
  
 

  
 

TERMO DE REFERÊNCIA nº 2022.0322.00014-5  

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAR O PROJETO COMPLETO (EXECUTIVO) DE OBRA DA PRAÇA DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA 

BOCAINA DE INTERFACE COM A VILA DE TRINDADE, A PARTIR DE ANTEPROJETO JÁ EXISTENTE. 

 

1. OBJETIVO   

Contratação de serviços de consultoria pessoa jurídica para:  

(i) revisar pontualmente o anteprojeto já elaborado da Praça do Parque Nacional da Serra da 

Bocaina de Interface com a Vila de Trindade, Paraty/RJ, de acordo com o item 5.4 deste Termo 

de Referência.  

(ii) elaborar o Projeto Completo (executivo) e seus respectivos projetos complementares e 

perspectivas humanizadas deste anteprojeto. 

 

2. OBJETO 

Revisar o anteprojeto já elaborado de forma pontual e especificada no item 5.4 deste Termo de Referência 

e elaborar o Projeto Completo (executivo) de Praça do Parque Nacional da Serra da Bocaina de Interface com 

a Vila de Trindade, Paraty/RJ e demais edificações  estruturas previstas, incluindo projetos de Arquitetura e 

Urbanização (Arquitetura, Urbanização, Paisagismo, Comunicação Visual), Infraestrutura (Pavimentação, 

Sinalização Viária e Drenagem), Fundações e Estruturas (Estruturas de Concreto, Metálica e/ ou Madeira), 

Sistemas Hidrossanitários (Água Fria, Água Pluvial (Predial) e Esgoto Sanitário), Sistemas Elétricos (Força, 

Iluminação e de Proteção Contra Descargas Atmosféricas/ SPDA e Aterramento), Eletrônicos 

(Monitoramento – CFTV e Sonorização), Telemática (Dados e Voz), Sistemas Eletromecânicos (Climatização) 

e Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, bem como seus custos (orçamento) e planejamento de obra. 

 

3. ELEMENTOS QUE COMPÕEM ESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O conteúdo dos elementos que compõem esta especificação técnica geral, visa orientar o CONTRATADO quanto às 

premissas, condições, escopo e conteúdo, forma e quantidades que deverão ser entregues os produtos da presente 

contratação. 

Estes elementos são os seguintes: 

1. Termo de Referência – TDR/Geral 

2. Especificação Técnica Específica/ ETE – Anexo I 

3. Planilha de Serviços e Quantidades/ PSQ – Anexo II 

4. Planilha de Serviços e Preços / PSP – Anexo III 

5. Modelo de Cronograma Físico/ CR – Anexo IV 



  
 

  
 

6. Anteprojeto existente e produtos relacionados – Anexo V  

7. Manual de Sinalização do UC Federais / ICMBio – Anexo VI 

 

4. ANTECEDENTES E CONTEXTO   

O Parque Nacional da Serra da Bocaina (PARNA da Serra da Bocaina) tem na sua Área Estratégica Interna 

(AEI) de Trindade, Paraty/RJ, um de seus maiores desafios de ordenamento, tanto de ocupações irregulares 

quanto do turismo. Esta área chega a receber mais de 12 mil visitas por dia para admirar e usufruir de suas 

belezas cênicas, praias, piscinas naturais e cachoeiras. Apesar dos enormes avanços na implantação desta 

AEI (retirada de ocupações irregulares, processos de regularização fundiária em etapa de finalização e 

atividades de ordenamento da visitação em feriados), esta intensa visitação ainda ocorre de forma 

desordenada em grande parte do ano, gerando impactos e riscos à biodiversidade litorânea no interior da 

Unidade de Conservação. Outra característica desta área do Parque Nacional é a sua proximidade com a área 

urbana da Vila de Trindade, não tendo gradação entre um ambiente natural e um ambiente totalmente 

antropizado (ver imagem 01 abaixo). 

 

 

 

Assim, para avançar na conservação ambiental desta área, para oferecer aos visitantes e moradores 

Imagem 01: Área Estratégica Interna de Trindade do Parque Nacional da Serra da Bocaina 
(em verde) e sua proximidade com a Vila. 

Parque Nacional da Serra da Bocaina 

Vila de Trindade 



  
 

  
 

experiências de contato com a natureza de qualidade e para que haja espaço de interface entre a área urbana 

e a área natural, o ICMBio irá implantar praça com edificações de portaria e serviços, equipamentos de lazer 

e facilitadores (bancos, corrimãos, pergolados, bebedouros, lixeiras, etc) e estrutura de condução de 

visitantes para a portaria.  

A área passível de receber obras nesta região do Parque Nacional é o “Lote 06”, área recém adquirida pelo 

ICMBio (ver Imagem 02). Esta área tem aproximadamente 4,5 hectares e fica na localidade denominada 

Trindade, em Paraty/RJ, podendo ser acessada por estrada municipal a partir da rodovia Rio-Santos (BR-101). 

 

 

 

 

Para implantar as estruturas e equipamentos citados foi contratada, em 2019, consultoria especializada para 

elaboração dos projetos completos (executivos) e para fiscalizar a execução das obras. A consultoria 

contratada avançou até a etapa de anteprojeto (ver projetos e estudos em anexo), que inclui 

aproximadamente 1.400 metros quadrados de edificações, quando houve distrato. O anteprojeto entregue 

pela consultoria ainda tem pequenas pendências de ajustes e adequações, que deverão ser abordados pela 

nova consultoria a ser contratada. A seguir estão imagens do anteprojeto existente. 

Imagem 02: Área passível de obras na região de Trindade do Parque Nacional da Serra da 
Bocaina (em azul transparente). 



  
 

  
 

 

 

 

 

Imagem 03: Planta baixa geral do anteprojeto atual da Praça do Parque Nacional da Serra da Bocaina em Trindade. 

Imagem 04: Perspectiva aérea do anteprojeto da Praça do Parque Nacional da Serra da Bocaina. 



  
 

  
 

 

 

 

 

5. ESCOPO DO TRABALHO/ATIVIDADES  

 

As atividades e escopo previstos abaixo, bem como características e conteúdo mínimos para apresentação 

do conjunto de serviços e documentos referentes ao objeto dessa especificação estão descritas na 

Especificação Técnica Específica, Anexo I deste TDR. Para atingir os objetivos propostos deverão ser 

desenvolvidas ao menos as seguintes atividades: 

5.1 Revisão pontual, a nível de ciência e domínio, dos anteprojetos e demais documentos existentes; 

5.2 Visita técnica com o ICMBio na área do projeto; 

5.3 Reuniões técnicas com o ICMBio para esclarecer e discutir o projeto;  

5.4 Rever o anteprojeto existente, propondo soluções que considerarem pertinentes para aprovação do 

ICMBio, conforme listado abaixo: 

i.   Anteprojeto de conforto térmico em todas as edificações, incluindo sistemas eletromecânicos 

quando necessários. Dar preferência a soluções de sistemas passivos de climatização, onde for 

eficiente; 

ii.  Aprimoramento de soluções arquitetônicas e paisagísticas, pontualmente no entorno do edifício 

de controle de acesso, para induzir, facilitar os fluxos de entrada e saída de visitantes. Ver planta AP-

IG-01; 

Imagens de 05 a 08: Perspectivas do ponto de transportes coletivos, de quiosques de serviços, de edificações de 
controle e exposição e do salão multiuso do anteprojeto da Praça do Parque Nacional da Serra da Bocaina. 



  
 

  
 

iii. Aprimoramento do anteprojeto da edificação do controle propriamente dita, para atender a 

demanda a que se propõe e oferecer conforto aos seus usuários (iluminação e ventilação). Ver planta 

AP-PC-01;  

iv. Aprimorar a arquitetura dos pórticos, especificamente incluindo o local para instalação de 

programações visuais (placas de boas-vindas, voltem sempre etc.) e retirando elementos que podem 

dificultar o fluxo de visitantes. Ver planta AP-PP-01; 

v. Elaborar anteprojeto da ponte proposta (este item não foi desenvolvido no anteprojeto original). 

Ver planta AP IG-01; e 

vi.  Elaborar anteprojeto da casa do gerador (este item não foi desenvolvido no anteprojeto original). 

Ver planta AP DC-01; 

vii. Elaborar anteprojeto de comunicação visual (este item não foi desenvolvido no anteprojeto 

original) das edificações, pórticos, serviços e acessos do projeto, assim como a orientação direcional 

para estes, para a Vila de Trindade e para as principais praias nos arredores do projeto. Deverá ser 

aplicado, nos elementos projetados, o Manual de Sinalização do ICMBio; 

viii. Elaborar anteprojeto de paisagismo (este item não foi desenvolvido no anteprojeto original), 

considerando o entorno das áreas pavimentadas e edificadas e de circulação de pessoas. O projeto 

paisagístico deve incluir apenas espécies nativas dos ecossistemas locais. Ver planta AP IG-01; e 

ix: Elaborar anteprojeto dos equipamentos de recreação infantil (playground) e de ginástica ao ar 

livre (estes itens não foram desenvolvidos no anteprojeto original). Ver planta AP IG-01. 

 

5.6. Elaborar o Projeto Completo (executivo) de todo o conjunto relacionado no item 5.5 acima, com todos 

os projetos complementares, documentos, plantas, cortes e detalhes necessários e adequados à contratação 

da execução da obra de construção da Praça de Interface entre o Parque Nacional da Serra da Bocaina e a 

Vila de Trindade. Deverão ser apresentados ao menos projeto de Arquitetura e Urbanização (Arquitetura, 

Urbanização, Paisagismo, Comunicação Visual), de Infraestrutura (Pavimentação, Sinalização Viária e 

Drenagem), de Fundações e Estruturas (Estruturas de Concreto, Metálica e/ ou Madeira), de Sistemas 

Hidrossanitários (Água Fria, Água Pluvial (Predial) e Esgoto Sanitário), de Sistemas Elétricos (Força, 

Iluminação e de Proteção Contra Descargas Atmosféricas/ SPDA e Aterramento), Eletrônicos 

(Monitoramento – CFTV e Sonorização), de Telemática (Dados e Voz), de Sistemas Eletromecânicos 

(Climatização) e de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, bem como seus custos (Planilha 

orçamentária, com códigos de referencia SINAPI) e planejamento de obra. 

 

5.6.1 O projeto completo (executivo) e seus documentos correlatos devem ser elaborados para cada 

edificação/equipamento de forma independente, possibilitando a licitação/construção do projeto em 

etapas. 

 

5.6.2 O projeto completo (executivo) e seus documentos correlatos devem ser elaborados para 

atender as exigências da CONTRATANTE visando a contratação das obras. 

 



  
 

  
 

5.6.3 O projeto deve ser fornecido dentro dos padrões e requisitos para aprovação das licenças 

municipais, estaduais e federais necessárias (prefeitura, corpo de bombeiros, ANA, IPHAN etc).  A 

consultoria deve apoiar o ICMBio a dar entrada nos documentos para obtenção das mesmas e dar 

suporte para solução de quaisquer exigências, se necessário. Todos os desenhos devem ser realizados 

em conformidade com as Normas Técnicas (ABNT) e as legislações federal, estadual e municipal. 

5.6.4 Deve-se dar especial atenção ao projeto de tratamento de efluentes, não contemplado de 

maneira satisfatória no anteprojeto. Ressalta-se a necessidade de se adotar padrões de pureza 

compatíveis com a legislação pertinente, além de ser recomendável a adoção de sistemas 

demonstrativos de vanguarda, mesmo que parciais. Não serão admitidos descartes de efluentes nos 

cursos d’água (CONAMA no 430/2011), devendo ser priorizados sistemas de reuso e/ou 

evapotranspiração e/ou valas de infiltração.  

 

5.6.5 O projeto de iluminação artificial deve ter como diretriz a necessidade de se evitar qualquer 

emissão de luz desnecessária para dentro da área de uso mais controlada do Parque Nacional, dada 

a priorização da conservação da biodiversidade (exemplos e alternativas: iluminação direcionada para 

fora do Parque Nacional, iluminação com foco, redução da altura dos postes etc) e deve incluir a 

iluminação dos pórticos e fachadas das edificações voltadas para a área menos controlada da praça. 

 

5.7 Elaborar perspectivas e vídeos humanizados de diversos ângulos da praça e edificações para 

utilização em materiais de sensibilização da sociedade. Devem ser entregues ao menos as seguintes 

perspectivas: 

i.  Perspectiva aérea geral da praça no sentido Nordeste para o Sudoeste; 

ii. Perspectiva aérea geral da praça no sentido Noroeste para o Sudeste; 

iii. Perspectiva aérea geral da praça no sentido Sul para o Norte 

iv. Perspectiva de cada edificação; e 

v. Perspectiva da área de ginástica e parque infantil. 

 

 

6. PRODUTOS  

 

As diretrizes e descrições específicas dos produtos, bem como características e conteúdo mínimos para 

apresentação do conjunto de serviços e documentos referentes ao objeto dessa especificação estão 

descritas na Especificação Técnica Específica, Anexo I deste TDR. São os produtos a serem entregues e 

aprovados pelo ICMBio: 

PRODUTO 01 – Relatório contendo as análises dos anteprojetos e documentos correlatos existentes, 

da visita técnica a área do projeto, a memória da reunião técnica com o ICMBio e e o detalhamento 

do plano de trabalho para entrega dos produtos, contudo sem alterações das datas finais de entrega, 

estabelecidas no contrato. 



  
 

  
 

PRODUTO 02 – Revisão e complemento do anteprojeto conforme descrito no item 5.5, com a 

apresentação, naquilo em que houver modificações, de plantas baixas e de cobertura, implantação 

com níveis, situação, cobertura, cortes, elevação, fachadas e detalhes em escala 1/50 ou com maior 

detalhe, se necessário; e perspectivas de volume em 3D; 

PRODUTO 03 - Projeto Completo, incluindo projetos complementares (estrutural, elétrico, hidráulico, 

sanitário, lógica, telefonia PCCI, SPDA, CFTV, etc), Memoriais Descritivos, Especificações Técnicas, 

PSQ, Planilha orçamentária com códigos de referencia SINAPI, Proposição de cronograma físico-

financeiro da obra e planejamento da obra de construção de Praça do Parque Nacional da Serra da 

Bocaina de interface com a Vila de Trindade, além de imagens e vídeos de perspectivas humanizadas 

do projeto. 

 

 

7. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS  

A empresa deverá ter: 

• Experiência e, elaboração de projetos completos (executivos) de arquitetura de áreas abertas de lazer, 
além de projetos em áreas litorâneas e/ou em Unidades de Conservação; 

•  Registro e certidão de regularidade junto ao CAU e/ou CREA; 

• Emissão de ART/RRT – O CONTRATADO deverá emitir e entregar a Anotação de Responsabilidade 
Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica junto ao conselho responsável de todos os produtos 
solicitados; 

• Equipe com ao menos os seguintes profissionais: 

a) PROJETISTAS/RESPONSÁVEIS TÉCNICOS/AUTORES DO PROJETO: 

✓ Arquiteto, com experiência mínima de 5 (cinco) anos, em elaboração de projetos de Arquitetura de 
edificações com características e complexidades similares a da presente contratação; 

✓ Engenheiro Civil, com experiência mínima de 5 (cinco) anos, em elaboração de projetos de 
Infraestrutura, Fundações e Estruturas, Sistemas Hidrossanitários e Sistemas de Proteção e Combate a 
Incêndio de edificações com características e complexidades similares a da presente contratação; 

✓ Engenheiro Eletricista, com experiência mínima de 5 (cinco) anos, em elaboração de projetos de 
Sistemas Elétricos, Eletrônicos, Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e 
Aterramento e Telemática de edificações com características e complexidades similares a da presente 
contratação; 

✓ Paisagista, com experiência mínima de 5 (cinco) anos, em elaboração de projetos com características 
e complexidades similares a da presente contratação; 

b) ORÇAMENTISTA: 

Graduado para elaboração dos orçamentos das obras civis e de instalações, com experiência mínima de 5 
(cinco) anos, em elaboração de orçamentos de características e complexidades similares a da presente 
contratação. 



  
 

  
 

Por “graduado” deve-se entender, profissional de Nível Superior graduado em profissão relacionada com 
os serviços que executará vinculado ao sistema CONFEA. 

 

8. RESULTADOS, PAGAMENTO E CRONOGRAMA  

 

PRODUTO DESCRIÇÃO 
PRAZO PARA 

ENTREGA 

FORMA DE 

PAGAMENTO  

%  DO VALOR 

TOTAL 

PRAZO PARA 

O ICMBio SE 

MANIFESTAR 

SOBRE O 

PRODUTO 

(Dias úteis) 

01 

Relatório sobre 

anteprojeto existente, 

reunião com ICMBio e 

Caixa Econômica 

Federal e visita técnica 

ao local do projeto. 

Até 20 dias 

após a 

assinatura do 

contrato 

05 07 

02 
Revisão do anteprojeto 

existente 

Até 40 dias 

após  

entrega do 

Produto 01 

15 14 

03 

Projetos executivo e 

complementares, 

orçamentação, 

planejamento das obras 

e perspectivas 

humanizadas. 

Até 45 dias 

após a 

aprovação 

do Produto 

02 

80 14 

Total 100 X 

 

A avaliação técnica dos documentos preliminares e finais apresentados são de responsabilidade da equipe 

técnica do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Paraty e do Serviço de Infraestrutura Obras e Projetos 

de Engenharia (SEINFRA) do ICMBio, que terá o prazo máximo mencionados na tabela acima para enviar o 

seu parecer e a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para realizar eventuais ajustes necessários, 

devendo sempre manter o Contratante ciente de todas as comunicações, entregas e revisões dos produtos. 

 

 

8.1 Prazos de contratação e entrega de produtos:  

 



  
 

  
 

O prazo esperado para a conclusão dos serviços é de até 140 (cento e vinte dias) dias após assinatura do 

contrato;  

 

 

O consultor deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos para o Funbio, em meio digital (por e-

mail, para contratos@funbio.org.br e apoioauc@funbio.org.br). 

 

O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento no Funbio do 

documento de cobrança (nota fiscal/fatura),do Termo de Recebimento e Aceite - TRA (documento 

emitido pelo beneficiário, responsável pelo recebimento e aceite, atestando que os serviços foram 

prestados em conformidade com o solicitado) e cópia do produto aprovado. 

 

8.2 Os contratados serão responsáveis tecnicamente por todos os produtos entregues, devendo, mesmo 

após o término do contrato, esclarecer e ajustar o projeto no caso de haver esta obrigatoriedade por 

parte dos órgãos licenciadores e da Caixa Econômica Federal. 

 

 

 

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

9.1 Todos os documentos deverão ser produzidos com o uso de Programas de Informática e gravados em 
Meio Magnético e disponibilizados através da internet, de modo tal que seja possível sua leitura e 
modificação através dos Programas de Informática da CONTRATANTE e doICMBio: 

• Para a edição de textos o Programa Padrão é o “Word” (para ambiente “Windows”, da Microsoft). 
Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos nas extensões “doc ou docx”, além dos arquivos com 
a extensão em “pdf”; 

• Para a edição de planilhas o Programa Padrão é o “Excel”, da Microsoft (para ambiente “Windows”, 
da Microsoft). Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos nas extensões “xls ou xlsx”, além dos 
arquivos com a extensão em “pdf”; 

• Para apresentações multimídias os programas padrões são: o “Power Point”, da Microsoft. Deverão 
ser fornecidos os arquivos eletrônicos nas extensões “ppt ou pptx”, além dos arquivos com a extensão 
em “pdf”; 

• Para a produção de desenhos (CAD) o Programa Padrão é “AutoCAD”, versão 2012 ou inferior. 
Independentemente do Sistema utilizado para execução dos desenhos, deverão ser fornecidos, em 
todas as etapas, os Arquivos Eletrônicos nas versões “dwg” e “dxf”, além dos arquivos em “pdf”. 
Deverão ser indicadas, em cada desenho, as configurações adotadas (penas, textos, etc.); 

• Para a produção de Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia, poderá ser usado qualquer 
programa de orçamentação de obras e serviços de engenharia que atenda a especificação, contudo 
deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos em planilha eletrônica padrão “Excel”, além dos 
arquivos em “pdf”; 

• Para o Planejamento de Atividades, o Programa Padrão é o “MS-Project”, da Microsoft (para 
ambiente “Windows”, da Microsoft). 



  
 

  
 

• Para a Comunicação Visual, os produtos devem ser entregues também em arquivos editáveis 
compatíveis com o programa Corel Draw 12. 

• Para as Perspectivas Humanizadas, deverão ser utilizados programas de renderização de projetos 

(ArchiCad, SketchUp etc), e fornecidas imagens no formato “jpg” em alta resolução (300 dpi), com 

tamanho de referência de 3 metros x 2 metros e no padrão de cores CMYK. Os vídeos de ilustração 

do projeto executivo devem ter formato mp4 e resolução mínima Full HD (1920 pixels por 1080 

pixels). 

 

9.2 Todos os produtos finais deverão ser entregues à equipe do NGI ICMBio Paraty e do SEINFRA/ICMBio 

e ao Contratante, e em PDF, através da internet e em 02 vias impressas e assinadas com as ARTs ou RRTs 

assinadas e pagas; 

 

9.3 A contratada deverá emitir e entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao conselho 

responsável de todos os produtos contratados; 

 

9.4 O projeto e seus produtos relacionados devem ser fornecidos em escalas, padrões e legendas 

compatíveis com as Normas Técnicas (ABNT) e as legislações federal, estadual e municipal e de acordo 

com as exigências dos órgãos licenciadores e da Caixa Econômica Federal para contratação de obras. 

 

 

10. INSUMOS NECESSÁRIOS   

 

10.1 INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

• Emissão e pagamento de taxas e emolumentos, como CREA ou CAU para o projeto; 

• Todo e quaisquer materiais e equipamentos para a execução do trabalho: máquina fotográfica, 

computador, programas e softwares necessários, materiais de escritório, etc; 

• Hospedagem, alimentação e passagens de ida e volta, aéreas ou terrestres, para Paraty/RJ; 

• Deverão estar incluídos no custo a remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e todos 

os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista, e todo qualquer outro custo necessário; 

• Custos com toda e qualquer logística; 

 

10.2 INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DO ICMBIO 

 

• Fornecer os relatórios de planialtimetria e sondagem; 



  
 

  
 

• Fornecer todo e qualquer documento gerado durante a execução do anteprojeto e estudos de 

diagnósticos; 

• Fornecer o anteprojeto já existente em sua totalidade, bem como todos os seus anexos, em extensão 

dwg e pdf; 

• Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados, bem como 

disponibilizar-se para reuniões; 

• Indicar representantes e estar presente nas reuniões e na visita técnica definidas neste contrato; 

• Supervisionar e acompanhar o desempenho dos projetos e suas etapas, assim como convocar a 

qualquer momento a contratada para prestar esclarecimentos e sanar dúvidas; 

• Avaliar os produtos de cada etapa conforme prazos estabelecidos podendo recusar ou solicitar 

ajustes. 

 

 

11. DIREITOS AUTORAIS 

Pertencerão ao ICMBio, sem qualquer ônus adicional, todos os Direitos Autorais Patrimoniais referentes aos 

projetos (e demais trabalhos realizados no âmbito do objeto desta especificação), incluindo os direitos de 

divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, garantindo-se, na divulgação, o 

crédito aos Profissionais Responsáveis pelos mesmos. 

Os profissionais que estiverem designados para elaborar os projetos (e demais trabalhos realizados no 

âmbito do objeto desta especificação) deverão autorizar a CONTRATANTE e o ICMBio a fazer quaisquer 

modificações que se fizerem necessárias, a seu exclusivo critério, nos projetos (e demais trabalhos), após sua 

entrega, independentemente de autorização específica de seus Autores. 

A verificação e aceite dos projetos pela CONTRATANTE eICMBio, não desobrigará a CONTRATADA de sua 

plena responsabilidade com relação à sua implantação, incluindo quaisquer fatos que venham impossibilitar, 

prejudicar ou retardar a execução dos serviços, submetendo-a a todas as penalidades da legislação em vigor. 

Da confidencialidade e propriedade intelectual: 

• A CONTRATADA não poderá revelar a qualquer pessoa, governo e/ou a outra entidade externa à 

CONTRATANTE e ICMBio quaisquer informações gerais e/ou particulares reservadas à CONTRATANTE e  

ICMBio, relativo aos serviços objetos do contrato; 

• Esta obrigação de confidencialidade permanece vigente mesmo após o término do Contrato firmado. 

Com relação ao anteprojeto existente, o FUNBIO possui o Termo de Autorização onde o autor do anteprojeto 
existente autoriza a empresas contratadas pelo FUNBIO a realizar quaisquer edições, adaptações e 
modificações para a conclusão do mesmo. 
 

12. RESPONSABILIDADE TÉCNICA  



  
 

  
 

A responsabilidade técnica de todos os produtos entregues é da CONTRATADA, mesmo após o término do 

contrato. Cabendo à mesma esclarecer e ajustar o projeto no caso de haver esta obrigatoriedade por parte 

dos órgãos licenciadores da CONTRATANTE ou quaisquer outras obrigatoriedades que recaia sobre o projeto, 

a qualquer tempo. 

A análise e aprovação dos produtos entregues pelo contratado para execução do serviço a que se refere este 

Termo de Referência são de responsabilidade do NGI ICMBio Paraty e o SEINFRA/ICMBio, que terão pleno 

acesso a todas as informações e atividades realizadas para a execução dos serviços deste termo de 

referência.  

 


