considerando as seguintes 
etapas: 

• Elaboração e aprovação de projeto de pesquisa arqueológica; 
• Execução de trabalhos em campo, visando à execução do projeto aprovado; 
• Mapeamento, registro e estudo dos materiais arqueológicos encontrados durante 

os trabalhos; 
• Relatórios parciais das atividades de campo; 
• Análise do material coletado em laboratório; 
• Elaboração de Relatório Final; 
• Aprovação do relatório final ou documento equivalente, junto à INFRAERO e 

IPHAN; 
• Apresentação do resultado dos serviços à INFRAERO e demais interessados por 

ela convidados. 

O projeto de Prospecção deverá ser desenvolvido em conformidade com a 
legislação pertinente, em especial, a identificada no item “Legislação” deste Termo de 
Referência, ou outras que venham a surgir.  

Após a conclusão e aprovação do projeto pela INFRAERO, o mesmo deverá ser 
encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 
anexo ao pedido de outorga de permissão de pesquisa arqueológica. 

 O encaminhamento ao IPHAN será feito pela INFRAERO com a assessoria e 
acompanhamento da CONTRATADA.  

A pesquisa arqueológica deverá ser desenvolvida como um diagnóstico 
prospectivo. Na proposição de soluções para o projeto, caberá à CONTRATADA 
propor soluções adequadas às legislações pertinentes e aos conceitos de economicidade, 
considerando a tecnologia existente e as condições oferecidas pela área de implantação 
do empreendimento; 

O projeto deverá conter, no mínimo: 

• Levantamento bibliográfico; 
• Levantamento cartográfico; 
• Reconhecimento visual da área; 
• Realização de sondagens em todos os compartimentos ambientais significativos 

que possam indicar potencial arqueológico; 
• Informações ambientais para a definição de áreas com maior potencialidade 

arqueológica; 
• Cronograma de pesquisa. 
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7.2.2 Diagnóstico Prospectivo - Acompanhamento das escavações da obra 
 

As escavações arqueológicas terão inicio pelo menos três meses antes do início 
da obras ou o período definido pelo Arqueólogo, com a anuência da Fiscalização. 

O arqueólogo acompanhará as obras de engenharia do empreendimento, 
verificando a presença ou ausência de vestígios arqueológicos nas escavações, durante o 
período que for considerado necessário, e conforme a permissão obtida junto ao 
IPHAN. 

O tempo previsto para execução deste item é de oito meses após o inicio das 
obras e/ou ao longo do prazo contratual, devendo o arqueólogo ficar à disposição da 
INFRAERO, podendo ser acionado a qualquer momento.    

Orientações: 

• Deverá ser executado conforme as diretrizes contidas no projeto aprovado pelo 
IPHAN; 

• O Programa de Prospecção só poderá ser iniciado após a publicação, em D.O.U, 
da Portaria de outorga de pesquisa arqueológica; 

• Os serviços de prospecção deverão ser realizados nas áreas diretamente afetadas 
pelas obras do PPD (área das escavações); 

• Se localizado quaisquer indícios de ocupação humana pretérita, o local deverá 
ser registrado, estudado e mapeado, as evidências arqueológicas retiradas através 
de escavações ou coletas; 

• Se obtido material arqueológico, este deverá passar por processos de limpeza e 
marcação, seguindo-se a sua análise e interpretação, objetivando-se a 
caracterização de sua filiação cultural; 

• Todo o transporte relacionado com a execução do objeto contratual será de 
responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional para a INFRAERO. 

• Quaisquer materiais arqueológicos obtidos devem ser utilizados em atividades 
educacionais, culturais e didáticas; 

• O arqueólogo coordenador responderá perante o IPHAN em caso de dano, 
mutilação ou destruição do material arqueológico. 

 

7.2.3 Curso de Treinamento sobre Procedimentos Arqueológicos 
 

O objetivo dos cursos é treinar e orientar os funcionários da obra, sobre os 
Procedimentos Arqueológicos, que auxiliarão na execução desta tarefa durante as obras, 
pelo numero de vezes que se fizerem necessários e atividades correlatas, assim como 
para os demais funcionários que estejam evolvidos.  

Este curso deverá ser ministrado em conjunto com os responsáveis pela Educação 
Ambiental, mensalmente durante a execução dos Procedimentos Arqueológicos. 
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Esclarecimentos adicionais deverão ser prestados aos funcionários nas frentes de 
trabalho sempre que necessário.  

 

7.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

7.3.1 Elaboração de palestras e atividades 
 

Elaborar palestras e atividades com objetivo de sensibilizar e informar os 
operários e demais envolvidos na obra, sobre a importância de práticas que assegurem a 
saúde do trabalhador e do ambiente. 

Programar junto com o responsável pelas atividades de manejo da fauna, o 
curso de treinamento para resgate de fauna a ser ministrado para os funcionários da 
obra.  

Programar junto com o responsável pelas atividades de manejo da fauna, a 
conduta adequada dos funcionários para causar menor impacto aos animais, tais como:  

a) velocidade adequada dos veículos;  

b) reforço na iluminação nos locais de maior movimentação de maquinário;  

c) acionamento das equipes capacitadas para captura de fauna quando encontrar 
animais;  

d) correto manejo dos resíduos para que não seja foco atrativo para roedores. 

Programar junto com o responsável pelas atividades arqueológicas a conduta 
adequada dos funcionários de forma a resultar na preservação de quaisquer materiais 
arqueológicos que porventura venham a ser localizados.   

 

7.3.2 Execução das palestras e atividades    
 

Executar as palestras e atividades programadas nos itens 7.1 e 7.2. 

As temáticas relacionadas aos cuidados com a fauna e arqueologia deverão ser 
transmitidas as demais pessoas envolvidas com a obra através das atividades de 
Educação Ambiental como cursos, palestras e campanha. 

 As palestras deverão ser ministradas em conjunto com os responsáveis pela 
Educação Ambiental, mensalmente durante a execução do Plano de Afugentamento e 
Resgate da Fauna e execução dos Procedimentos Arqueológicos. 

8 ASSESSORIA TÉCNICA 
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A CONTRATADA deverá prever assessoria a INFRAERO durante toda a 
vigência do contrato em assuntos relacionados ao objeto contratual e deverá dispor em 
sua estrutura de uma Coordenação Geral, que organizará e liderará a equipe, de forma 
que os serviços previstos no escopo contratual sejam integralmente executados de forma 
correta e em tempo hábil. 

O Coordenador Geral a representará e conduzirá todos os assuntos referentes ao 
objeto, interagindo proativamente com as áreas envolvidas. Assinará, em nome da 
CONTRATADA, na qualidade de responsável técnico pela sua elaboração, com 
recolhimento de ART, quando solicitado, e deterá inteira responsabilidade por todas as 
decisões tomadas, ações implementadas e condução dos processos, visando à conclusão 
com sucesso dos serviços, devendo sempre que necessário alertar a GTPA a fim de que 
decisões de sua competência, essenciais para o bom andamento dos serviços sejam 
tomadas em tempo hábil. 

Os profissionais serão mobilizados pela INFRAERO através de Ordem de 
Serviço Parcial (OSP) dirigida pela Fiscalização Contratada, indicando os profissionais 
a serem mobilizados, os serviços a serem prestados e as respectivas datas em que as 
atividades deverão ser iniciadas e/ou encerradas, com base no cronograma físico-
financeiro aprovado. A INFRAERO poderá ajustar, a qualquer tempo, a mobilização da 
equipe contratada em conformidade com o andamento das obras e evolução dos serviços 
integrantes do escopo da obra, caso ocorram atrasos, paralisações ou antecipações.  

A CONTRATADA deverá prever o acompanhamento e participação de reuniões 
técnicas e/ou demais atividades, do Coordenador Geral, assim como os Coordenadores 
Técnicos da Fauna e Arqueologia quando necessário, nos processos de licenciamento, 
autorização, licença e/ou permissão, junto ao IBAMA/RS e ao IPHAN ou qualquer 
outro órgão que se faça necessário, prestando os esclarecimentos que se fizerem 
necessários durante todo o período contratual.  

A CONTRATADA poderá ser acionada no decorrer do período contratual para 
prestar assessoria a INFRAERO, no que diz respeito aos serviços objeto deste termo de 
referência. 

9 ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS BÁSICOS DOS PROFISSIONAIS 
(CAPACITAÇÃO, EXPERIÊNCIA E CERTIFICAÇÃO) 

 

A CONTRATADA deverá dispor em sua estrutura de uma Coordenação Geral, 
que organizará e liderará a equipe, de forma que os serviços previstos no escopo 
contratual sejam integralmente executados de forma correta e em tempo hábil. 

A assessoria contará com uma equipe de profissionais qualificados conforme 
exposto adiante, os quais deverão desempenhar sob a fiscalização da GTPA as seguintes 
atividades descritas nos itens 9.1 e 9.2. 

 

9.1 REQUISITOS BÁSICOS DOS PROFISSIONAIS 
 

Coordenador Geral – Número de profissionais: 01 (um) 
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 Ter formação de Ensino Superior na área ambiental (engenharia ambiental, 
geografia, antropologia, geologia, biologia, sociologia, ciências sociais, engenharia 
agronômica ou engenharia florestal), com experiência em coordenação de equipes 
multidisciplinares. 

 A experiência em coordenação de equipes multidisciplinares deve ser 
comprovada pela apresentação de documentação emitida pelo Conselho de Classe, 
também podendo ser comprovada através da execução de trabalhos que tenham sido 
aprovados por órgão ambiental.  

O Coordenador Geral a representará e conduzirá todos os assuntos referentes ao 
objeto, interagindo proativamente com as áreas envolvidas. Assinará, em nome da 
CONTRATADA, na qualidade de responsável técnico pela sua elaboração, com 
recolhimento de ART, quando solicitado, e deterá inteira responsabilidade por todas as 
decisões tomadas, ações implementadas e condução dos processos, visando à conclusão 
com sucesso dos serviços, devendo, sempre que necessário, alertar a GTPA a fim de que 
decisões de sua competência, essenciais para o bom andamento dos serviços sejam 
tomadas em tempo hábil. 

 

Biólogo ornitólogo – Número de profissionais: 01 (um) 

Ter formação de Ensino Superior em Ciências Biológicas ou com formação 
considerada equivalente pelo Conselho Federal de Biologia, habilitado pelo Conselho 
Regional de Biologia, com experiência em execução de levantamentos e manejo de 
avifauna. 

A experiência em levantamentos e manejo de avifauna deve ser comprovada 
pela apresentação da Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CRBio, também pode ser 
comprovada através da execução de trabalhos que tenham sido aprovados por órgão 
ambiental ou pela publicação de trabalhos científicos em periódicos ou revistas de 
notório conceito no meio científico. 

Exige permissão de anilhador emitida pelo CEMAVE. 

Exige Carteira Nacional de Habilitação categoria B, pelo menos. 

 

Biólogo mastozoólogo - Número de profissionais: 01 (um) 

Ter formação de Ensino Superior em Ciências Biológicas ou com formação 
considerada equivalente pelo Conselho Federal de Biologia, habilitado pelo Conselho 
Regional de Biologia, com experiência em execução de levantamentos e manejo de 
mamíferos. 

A experiência em levantamentos e manejo de mamíferos deve ser comprovada 
pela apresentação da Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CRBio, também pode ser 
comprovada através da execução de trabalhos que tenham sido aprovados por órgão 
ambiental ou pela publicação de trabalhos científicos em periódicos ou revistas de 
notório conceito no meio científico. 

Exige Carteira Nacional de Habilitação categoria B, pelo menos. 
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Biólogo herpetólogo - Número de profissionais: 01 (um) 

Ter formação de Ensino Superior em Ciências Biológicas ou com formação 
considerada equivalente pelo Conselho Federal de Biologia, habilitado pelo Conselho 
Regional de Biologia, com experiência em execução de levantamentos e manejo de 
répteis e anfíbios. 

A experiência em levantamentos e manejo de répteis e anfíbios deve ser 
comprovada pela apresentação da Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CRBio, 
também pode ser comprovada através da execução de trabalhos que tenham sido 
aprovados por órgão ambiental ou pela publicação de trabalhos científicos em 
periódicos ou revistas de notório conceito no meio científico. 

Exige Carteira Nacional de Habilitação categoria B, pelo menos. 

 

Biólogo ictiólogo - Número de profissionais: 01 (um) 

Ter formação de Ensino Superior em Ciências Biológicas ou com formação 
considerada equivalente pelo Conselho Federal de Biologia, habilitado pelo Conselho 
Regional de Biologia, com experiência em execução de levantamentos e manejo de 
peixes. 

A experiência em levantamentos e manejo de peixes deve ser comprovada pela 
apresentação da Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CRBio, também pode ser 
comprovada através da execução de trabalhos que tenham sido aprovados por órgão 
ambiental ou pela publicação de trabalhos científicos em periódicos ou revistas de 
notório conceito no meio científico. 

Exige Carteira Nacional de Habilitação categoria B, pelo menos. 

 

Auxiliar de campo para biologia – Número de profissionais: 04 (quatro) 

Ter ensino médio concluído. Exige Carteira Nacional de Habilitação categoria 
B, pelo menos. 

 

Médico Veterinário - Número de profissionais: 01 (um) 

Formação de Ensino Superior em Medicina Veterinária, habilitado pelo 
Conselho Regional de Medicina Veterinária, com experiência em trabalhos realizados 
com a fauna silvestre.  

A experiência em manejo de fauna silvestre deve ser comprovada pela 
apresentação da Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CRMV, também pode ser 
comprovada através da execução de trabalhos que tenham sido aprovados por órgão 
ambiental ou pela publicação de trabalhos científicos em periódicos ou revistas de 
notório conceito no meio científico. 
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Exige Carteira Nacional de Habilitação categoria B, pelo menos. 

 

Arqueólogo – Número de profissionais: 01 (um) 

Ter formação de Ensino Superior em arqueologia ou áreas afins: história, 
geografia, antropologia, geologia, biologia, sociologia ou ciências sociais, com 
experiência em pesquisa arqueológica comprovada através de currículo. 

Exige Carteira Nacional de Habilitação categoria B, pelo menos. 

Auxiliar de campo para arqueologia – Número de profissionais: 02 (dois) 

Ter ensino médio concluído. Exige Carteira Nacional de Habilitação categoria 
B, pelo menos. 

 

Educador Ambiental – Número de profissionais: 01 (um) 

Ter formação de Ensino Superior com experiência em atividades de educação 
ambiental, o que pode ser comprovado através de Certificados de cursos ministrados ou 
organizados, trabalhos e projetos desenvolvidos na área. 

É atribuição dos profissionais prestarem assessoria, acompanhamento e apoio 
técnico para elaboração de minutas de requerimentos diversos, correspondências, 
relatórios e outros documentos demandados pelo Contrato, assim como a participação 
em reuniões com os órgãos envolvidos. Exige Carteira Nacional de Habilitação 
categoria B, pelo menos. 

 

9.2 ATRIBUIÇÃO BÁSICA DOS PROFISSIONAIS 
 

As atribuições dos profissionais dependem da sua habilitação específica e campo 
de trabalho dentro deste CONTRATO. 

• Relacionados a fauna 
� Reconhecer a área de intervenção; 
� Elaborar plano de intervenção da obra que afete o menos possível a fauna; 
� Elaborar programa curso de capacitação para resgate; 
� Ministrar o curso de capacitação para resgate; 
� Acompanhar as atividades da obra; 
� Realizar a captura e destinação dos animais; 
� Realizar os cuidados necessários com cada indivíduo capturado; 
� Realizar o controle e análise estatística das atividades; 
� Elaborar o relatório mensal de atividades; 
� Controlar e zelar pelo bom estado de todos os utensílios e equipamentos usados 

pela equipe; 
� Atender a todas as condicionantes das Autorizações de manejo emitidas pelo 

Órgão Ambiental. 
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• Relacionados à arqueologia 

� Realizar a prospecção a campo; 
� Acompanhar as atividades da obra; 
� Realizar o controle e análise estatística das atividades; 
� Elaborar o relatório mensal de atividades; 
� Controlar e zelar pelo bom estado de todos os utensílios e equipamentos usados 

pela equipe; 
� Atender a todas as condicionantes das autorizações de emitidas pelo IPHAN. 

 
 
• Relacionados à educação ambiental 

� Instruir e capacitar os operários para resgate de fauna; manejo da vegetação, bem 
como orientação para as atividades de arqueologia; 

� Instruir os operários sobre boas práticas na obra – manejo dos resíduos, saúde do 
trabalhador; 

� Elaborar e executar palestras para os funcionários da obra; 
� Acompanhar as atividades da obra; 
� Elaborar o relatório mensal de atividades; 
� Controlar e zelar pelo bom estado de todos os utensílios e equipamentos usados 

pela equipe; 
� Atender a todas as condicionantes das Autorizações emitidas pelos Órgãos 

Ambientais. 

 

10 SISTEMÁTICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 ROTINA MÍNIMA A SER OBSERVADA 
 

10.1.1 Prospecção - Antes do início da obras  
Diariamente, durante o período que precede o inicio das obras deverão ser 

executadas, no prazo de 60 dias aproximadamente, pelo menos as seguintes atividades: 

• Verificação de vestígios arqueológicos nas escavações; 
• Vistoria no sítio aeroportuário e registro em ficha correspondente; 
• Inserção de dados para controle estatístico; 
• Registro durante as prospecções: deverão ser registradas as características e os 

níveis das fundações, sob a forma de croquis com medidas (plantas, cortes, etc.) 
e de fotos;  

• Registro no Diário de Obras. 
 

10.1.2 Prospecção - No início da obras  
Diariamente, durante o período de movimentação de solos, intervenção nas valas 

de drenagem, implantação do canteiro de obras, deverão ser executadas, no prazo de 
120 dias aproximadamente, pelo menos as seguintes atividades: 

• Acompanhamento da execução dos planos no canteiro de obras; 
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• Resgate de fauna, quando for o caso; 
• Atividades relacionadas como a alimentação, cuidados e destino de animais 

capturados; 
• Verificação de vestígios arqueológicos nas escavações; 
• Vistoria no sítio aeroportuário e registro em ficha correspondente; 
• Inserção de dados para controle estatístico. 
• Registro no Diário de Obras. 

11 REGISTROS: O DIÁRIO DE OBRAS e RELATÓRIOS  

Registros constituem produtos a serem fornecidos pela CONTRATADA no 
desempenho do serviço. Eles possibilitam à INFRAERO tomar decisões acerca do 
cumprimento das metas estabelecidas, e também avaliar o desempenho da 
CONTRATADA.  

O tipo de registro a ser gerado e que será acompanhado é o Diário de Obras, o qual 
é ferramenta indispensável para o registro diário da ocorrência de fatos relevantes 
relacionados com o desenvolvimento dos trabalhos, em conformidade ao Cronograma.   
O registro, como o próprio nome do documento sugere, deverá ser realizado todas as 
vezes que a CONTRATADA executar alguma atividade. Todos os profissionais deverão 
registrar as atividades executadas a campo no Diário de Obras.  

Mensalmente deverá ser elaborado o relatório mensal de medição, contendo 
todas as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, referente a todos os campos de 
atuação do contrato, referente à fauna, arqueologia e educação ambiental, conforme 
Cronograma. 

Trimestralmente deverá ser realizado monitoramento nas áreas de soltura, se 
houverem animais translocados. 

Durante os períodos de paralisação ou interrupção das obras, a CONTRATADA 
deve trabalhar por acionamento, prestando assessoria à INFRAERO em assuntos 
relacionados aos serviços prestados, ocasião em que deverá ser elaborado Relatório 
Intermediário com as atividades desenvolvidas durante o mês.  

Ao término de todas as atividades deverá ser elaborado o Relatório Final 
contemplando as atividades desenvolvidas no decorrer do contrato. 

Anualmente deverá ser elaborado o Relatório Anual das Atividades 
Desenvolvidas. 

11.1 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 

A CONTRATADA deverá elaborar Composição de Preços dos serviços executados 
contemplando: 

- Mão de obra técnica e operacional, onde ficará  a cargo da CONTRATADA estimar e 
justificar a quantidade de horas necessárias para a execução de cada serviço e 
subserviços 
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- Elaborar planilhas detalhada de serviços e subserviços executados, juntamente com a 
respectiva Composição de Preços (CAPU). 

12  LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E/OU PERMISSÕES E APROVAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

A CONTRATADA é obrigada a apresentar material técnico de qualidade de 
forma a obter todas as licenças, autorizações, permissões e franquias necessárias à 
execução de todos os serviços do objeto do contrato. A observância de leis, 
regulamentos e posturas a que se refere o item precedente, abrange também, as 
exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e de outros 
órgãos governamentais na esfera federal, estadual e municipal. 

A CONTRATADA é obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas 
pelas autoridades em razão do descumprimento de leis, regulamentos e posturas 
referentes aos serviços contratados e à aprovação dos mesmos. 

 

12.1 APROVAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

A CONTRATADA, previamente à emissão do relatório final, de desenhos 
originais e de quaisquer documentos enviados aos órgãos ambientais (IBAMA/RS,  
FEPAM/RS e ao  IPHAN) deverá submetê-los à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que 
deverão indicar em campo apropriado que se trata de primeira emissão e/ou revisão e 
carimbo destacando o termo “‘PRELIMINAR”. 

A FISCALIZAÇÃO, após análise do material, encaminhará à CONTRATADA 
uma cópia com comentários determinando modificações ou informando a aprovação. As 
outras cópias serão retidas para controle. 

O procedimento descrito, se necessário será repetido, originando outras emissões 
e /ou revisões até que não ocorra necessidade de correções e/ou adaptações e/ou 
complementos (relatório aprovado), quando deverão ser emitidos os documentos 
originais em sua versão final. 

 

12.2   RELATÓRIOS MENSAIS 
 

Os relatórios serão entregues mensalmente pela CONTRATADA para 
acompanhamento dos trabalhos, fiscalização e controle quanto aos pagamentos, em 
conformidade com o Cronograma Físico Financeiro a ser apresentado. 

Deverão ser entregues em tamanho A4 e os tamanhos maiores serão dobrados, 
com indicação na capa de que se trata de um relatório referente ao mês trabalhado. O 
documento deverá ser datado, com todas as folhas rubricadas, tendo uma folha final 
com as assinaturas e os dados exigidos de todos os técnicos responsáveis pela 
elaboração do mesmo. 
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A CONTRATADA deverá encaminhar formalmente (via Protocolo/ 
INFRAERO) duas (2) vias do relatório impresso e em meio digital para análise da 
FISCALIZAÇÃO.  

Após análise do documento, será enviado um parecer à CONTRATADA 
determinando modificações, caso necessário, devendo ser encaminhado formalmente 
(via Protocolo/ INFRAERO) quatro (4) vias do relatório impresso e em meio digital 
aprovado. 

Uma vez aprovada, nenhuma alteração poderá ser feita na documentação sem 
concordância da FISCALIZAÇÃO. 

 
Nos relatórios deverão constar as referências bibliográficas completas da 

literatura consultada, dentro dos padrões da ABNT, mapas, croquis, planilhas de dados, 
registro fotográfico e outros. 

Os relatórios mensais devem conter os resultados das atividades de levantamento 
a campo, controle estatístico, atividades de educação ambiental e demais atividades 
desenvolvidas durante o mês. 

A CONTRATADA deverá entregar para análise e comentários da 
FISCALIZAÇÃO o relatório até cinco dias úteis antes da data de medição de cada mês. 
O prazo normal para que a FISCALIZAÇÃO examine e faça comentários será de cinco 
dias úteis. 

 

12.3 RELATÓRIO ANUAL 
 

 O relatório anual deverá conter a consolidação de todos os resultados alcançados. O 
detalhamento do escopo deste relatório deverá ser definido pela equipe técnica da 
CONTRATADA em conjunto com a INFRAERO. Uma vez aprovado, o relatório será 
enviado aos Órgãos Ambientais competentes para conhecimento e contribuições. 

A CONTRATADA deverá fornecer de forma organizada os seguintes arquivos 
digitais: 

• Todos os arquivos de texto, gráfico ou tabelas; 
• Todos os arquivos de desenho em formato DWG encaminhando também os 

arquivos com as configurações de pena e arquivo para plotagem no formato 
“PLT”; 

• Todos os arquivos de imagens ou foto; 
• Outros arquivos utilizados no relatório; 
• Arquivo em formato PDF contendo o relatório e seus anexos na íntegra.  

 
Deverá ser encaminhado formalmente (via Protocolo/ INFRAERO) quatro (4) vias 

do relatório impresso e em meio digital aprovado. Os tramites de aprovação serão os 
mesmos do descrito no item 11.1. 

 

12.4  RELATÓRIO FINAL 
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A CONTRATADA deverá fornecer seis (6) vias do Relatório Final, em tamanho 
A4, tamanhos maiores dobrados e encadernados em capa plástica resistente. Os anexos 
deverão estar no mesmo volume da versão final. 

Deverão ser encaminhadas formalmente (via Protocolo/ INFRAERO) as seis (6) 
vias do relatório impresso e em meio digital aprovado. Os tramites de aprovação serão 
os mesmos do descrito no item 10.1. 

A CONTRATADA deverá fornecer de forma organizada os seguintes arquivos 
digitais: 

• Todos os arquivos de texto, gráfico ou tabelas; 
• Todos os arquivos de desenho em formato DWG encaminhando também os 

arquivos com as configurações de pena e arquivo para plotagem no formato 
“PLT”; 

• Todos os arquivos de imagens ou foto; 
• Outros arquivos utilizados no relatório; 
• Arquivo em formato PDF contendo o relatório e seus anexos na íntegra.  

 
 

12.5 COMPLEMENTAÇÕES 
 

Consiste na elaboração de relatórios com informações complementares 
solicitadas pelos órgãos ambientais (IBAMA/RS, FEPAM/RS e IPHAN).  

13 OUTRAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA 
 

13.1 RESPONSABILIDADES 
 

A CONTRATADA obrigar-se-á à plena e incondicional observância de todas as 
normas legais vigentes no país, assim como às normas de segurança da INFRAERO. 

A INFRAERO antes de efetuar qualquer pagamento, poderá exigir comprovação 
da CONTRATADA, se está obedecendo à regulamentação referente à legislação do 
trabalho e a segurança social de seus empregados. 

O armazenamento de materiais, seu controle e guarda, sejam aqueles fornecidos 
pela CONTRATADA ou aqueles fornecidos pela INFRAERO, serão de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.   

 
Todos os empregados da CONTRATADA realizarão cursos específicos para 

execução de serviços nas áreas restritas (Direção Defensiva, Familiarização AVSEC e 
Conscientização do SGSO). 
 

13.2 EQUIPAMENTOS 
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É de exclusiva responsabilidade de a CONTRATADA providenciar os 
equipamentos necessários para a realização dos serviços, incluindo os relativos à 
segurança do trabalho, caso sejam necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos, 
de modo a prevenir acidentes de qualquer natureza. 

 

13.3 PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADE 
 

A CONTRATADA tomará o cuidado necessário na execução dos serviços para 
evitar prejuízos, danos ou perdas em relatórios, desenhos, serviços, propriedades 
adjacentes ou outras de qualquer natureza. 

A CONTRATADA responsabilizar-se-á por qualquer prejuízo, danos ou perdas 
a propriedade, que resulte de suas atividades. 

A CONTRATADA reparará, substituirá ou restaurará qualquer bem ou 
propriedade que vier a ser prejudicada, ou julgada danificada, ou perdida de maneira a 
adquirir suas condições anteriores, conforme orientações da Fiscalização. 

Caso estas providências não sejam efetuadas pela CONTRATADA, a 
FISCALIZAÇÃO poderá, por sua livre escolha, fazer com que a reparação, 
substituição, restauração ou conserto seja executado por terceiros. 

O custo relativo a estas providências será deduzido da dívida existente para com 
a CONTRATADA. 

 

13.4 COOPERAÇÃO COM OUTROS CONTRATOS 
 

A INFRAERO poderá, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros 
trabalhos de qualquer natureza, por si própria, ou por outros contratados ou grupos de 
trabalho, no local ou próximo ao local dos serviços. 

A CONTRATADA, nesse caso, conduzirá suas atividades de maneira à nunca 
provocar atraso, limitação ou embaraço nos demais trabalhos. 

 

13.5 QUALIDADE E GARANTIA 
 

A aprovação dos serviços pela CONTRATANTE, não desobriga a 
CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relação ao conteúdo dos 
documentos elaborados, tendo em vista que os documentos serão oficiais e serão 
entregues aos órgãos ambientais competentes e ao IPHAN. 

 



25 
 

25 

 

13.6  SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 
 

É vedado a CONTRATADA fornecer, dar, prestar e emprestar qualquer 
informação referente aos serviços desenvolvidos. 

A empresa deverá aparelhar–se de forma que, mesmo da aparelhagem 
magnética, as informações contenham caráter confidencial, estabelecendo níveis de 
acesso compatíveis o seu corpo técnico. 

Todas as informações são sigilosas, a quebra deste preceito sujeita a 
CONTRATADA à rescisão imediata do termo de contrato. 

14 DESPESAS  
 

14.1 DESPESAS COM REPROGRAFIA 
Ficam a cargo da CONTRATADA todas as despesas, com reprografia, dos 

relatórios intermediários e finais. 

 

14.2 DESPESAS COM IDENTIFICAÇÃO (Crachá) 
Ficam a cargo da CONTRATADA, à custa para confecção de crachás de 

identificação, cujo uso é obrigatório para a realização de trabalho de campo no sítio 
aeroportuário.   

15 INSTALAÇÕES DA CONTRATADA          
 

A CONTRATADA se instalará em área previamente indicada pela 
CONTRATANTE, através da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA será também responsável direta pela conservação, 
restauração, limpeza e segurança das áreas e edificações que ocupar, devendo atender 
imediatamente tudo o que for determinado pela FISCALIZAÇÃO em termos de 
manutenção, conservação, limpeza e segurança dos imóveis ocupados. 

As edificações e instalações disponibilizadas pela INFRAERO são as 
consideradas de necessidade da CONTRATADA; áreas complementares àquelas 
fornecidas pela CONTRATANTE e/ou melhorias nas áreas fornecidas, serão executadas 
por conta e responsabilidade da CONTRATADA, devendo haver prévia autorização da 
FISCALIZAÇÃO.  

A INFRAERO nada pagará a CONTRATADA pelas construções, instalações 
e/ou melhorias complementares que porventura tenham sido executadas. 

 

16 VISTORIAS TÉCNICAS DE CAMPO 
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O objetivo da Vistoria Técnica de Campo é a identificação e o registro de 
ocorrências ambientais resultantes das intervenções ou procedimentos de obra, bem 
como o acompanhamento do atendimento dos Programas Ambientais. 

A Vistoria Técnica de Campo será realizada conforme periodicidade acordada no 
planejamento e deverá percorrer todas as frentes de obra, sendo que, na medida do 
possível, deverá ser acompanhada pela fiscalização da obra, visando a comunicação 
imediata sobre o registro da ocorrência, bem como prováveis causas e soluções 
propostas. 

As Vistorias Técnicas de Campo serão registradas em instrumentos técnicos 
específicos, que serão discutidos na fase de planejamento e apresentados em Relatórios 
de Vistoria Técnica de Campo, que deverá conter a síntese do conjunto de observações 
ambientais registradas, as fichas de registro, relatório fotográfico, além de outras 
informações relevantes sobre o andamento das obras observadas na vistoria. 

17  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

Os Programas Ambientais deverão acompanhar a execução da obra relacionada 
diretamente com o empreendimento.  

18 QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA E EQUIPE PARA EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS 

 

A CONTRATADA deverá ser uma empresa especializada em elaboração de 
Estudos Ambientais ou de Assessoria e/ou Consultoria Ambiental ou de elaboração de 
Projetos Ambientais, com experiência comprovada. A CONTRATADA deverá ser 
devidamente licenciada para exercer tal atividade, perante os órgãos licenciadores e 
fiscalizadores. 

A comprovação da qualificação da empresa se dará através: 

I. Prova de inscrição ou registro da empresa e dos seus Responsáveis Técnicos, 
junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou outros 
conselhos cabíveis, exercício vigente; 

II. Recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART que deve ser 
assinado por profissional habilitado e pelo contratante do serviço; 

III. Comprovação da CONTRATADA de possuir em seu quadro permanente, na 
data prevista para apresentação da proposta, profissionais devidamente habilitados para 
execução dos serviços citados, detentores de atestados ou certidões de responsabilidade 
técnica. 
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A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes 
requisitos: 

I. Empregado: Cópia da "Ficha ou Livro de Registro de Empregado registrada na 
DRT, ou ainda, cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

II. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

III. Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou 
limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando 
de sociedade anônima; 

IV. Responsável Técnico: Cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe 
da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT. 

Todos os profissionais de ensino superior devem estar registrados no Conselho 
da Categoria e emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) sobre os serviços 
prestados, exceto quando a ART não estiver disponível à Categoria pelo seu respectivo 
Conselho. Na empresa deve ter profissional que assuma a responsabilidade técnica pelo 
Serviço, através de Termo de Responsabilidade Técnica.  

Os responsáveis técnicos pelo manejo da fauna deverão demonstrar experiência 
comprovada no estudo do táxon a ser manejado ou área de estudo o que deve ser 
comprovado pelo currículo Lattes. 

Tendo em vista que a equipe técnica é formada por profissionais de diferentes 
áreas do conhecimento sendo em sua maioria profissionais ligados ao Conselho de 
Biologia considerou-se como base para composição do salário o valor previsto no 
Conselho Federal de Biologia (CFBio). 

19 VEÍCULO 
 

A CONTRATADA deverá fornecer e operar um veículo para a execução dos 
serviços de levantamentos em campo e transporte de pequenos animais. O veículo deve 
atender às normas e condições dos Órgãos de Trânsito para circulação em vias públicas, 
tendo as seguintes características: 

O veículo disponibilizado poderá ser novo (zero km), ou fabricado no máximo há 5 
(cinco) anos, comprovado através de nota fiscal de compra/locação e/ou certificado de 
propriedade emitido por órgão governamental de trânsito, devendo estar em excelente 
estado de uso. 

Em que pese o orçamento do veículo apresentado na proposta comercial ser 
utilizado o valor de um “0 Km - ZERO Km” como valor máximo aceito pela Infraero, 
na homologação da proposta vencedora da licitação será considerado o valor 
correspondente do veículo proposto pela licitante, uma vez que se admite veículo com 
até 5 anos de uso, na forma do parecer técnico, podendo ser comprovado por meio da 
Nota Fiscal do bem e/ou por meio de sua escrituração contábil em seu ativo mobilizado, 
deduzido a depreciação, bem como o seu residual. Não serão aceitos valores sem a 
devida comprovação.   
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Especificações do veículo tipo pick-up, cabine dupla: 

Motor Diesel, turbo alimentado, dianteiro longitudinal, 4 em linha, 
Injeção eletrônica de combustível, com potência entre 140cv a 165cv;     
Transmissão: Manual de 5 velocidades "over drive" ou automática, com 
tração 4 x 4;   
Direção: Hidráulica convencional 
Rodas: Em Aço estampado R15 ou R16 ou Alumínio R16;  
Pneus: Radiais 225 a 245/75 R15 ou Radiais 235 a 265/70 R16; 
Dimensões (em centímetros): 

Comprimento Total Entre 5.204 a 5.260 
Largura (carroceria) Entre 1.782 a 1.800 
Altura Entre 1.661 a 1800 
Distância entre eixos Entre 3.122 a 3.192 

O veículo deverá se dotado de sinalizador rotativo amarelo montado na 
parte superior mais elevada do veículo, de maneira a permitir sua 
visibilidade em todas as direções (360º);  
Cor: Amarela (adesivado ou pintado), conforme padrão a ser indicado 
pela  INFRAERO;  
Sinalização de para choque zebrado preto e amarelo, conforme padrão a 
ser informado pela INFRAERO; 

 

Deverá ter resistência mecânica e pneus compatíveis para realizar deslocamentos 
em vias internas, pavimentadas ou não; em áreas não preparadas e sujeitas a atolamento 
dentro do sítio aeroportuário.   

A INFRAERO não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer multas 
oriundas de infrações de trânsito ocorridas durante a prestação de serviços.   

Em caso de falha mecânica, pane ou sinistro, a CONTRATADA deverá realizar a 
substituição do veículo dentro de, no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a 
comunicação da ocorrência, ou conforme aceito pela fiscalização operacional da 
INFRAERO, por outro veículo idêntico e com as mesmas características do veículo 
contratado.   

A CONTRATADA deverá repor o veículo com as mesmas características do 
veículo originalmente contratado, conforme descrito, no prazo máximo de 20 dias 
corridos ou conforme aceito pela fiscalização operacional da INFRAERO, após a 
substituição pelo veículo equivalente. 

Caso a substituição acima não possa ocorrer por veículo idêntico, poderá ocorrer 
por veículo que compreenda, pelo menos, a mesma qualidade técnica, aceita na 
contratação inicial, incluindo a data de fabricação. O veículo substituto deve estar em 
excelente estado de uso e conservação e será posto em operação somente após a 
aprovação da fiscalização operacional da INFRAERO.   

Em caso de inviabilidade de fornecimento de veículo idêntico e com as mesmas 
características do veículo contratado, proceder-se-á o devido aditamento ao contrato, 
com a substituição por veículo com características iguais ou superiores ao do veículo 
descrito, sendo considerados, para todos os efeitos, os valores financeiros do veículo 
inicialmente contratado. 



29 
 

29 

 

Durante toda a vigência do contrato, o veículo deverá manter as características de 
qualidade, descritas anteriormente. Caso o veículo contratado ultrapasse em 5 (cinco) 
anos de sua fabricação, o mesmo deverá ser substituído. 

Não será aceita a substituição de veículo equivalente, diverso das características do 
veículo contratado, em caráter permanente 

20  RELAÇÕES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO 
 

Antes do início dos trabalhos a CONTRATADA deverá marcar uma reunião 
com a FISCALIZAÇÃO, quando será apresentada a equipe de trabalho, a equipe de 
fiscalização e seus respectivos coordenadores. Nesta oportunidade também serão 
transmitidas as demais informações necessárias ao perfeito andamento dos serviços. 

A CONTRATADA fornecerá a qualquer momento, todas as informações de 
interesse, para execução dos serviços, que a FISCALIZAÇÃO julgue necessário 
conhecer ou analisar. 

Nas ocasiões em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu 
representante, deverá apresentar-se às convocações da FISCALIZAÇÃO, em seus 
escritórios. 

Cabendo à FISCALIZAÇÃO, no ato da convocação, especificar os assuntos que 
serão tratados, a CONTRATADA arcará com os ônus ocasionados pelo não 
atendimento da convocação. 

A FISCALIZAÇÃO terá, a qualquer tempo, livre acesso a todos os locais onde o 
trabalho estiver em andamento. 

A programação da execução dos serviços obedecerá às orientações da 
FISCALIZAÇÃO, em hipótese alguma poderá prejudicar a operacionalidade do 
Aeroporto. 

Serão realizadas reuniões de avaliação dos serviços, entre a CONTRATADA e a 
FISCALIZAÇÃO, com periodicidade prevista no Plano de Trabalho, não excluindo 
convocações extras que a FISCALIZAÇÃO julgue necessário. 

Durante qualquer fase de elaboração dos trabalhos, caso surjam dúvidas e/ou 
indefinições relativas aos serviços, em que se justifique a orientação da 
CONTRATANTE, o coordenador de projeto da CONTRATADA deverá consultar 
formalmente à FISCALIZAÇÃO, que lhe responderá por escrito através de documento 
adequado. 

21 CIDADE SEDE DA FISCALIZAÇÃO 
 

Tendo em vista as obrigações definidas neste documento as LICITANTES 
deverão considerar que a Coordenação da FISCALIZAÇÃO do contrato, estará sediada 
no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, RS. 
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22 TRABALHO DE CAMPO 
 

Para realização do trabalho de campo no sítio aeroportuário será fornecido a 
equipe crachá de identificação, de uso obrigatório e a expensas da CONTRATADA.   

Para a obtenção de crachá a CONTRATADA encaminhará correspondência 
relacionando o nome do funcionário, o cargo que ocupa na empresa, cópia da carteira 
profissional e da folha de registro de contrato profissional, cópia da carteira de 
identidade, com 05 dias úteis antes da data prevista para o início das atividades. 

23 RECURSOS DE INFORMÁTICA 
 

A elaboração dos documentos constituintes dos relatórios intermediários e final 
deverá ser feita sempre que possível com a utilização de sistemas informatizados, 
observando os critérios de denominação dos diretórios e arquivos conforme 
INFRAERO. 

A documentação deverá utilizar os recursos a seguir mencionados. 

 

23.1 TEXTO 
Deverá ser utilizado o processador de texto WORD 2000, ou superior, da 

MICROSOFT, no formato “DOC”. 

23.2 PLANILHAS 
A confecção de planilhas deverá ser feita com a utilização do programa EXCEL 

2000, ou superior da MICROSOFT no formato “XLS”. 

23.3  DESENHOS 
A geração dos desenhos deverá ser feita com a utilização do programa 

AutoCAD, da Autodesk, no formato “DWG”, salvo na versão 2010. 

23.4 FOTOGRAFIAS 
 

Deve ser realizado o registro fotográfico das áreas de intervenção, de situações 
julgadas relevantes durante as atividades, dos eventos de Educação Ambiental e de 
todos os procedimentos relacionados à fauna, tais como captura, destino para carcaças, 
conforme legislação específica. É preferível que as figuras e fotos sejam colocadas no 
interior do texto, em local oportuno para melhor entendimento. 

24 APLICAÇÕES DE PENALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO 
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Serão utilizadas como critério para caracterização de irregularidade/não 
conformidade e, por conseqüência aplicada as penalidades previstas no contrato: 

• A não entrega do relatório intermediário (mensal) para avaliação e pagamento do 
contrato até o dia 25 de cada mês; 

• O descumprimento das licenças e/ou das autorizações emitidas pelos órgãos 
ambientais (IBAMA/RS, SMAM/POA e FEPAM/RS) e/ou das permissões do 
IPHAN; 

• O não atendimento no prazo estipulado de qualquer solicitação da 
FISCALIZAÇÃO quanto à regularização de itens previstos no contrato; 

• O atraso no andamento dos serviços por omissão da CONTRATADA; 
• Quantidade superior a uma reclamação formal recebida pela FISCALIZAÇÃO 

no mês; 
• Quantidade superior a 5% de eventos programados e não executados no mês; 
• A não utilização de EPI´s pelos profissionais; 
• Ausência de profissionais no aeroporto para execução das atividades objeto do 

contrato; 
• O não atendimento aos acionamentos da FISCALIZAÇÃO durante o período 

contratual. 

25 REFERÊNCIAS 
 

25.1  LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 

Para desenvolvimento dos trabalhos, a CONTRATADA deverá considerar como 
base legal a Legislação Federal, Estadual e Municipal e as normas técnicas vigentes 
aplicáveis, referentes ao assunto, dentre as quais se citam: 

• Lei Federal nº 5.197/1967 – Dispõe sobre proteção a fauna e dá outras 
providências. 

• Lei Federal nº 9.605/1998 e Decreto nº 6.514/2008– Lei dos Crimes 
Ambientais. 

• Lei Estadual nº 11.520/2000 – institui o Código Estadual do Meio Ambiente do 
Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. 

• IBAMA - IN nº 72/2005 – normatiza a elaboração de Plano de Manejo da Fauna 
Silvestre em Aeroportos. 

• IBAMA – IN nº 141/2006 - regulamenta o controle da fauna sinantrópica nociva. 
• IBAMA – IN nº 146/2007 - estabelece critérios para procedimentos relativos ao 

manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e 
destinação) em áreas de influência de empreendimentos e atividades 
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna sujeitas 
ao licenciamento ambiental, como definido pela Lei n° 6938/81 e pelas 
Resoluções Conama n° 001/86 e n° 237/97. 

• IBAMA – IN nº 179/2008 – Define as diretrizes e procedimentos para destinação 
dos animais da fauna silvestre nativa e exótica apreendidos, resgatados ou 
entregues espontaneamente às autoridades competentes. 
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• Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Decreto N
o
 15.418/2006 – Dispõe sobre 

os procedimentos para supressão, transplante ou podas de espécimes vegetais e 
dá outras providências. 

• Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961 – dispõe sobre os monumentos 
arqueológicos e pré-históricos. 

• IPHAN – Portaria 07 de dezembro de 1988. 

• IPHAN – Portaria 230 de dezembro de 2002. 

• IPHAN – Normas e gerenciamento do patrimônio arqueológico, disponível em 
http://www.arqueologiasp.org/arqueologia/v1/biblioteca-virtual/ 

• Resolução nº 369/2006 do CONAMA - Dispõe sobre os casos excepcionais, 
de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 
Permanente -APP; 

• Lei Estadual nº 9.519/92 – Institui o Código Florestal do Estado do Rio Grande 
do Sul e dá outras providências (em particular o artigo 33); 

• Instrução Normativa do MMA nº 6, de 23 de setembro de 2008 – Reconhece as 
espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção; 

• Decreto Estadual nº 42.099/2002 (RS) - Declara as espécies da flora nativa 
ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 
providências. 

 

25.2  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

• Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental para a Ampliação 
da Pista de Pouso e Decolagem 11/29 do Aeroporto Internacional Salgado Filho. 
Neotropica Consultoria Ambiental Ltda. 2008. 

• Estudos e Atividades Ornitológicas: Relatórios 2003-2006. MRS Consultoria 
Ltda. 2006. 

• Manual de Controle do Perigo Aviário para Aeroportos da Rede INFRAERO – 
COPPE/UFRJ, 2006. 

• Implantação da Técnica de Falcoaria para o Controle da Avifauna no Aeroporto 
Internacional Salgado Filho. Relatórios 2009-2010. Hayabusa Consultoria 
Ambiental Ltda. 2010. 

• Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem 11/29 e Taxiway “D” do Aeroporto 
Internacional Salgado Filho – Porto Alegre/RS, Detalhamento dos programas 
ambientais propostos no EIA/RIMA para todas as fases do empreendimento, 
item 06 LP N° 116/2009-DL. 

 

25.3  OUTROS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 
 

Além dos documentos acima citados, estarão disponíveis para consulta durante o 
desenvolvimento dos trabalhos no Arquivo Técnico da Gerência de Engenharia 
da Superintendência Regional do Sul, todos os projetos existentes (plantas, 
levantamento cadastral, memoriais, relatórios, etc.) referentes ao Aeroporto 
Internacional Salgado Filho. Em sendo necessário a consulta dos documentos 
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supracitados a CONTRATADA deverá formalizar pedido de vistas aos referidos 
documentos. A cópia destes documentos ocorrerá a expensas da 
CONTRATADA. 


