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Termo de Referência para contratação de serviços ambientais necessários à 
regularização ambiental do Condomínio Quintas do Sol em processo de licenciamento 
ambiental (processo n° 00391-00016800/2017-14), 

Os serviços indicados abaixo constam da manifestação de pendências n° 659/2018 – 
GEAAM/SULAM/IBRAM e deverão ser executados em sinergia com outros serviços já 
contratados pela Administração do Condomínio, no âmbito das solicitações da SEGETH-GDF  

Produtos esperados:  

1 – Apresentar Plano de Trabalho evidenciando as etapas de trabalho, a metodologia a ser 
utilizada, incluindo o arcabouço legal (normas técnicas) que servirão de norteamento, o 
cronograma físico e financeiro e a equipe envolvida: Prazo: 15 dias contados a partir da 
assinatura do contrato. 
 
2 - Assessorar a Administração do Quintas do Sol na apresentação da documentação 
referente ao abastecimento de água e outorgas de uso dos recursos hídricos para captação 
de água subterrânea junto aos órgãos pertinentes. Prazo 25 dias contados a partir da 
aprovação do Plano de Trabalho. 

3 – Apresentar estudo de risco geotécnico e identificação/delimitação das APPs do 
condomínio, considerando o disposto nas Leis n°. 6766/1979, n° 12651/2012 e Decreto n° 
30.315/2009 com o conteúdo mínimo indicado na sequência.  
 
3.1 - O estudo deverá considerar também as informações do relatório dos lotes com 
restrições (folhas 1007 a 1056 do processo IBRAM). A saber:  

a) Caracterização da área;  
b) Aspectos geológicos;  
c) Declividade dos terrenos;  
d) Caracterização da vegetação;  
e) Patologias construtivas;  
f) Caracterização dos taludes  
g) Caracterização de todos os tipos de nascentes (observar a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade 42, de 28/02/2018) 
h) Carta geomorfológica;  
i) Análise de aptidão geotécnica;  
j) Áreas susceptíveis à inundação;  
k) Análise da susceptibilidade à ocorrência de deslizamentos;  
l) Definição de todas as classes de áreas de preservação permanente - APP.  
 

Obs.: todas as técnicas de elaboração e processamento, bem como os resultados 
apresentados no estudo devem ser descritos em detalhes, desde a sua concepção até os 
resultados obtidos. 

   
Os levantamentos, devidamente acompanhados dos relatórios técnico-fotográfico, deverão 
ser produzidos em escala 1:1.000 e entregues em meio digital e em papel. Prazo: 60 dias 
contados a partir da aprovação do Plano de Trabalho. 

4 - Apresentar projeto de drenagem pluvial e acompanhar o processo de aprovação do 
mesmo pela NOVACAP. As alterações eventualmente solicitadas pela Cia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil deverão ser realizadas no âmbito do contrato. Prazo 60 dias contados 
a partir da aprovação do Plano de Trabalho. 
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5 - Apresentar a atualização de inventário florestal abrangendo toda a vegetação atual do 
condomínio, bem como a extrapolação para o quantitativo de vegetação que foi suprimido 
após a publicação do decreto n°. 14.783/1993. Devem ser utilizados como norteamento os 
estudos feitos pela empresa TOPOCART para o Quintas do Sol, que se encontram à 
disposição na Administração do Condomínio. Prazo: 60 dias contados a partir da aprovação 
do Plano de Trabalho 

6 - Apresentar sugestão de cálculo de compensação ambiental conforme as exigências da 
instrução IBRAM n°. 76/2010, 01/2013 e 75/20168. Prazo 80 dias contados a partir da 
aprovação do Plano de Trabalho. 

7 - Elaborar plano de recuperação de áreas degradadas - PRAD para todas as áreas 
degradadas no interior do condomínio ou que sejam diretamente afetadas em função da 
instalação do mesmo, observando o disposto nas Instruções Normativas 08/2012 e n°. 
723/2017. Prazo 100 dias contados a partir da aprovação do Plano de Trabalho. 

8 – Elaboração do produto final com sistematização de todas as ações realizadas no âmbito 
do contrato (relatório e mapas em pdf). O mesmo deverá conter ainda: 

a) parecer técnico evidenciando a poligonal passível de urbanização e regularização; 
b) mapeamento das áreas de maior risco e que necessitam de medidas de proteção ou 

desocupação 
c) indicação das medidas protetivas para as demais áreas (risco intermediário e moderado)  
d) indicação das áreas desocupadas que ainda podem ser ocupadas. 
e) Protocolos de entrega dos produtos e/ou informações à CAESB, ADASA e Defesa Civil. 

 
Prazo 120 dias contados a partir da aprovação do Plano de Trabalho. 
 

A contratada deverá prestar assessoria técnica ao Condomínio quando do envio do referido 
estudo ao IBRAM e também à Secretaria de Estado da Defesa Civil do Distrito Federal, 
devendo promover os ajustes indicados por ambos os órgãos sem quaisquer ônus ao 
contratante. 

Equipe técnica mínima para os trabalhos: 

- um Geólogo 
- um Engenheiro Civil 
- um Engenheiro Florestal 
 
Todos os profissionais deverão possuir curso superior completo, inscrição no CREA e 
comprovar a experiência na elaboração de estudos ambientais por meio de ART e/ou CAT. 
 
A empresa deverá apresentar seu Portfólio evidenciando, junto com seus atestados (CAT), 
sua experiência na condução de estudos e serviços desta monta. 
 
AS PROPOSTAS DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ MEIO-DIA DE 06/07/2018 (SEXTA-
FEIRA), EM ENVELOPES PARDOS LACRADOS, NA ADMINISTRAÇÃO DO 
CONDOMÍNIO. 
 

 
 a) VILMA ROCHA PONTES - Síndica 


