ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES ESTRATÉGICAS

EDITAL n° 1/2022/IMA/GELAE

Florianópolis, 22 de agosto de 2022.

Assunto: Estudo da Pesca

Edital de Seleção para Estudo n° 001/2022/IMA/GELAE
SELEÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOCIOAMBIENTAL DE VALORAÇÃO
ECONÔMICA DE IMPACTOS DO TERMINAL GÁS SUL NA ATIVIDADE PESQUEIRA

1.

PROPÓSITO DO EDITAL

1.1. A finalidade deste edital é a seleção de pessoa física ou Jurídica para elaboração de Estudo
Socioambiental para valoração econômica dos impactos causados pela implantação e restrições da
operação do Terminal Gás Sul - TGS na atividade de pesca artesanal profissional e também a proposição
de metodologia para levantamento de dados de referência e acompanhamento dos impactos durante o
início da operação do TGS.
1.2. Este estudo servirá como base para a elaboração pelo IMA de estimativas de impactos e
equalização da compensação para a atividade da pesca, e não tem a prerrogativa de levantar provas
periciais.
1.3. A contratação da selecionada se dará por meio de instrumento contratual entre esta, o IMA, e a
empresa NFE - New Fortress Energy, responsável pelo Terminal Gás Sul, sendo esta a responsável por
arcar com as custas do estudo conforme firmado no Termo de Compromisso n° 07/2021.
1.4. Quaisquer dúvidas quanto a requisitos, condições e/ou especificações referentes ao estudo
técnico deverão ser transmitidas à Gerência de Licenciamento Ambiental de Atividades Estratégicas GELAE do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina-IMA, nos telefones(048) 3665-4187 ou
98809-8680, ou pelo e-mail gelae@ima.sc.gov.br.
2.

PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO

2.1 Poderão participar na seleção as pessoas físicas ou jurídicas que demonstrem experiência e formação
na área do estudo a ser realizado, desde que não impedidas por motivos legais.
2.2 Para participação na seleção deverão ser apresentados, pelos interessados, por meio de
protocolo digital conforme disposto no https://www.ima.sc.gov.br/index.php/protocolo-digital ou
presencialmente nas unidades do IMA dos seguintes documentos acompanhados das comprovações
cabíveis:
Proposta de Trabalho respeitando o descrito no item 3 deste Edital;
Listagem do(s) profissional(is) incluindo currículo(s) e inscrição nos conselhos de classe
(quando houver).
Listagem sumarizada das experiências profissionais relacionadas à ao objeto do estudo com
comprovação. A pontuação se dará conforme a tabela 1 do item 5.1 deste Edital.
Proposta de valor para a realização do estudo. O valor máximo para a elaboração do
trabalho foi estabelecido em R$ 200.000,00.
Declaração assinada de imparcialidade e idoneidade, atestando não terem quaisquer
relações diretas ou indiretas com nenhuma das partes e/ou seus representantes legais, não ter
qualquer interesse, direto ou indireto, no objeto e/ou no resultado do estudo, sob pena de
responderem por crime de falsidade ideológica, nos termos do Art. 299 do Código Penal.

Endereço: Av. Mauro Ramos, 428 - Centro, 4º Andar
CEP: 88020-300 - Florianópolis - SC. E-mail: contato@ima.sc.gov.br

Página 1 de 6

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES ESTRATÉGICAS

3.

RESUMO DA PROPOSTA DE TRABALHO:

Apresentar resumo das propostas de trabalho para o cumprimento dos objetivos do estudo em documento
PDF com as seguintes especificações: Margens: Esquerda e superior com 3 cm, Direita e inferior com 2
cm; Fonte: Arial ou Times New Roman tamanho 12; Espaçamento: de 1,5 no texto e Parágrafo de 1,25,
contendo os itens:
3.1. Proposta de trabalho para a obtenção do número real de pescadores afetados (até 20 linhas);
3.2. Proposta de trabalho para a avaliação dos impactos do empreendimento na atividade pesqueira
devido às obras de instalação e pelas restrições referentes à operação da plataforma (até 20 linhas).
3.3. Proposta de trabalho para a valoração econômica para fins de indenização referente aos
impactos da atividade na pesca artesanal (até 20 linhas);
3.4. Proposta de trabalho para estruturar as metodologias de monitoramento pré e pós operação do
Terminal para acompanhamento dos impactos (até 20 linhas).
4. TERMO DE REFERÊNCIA PARA O ESTUDO
O estudo a ser realizado consiste no levantamento de dados e informações a respeito dos impactos
do TGS na atividade de pesca artesanal profissional afetada pela sua instalação e operação entre São
Francisco e Itapoá para fins de equalizar a compensação indenizatória.
4.1. Objetivos:
Os objetivos do estudo são:
Verificação dos impactos causados pelas restrições e interferências referentes à instalação
do TGS na atividade de pesca.
Identificação dos impactos diretos que a presença do Terminal e suas restrições
implicarão aos pescadores artesanais profissionais.
Precificação de estimativa de indenizações equivalentes aos impactos identificados.
Proposição de método para monitoramento da pesca e pescado a ser realizado durante a
operação do empreendimento, incluindo a obtenção de dados de referência anteriores ao início da
operação.
4.2. Metodologia:
Neste item deverá ser apresentado o detalhamento dos métodos utilizados para a obtenção dos
dados, informações e composição dos valores para todos os estudos realizados.
4.3. Resultados:
Exige-se a apresentação dos seguintes produtos em resultado do estudo (o não cumprimento deste
item pode implicar em aplicação de sanções):
4.3.1. Mapas sobre imagem aérea com as áreas de ocorrência direta dos impactos sobre a pesca.
4.3.2. Mapas sobre imagem aérea com a delimitação das licenças de pesca atualmente vigentes no
local.
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4.3.3. A listagem dos pescadores diretamente afetados em sua atividade pesqueira pela instalação
do empreendimento e pelas restrições que o Terminal implica, incluindo registro na colônia e registro de
defeso na categoria da espécie afetada para aqueles que tiverem os registros.
4.3.4. A valoração histórica estimada do faturamento da pesca dos pescadores diretamente
atingidos, no mínimo dos 3 anos anteriores à obra e sua média anual.
4.3.5. Descrição detalhada e espacialização dos impactos diretos da implantação do TGS na pesca
artesanal, referentes às restrições e interferência das obras, delimitação de zonas de segurança e
exclusão e sobreposição com licenças de pesca.
4.3.6. Valoração estimada do impacto no faturamento que as obras de instalação do
empreendimento causaram aos pescadores diretamente afetados.
4.3.7. Valoração estimada do impacto no faturamento a ser causado pela sobreposição da
plataforma e suas zonas de exclusão e segurança nas atividades pesqueiras que ocorrem no local.
4.3.8. Proposição de método para produção de dados de referência e monitoramento periódico pelo
período de um ano das espécies de pescado e do faturamento da pesca para avaliação dos impactos da
operação do empreendimento na atividade.
4.4. Quesitos/Inquirições.
O especialista deverá levantar informações e responder às seguintes inquirições, cujas respostas
devem constar no resultado do estudo e embasar seus resultados:
1.
2.

Quais são as restrições estabelecidas para a pesca devido a instalação e operação do TGS?
O empreendimento impactará de que maneira os pescadores da pesca da tainha devido a
presença da FSRU e estruturas submarinas?
3.
A Implantação do TGS, considerando a área demarcada como de interrupção para
realização da obra, impediu a pesca da tainha em algum ponto da Área de Influência Direta (AID)
do empreendimento?
4.
As licenças de pesca de arrasto de praia sobrepostas pelo empreendimento TGS possuem
coordenadas geográficas que definem suas localizações?
5.
Na AID do TGS, a pesca artesanal de arrasto de praia é realizada em quantos metros (em
média) para dentro do mar e em que profundidade? Esta modalidade é afetada pelo
empreendimento?
6.
Ocorrem sobreposições das restrições do Terminal Gás Sul com relação às licenças de
pesca de caceio e arrasto de praia, da espécie tainhas e faunas acompanhantes?
7.
Foi informado que os territórios pesqueiros das licenças de pesca da localidade
compreendem uma milha náutica medida da costa em direção ao mar. Esta informação procede?
8.
A instalação, e estabelecimento de zonas de segurança e exclusão do Terminal Gás Sul
resulta em danos culturais relevantes sobre a pesca artesanal no local?
9.
Quais são os métodos existentes para valoração para danos culturais presentes na literatura
e/ou estudos de casos?
10.
Os dados de produção da pesca na área de influência direta do empreendimento podem ser
considerados suficientes para a estimativa de faturamento anual médio da pesca?
11.
Quais as restrições referentes à área de fundeiro n°6 se sobrepõem às da implantação e
operação do TGS?
12.
Considerando a área de exclusão, definida pela Marinha, será possível a passagem de
pequenas embarcações entre o empreendimento e a praia?
13.
Caso a restrição gere a necessidade de contorno “por fora” da zona de restrição em algum
momento, é possível valorar o impacto desta restrição no faturamento da atividade pesqueira,
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considerando a equivalência das perdas?
Quantos pescadores utilizam o canal conhecido como “boca da barra” no sumidouro do
Capri/forte para entrar e sair da Baía da Babitonga? Qual a periodicidade média deste trânsito?
15.
Qual a movimentação que o TGS implica em sua fase de operação? Esta movimentação é
relevante, considerando o movimento existente de grandes embarcações atualmente?
16.
As intervenções das obras de instalação do empreendimento (dolphins e gasoduto
submarino) implicaram na redução da pesca na AID do empreendimento?
17.
Baseado nos dados dos monitoramentos de ruídos, qualidade da água, de biota aquática e
outros produzidos durante a instalação do empreendimento, é possível estabelecer a magnitude do
impacto das intervenções na disponibilidade do pescado?
18.
Há histórico de desvio ou afastamento de cardumes de tainha de fontes de ruído equivalente
aos esperados na operação do TGS?
19.
Qual a estimativa de redução da renda da pesca durante as obras do TGS?
20.
É permitida a venda de pescado sem nota fiscal ou outro documento fiscal apto? Quais
outros métodos podem contribuir para a estimativa de renda individualizada e coletiva?
21.
Qual a faixa de proporção de faturamento das licenças sobrepostas à áreas de segurança e
exclusão que será reduzida?
22.
As licenças de pesca onde a sobreposição com o empreendimento implica em perda da
possibilidade de continuação da atividade podem ser precificadas?
23.
É possível diferenciar os impactos em detentores de licença de pesca e camaradas?
24.
É realizado algum monitoramento de desembarque pesqueiro na Baía da Babitonga com
dados de antes da implantação do TGS? É possível estabelecer uma linha base (baseline) de
monitoramento pesqueiro, com a mesma metodologia, antes e depois da implantação do
empreendimento?
25.
Qual o volume aproximado de pesca por ano dos últimos três anos considerando os
diretamente afetados? E qual o valor médio estimado de faturamento anual para estes?
14.

4.5. Do prazo:
Para o resultado "4.3.8. Proposição de método para produção de dados de referência e
monitoramento periódico pelo período de um ano das espécies de pescado e do faturamento da pesca
para avaliação dos impactos da operação do empreendimento na atividade" fica estabelecido o prazo de
30 dias corridos da homologação da seleção no Diário Oficial do Estado (DOE) para apresentação.
A selecionada terá o prazo total de 3 meses a partir da publicação da homologação da seleção no
Diário Oficial do Estado (DOE) para apresentar o estudo concluído ao IMA por meio de protocolo eletrônico
(SGPe) ou presencial.
5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A equipe avaliadora é composta pelos integrantes da equipe técnica de análise do licenciamento
que assinam este edital.
A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores da soma das
pontuações nos itens Experiência e Qualificação Técnica, Resumo da Proposta e Proposta de Preço,
sendo declarada vencedora proposta que atingir a maior soma de pontuação, conforme a fórmula:
PT = QT + RP + PP, onde PT = Pontuação Total / QT = Qualificação Técnica/ RP = Resumo das
Propostas/ PP = Proposta de Preços
No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito considerando, em
primeiro lugar, a maior pontuação no critério de qualificação, em caso de empate, a maior pontuação da
proposta técnica e como último critério de desempate, se necessário a experiência com monitoramentos
de pesca.
A falsidade de informações nas propostas, deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo
ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a proponente e comunicação do fato às
autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.
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5.1. Experiência e Qualificação Técnica (QT)
As pessoas físicas ou jurídicas interessadas em participar do certame deverão comprovar
habilitação profissional/acadêmica, bem como experiências concernentes à atividade objeto deste estudo
conforme a Tabela 1.
Tabela 1: Experiência e qualificação técnica da proponente

Tabela
1
1
2
3
4
5
6

Critérios técnicos da Proponente

Valoração
das experiências
Trabalhos técnicos realizados na área objeto do estudo.
0a4
Experiência com Coordenação de projetos/estudos técnicos
0a4
na área objeto de estudo
Trabalhos técnico/científicos publicados na área objeto do
0a3
estudo
Experiência com outras atividades relacionadas à pesca
0a3
artesanal
Formação acadêmica na área
0a3
Trabalhos com Avaliação de Impacto Socioambiental com
0a2
pesca

5.2. Resumo das Propostas de Trabalho (RP)
Adequação da proposta técnica quanto aos resumos apresentados para cada item da proposta
técnica (item 3 do edital) conforme a Tabela 2:
Tabela 2: Valoração das propostas de trabalho

Tabela
2

1
2

3
4

Aptidão da proposta

3.1. obtenção do número
real de pescadores afetados
3.2. avaliação dos impactos
na atividade pesqueira devido às
obras de instalação e pelas
restrições...
3.3 Valoração econômica
para fins de indenização
3.4 Metodologias de
monitoramento pré e pós operação
do Terminal

Pleno
Atend.
Insatisfatóri
o
0

Satisfatório

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

5.3. Proposta de Preço (PP)
A pontuação quanto à proposta de valor se dará da seguinte forma:
A pontuação será, em unidades, referente à dezena da porcentagem abaixo do valor máximo.
Exemplos: Considerando o valor máximo de 200 mil, uma proposta de R$ 160 mil é 20% menor que
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o teto estipulado, o que confere uma pontuação de 2 pontos para a proposta.
Uma proposta de 100 mil é 50% menor que o teto, recebendo a pontuação de 5 neste critério.
Uma proposta de 94 mil é 52% menor que o teto, recebendo uma pontuação de 5,2.
6. CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
6.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de
trabalho, descritas na Tabela 7 abaixo:
Tabela 3 Etapas

Descrição da Etapa

Data

Etapa

limite
1

Homologação da seleção por meio de ATA assinada pela comissão de
avaliação e o Presidente do IMA, com a classificação dos proponentes, e 28.09.2022
convocação da selecionada para apresentação dos documentos.
2
Apresentação dos documentos cadastrais da selecionada (Fotocópia de
Comprovante de residência, Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa 30.09.2022
Física (CPF) e inscrição no CNPJ (para pessoa jurídica) e declaração
autenticada de não impedimento em realizar o estudo para o estado.
4
Formalização da parceria com assinatura do instrumento contratual
05/10/2022
5
Publicação da homologação da seleção no Diário Oficial do Estado
(DOE).
07/10/2022

6.2. O pagamento será realizado na proporção de 50% no ato da homologação e 50% após a
verificação do cumprimento do contrato e do Termo de Referência para o estudo.
7. SANÇÕES
Para o caso de descumprimento do contrato serão aplicadas as seguintes sanções, que estarão
descritas no instrumento contratual a ser firmado:
1.

Em caso de atraso para o cumprimento será aplicada multa diária no valor de R$ 3.000,00
(Três Mil Reais).
2.
Em caso de não cumprimento da totalidade dos resultados exigidos, ou deficiências graves
no estudo poderá ser suspenso o pagamento da parcela final do pagamento.
3.
Em caso de não cumprimento por responsabilidade exclusiva do contratado, serão aplicadas
as seguintes sanções: Obrigação de devolução dos valores recebidos e não pagamento do saldo
remanescente, além de multa simples de R$ 50 (Cinquenta Mil Reais).

Fernando Bombardelli
Gerente GELAE e.e.

Margit Simon
Engenheira Química - TCA

Gustavo Rossa Camelo
Administrador - ANS

Nilo Vianna Teixeira
Sociólogo - ANS
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