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PROCESSO Nº 145/2019 
ÁREA REQUISITANTE: Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

1. OBJETO  

1.1 Prestação de serviços especializados para elaboração do Relatório 
Ambiental Simplificado (RAS), Estudo de Análises de Riscos (EAR) e dos 
programas e planos derivados destes, relativo a implantação e implementação 
do Sistema de Distribuição de Gás Natural canalizado com dutos em Aço 
Carbono e PEAD totalizando cerca de 24km de extensão linear e seus 
Componentes, do bairro de Intermares ao Porto de Cabedelo, município de 
Cabedelo/PB  para atender às necessidades da PBGÁS e o licenciamento 
ambiental, conforme escopo deste Padrão e embasado no Termo de 
Referência fornecido pela SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente (Anexo 1).  

1.1.1 Além do RAS e EAR os programas e planos a serem elaborados são:  

(i) Programa de Controle e de Monitoramento Ambiental (PCMA)  
(ii) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) 
(iii) Plano de Resposta a Emergência (PRE)   

 
2. JUSTIFICATIVA 
 
O Plano Estratégico e de Negócios da PBGÁS prevê o crescimento de novos 
empreendimentos relativo a implantação e implementação do Sistema de 
Distribuição de Gás Natural canalizado em Cabedelo/PB e, consequentemente, 
aumenta a demanda de interligação dos clientes interessados, dentre os 
segmentos residencial, comercial, industrial e automotivo. 
 
Considerando o disposto no art. 10 da Lei no 6.938/1981 (Política Nacional de 
Meio Ambiente), o licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia ao 
estabelecimento e atividades, em que cita: 
  

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de 
prévio licenciamento ambiental. 

 
O licenciamento das atividades modificadoras do meio ambiente dependerá de 
estudo prévio de impacto ambiental, conforme o disposto nas Resoluções 
CONAMA no 01/1986, CONAMA no 237/1997 e CONAMA no 279/2001. Além 
dessas, foi publicada a Lei Complementar no 140/2011, que discorre sobre a 
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competência estadual e federal para o licenciamento, tendo como fundamento 
a localização do empreendimento. 
 
Esta contratação de serviços especializados na elaboração dos Estudos 
Ambientais e de Análises de Riscos, formada por equipe técnica 
multidisciplinar, justifica-se para se cumprir o licenciamento ambiental do 
empreendimento em questão, pois suportarão informações técnicas com o 
objetivo de subsidiar a SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, na emissão das licenças ambientais, com a elaboração dos estudos, 
planos e programas necessários para o licenciamento ambiental.  

Como produtos do objeto contratual serão elaborados o RAS-Relatório 
Ambiental Simplificado e respectivo PCMA-Programa de Controle e de 
Monitoramento Ambiental, o Estudo de Análises de Riscos e respectivos 
Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Resposta a Emergências 
embasados pelo Termo de Referência fornecido pela SUDEMA e Norma 
CETESB (P4.261/2011), a fim de subsidiar elementos relacionados aos 
impactos ambientais e de prevenção de acidentes maiores no processo de 
licenciamento do empreendimento. 

A realização dos estudos possui alinhamento com os Planos Estratégico e de 
Negócios, Política, Princípios e 15 Diretrizes Corporativa de Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde da PBGÁS, em especial com a Diretriz 2 “Conformidade 
Legal”, Diretriz 3 “Processo de Gestão de Riscos”, além da Diretriz 4 “Novos 
Empreendimentos, Diretriz 5 “Operação e Manutenção” e a Diretriz 15 
“Processo de Melhoria Contínua”. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de 
serviços técnicos especializados, nos termos da Lei 13.303/16 e Regulamento 
de Licitações e Contratos da PBGÁS. 
 
4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços serão executados, conforme discriminado abaixo:  
 
O escopo geral dos serviços compreende a elaboração do Relatório 
Ambiental Simplificado (RAS), Estudo de Análises de Riscos (EAR), 
relativo a descrição técnica da instalação apresentada no Anexo 2, incluindo 
os seguintes programas e planos derivados destes, embasados no Termo de 
Referência fornecido pela SUDEMA e Norma CETESB (P4.261/2011):  
 

(i) Programa de Controle e de Monitoramento Ambiental (PCMA) 
(ii) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) 
(iii) Plano de Resposta a Emergência (PRE)  
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4.1.1 A elaboração dos estudos do RAS e EAR deve abranger as fases 
distintas do projeto: Planejamento, Instalação, Operação e Manutenção e 
Desativação do SDGN “Intermares-Porto de Cabedelo” (Anexo 2), 
seguindo: 

 Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e respectivo PCMA – o 
Termo de Referência da SUDEMA (Anexo 1).  

 O modelo da estrutura documental do RAS pode ser consultado no 
Anexo 3.  

 O PCMA-Programa de Controle e de Monitoramento Ambiental deve 
ser apresentado pelo CONTRATADO seguindo os itens 2.9 e 2.10 
do Termo de Referência da SUDEMA (Anexo 1), contendo todas as 
medidas mitigatórias e compensatórias, programas e planos 
ambientais propostos no RAS separados por meio (físico, biótico e 
antrópico/socioeconômico).  

4.1.2 Na elaboração do Estudo de Análises de Riscos (EAR) e seus 
respectivos Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Plano de 
Resposta a Emergência (PRE) – Seguir as Partes II, III e IV da Norma 
Técnica CETESB P4.261/2011, referenciada no item 2.11 do Termo de 
Referência fornecido pela SUDEMA. O modelo proposto de sua estrutura 
documental pode ser consultado no Anexo 4.  

 O modelo da estrutura documental do EAR, PGR e PRE pode ser 
consultado no Anexo 4, seguindo a Norma Técnica CETESB 
P4.261/2011.  

Nota 1: No item 2.11 do Termo de Referência da SUDEMA onde 
se lê: Norma P4.261/2003 da CETESB, leia-se Norma 
P4.261/2011 da CETESB.  

Nota 2: O EAR deve abranger as Estações de Gás, considerando 
para o cálculo das frequências, o item 7.5 da Parte II da Norma 
CETESB P4.261/2011, dentre outros itens aplicáveis. 

 
4.1.2.1 Na Análise Histórica de Acidentes, como fontes de consulta sugere-
se que, sem prejuízo de outras referências, sejam pesquisados dados nas 
seguintes: 
  

 UKOPA (United Kingdom Onshore Pipeline Operator’s Association, 
UK);  

 EGIG (European Gas pipeline Incident Data Group, NL);  
 DOT / OPS (Office of Pipeline Safety, USA);  
 CONCAWE (Conservation Of Clean Air, Water and the Environment, 

BE); 
 PARLOC (Pipelines and Risers, Loss of Containment, UK);  
 CADAC (Cadastro de Acidentes Ambientais) mantido pela CETESB; 
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 PPLI (Pipeline Product Loss Incidentes); 
 MHIDAS (Major Hazard Incident Data Service); 
 OTO (Offshore Technology Report). 

Nota 3: Outras literaturas não mencionadas poderão ser utilizadas 
desde que sejam de fontes internacionalmente reconhecidas. Os 
dados da análise histórica devem ser consolidados com ao menos 
três fontes de dados internacionalmente reconhecidos e específicos 
para o tipo de aplicação considerada. 

4.1.2.2 Na Análise Quantitativa de Riscos (vulnerabilidade), utilizar modelos de 
confiabilidade estrutural de última geração para simulação dos dados e, 
entregar a memória de cálculo para a PBGÁS. 

4.2 O CONTRATADO deve executar os serviços utilizando-se dos materiais, 
métodos, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita 
execução contratual, considerando: 

4.2.1 Os impactos da implantação e implementação do SDGN “Intermares-
Porto de Cabedelo”, em cada uma das áreas: imagem, segurança e saúde 
dos trabalhadores, continuidade operacional, meio ambiente e a 
socioeconômica, no que for aplicável a cada um, bem como a identificação dos 
diferentes pontos notáveis existentes ao longo de todos os traçados dos dutos, 
que sejam vulneráveis. 

4.1.2 O RAS e EAR devem ser elaborados por meio de uma análise integrada 
abrangendo os meios físico, biótico e socioeconômico, a partir de 
levantamentos de campo realizados na área de influência do empreendimento 
em estudo, de dados técnicos e operacionais do projeto conceitual (Anexo 2 – 
Descrição Técnica SDGN “Intermares-Porto de Cabedelo”). 

4.2.3 Utilizar mapas atualizados (georreferenciados em coordenadas UTM, 
arquivos Shapefile ou KMZ), considerando as ocupações humanas, com 
escala compatível e adequada, apresentando todos os pontos notáveis e 
verificando as interferências em assentamentos humanos, em especial 
urbanos, e suas implicações no Programa de Gerenciamento de Riscos, de 
acordo com as Partes II, III e IV da Norma Técnica CETESB P4.261/2011. 

4.2.4 O RAS, EAR, PCMA, PGR e PRE devem ser estruturados em documento 
separado, com apresentação da equipe técnica multidisciplinar responsável, 
conforme o item 4 do Termo de Referência da SUDEMA (Anexo 1). 

4.2.5 Todos os dados e informações utilizadas para a realização de cálculos e 
estimativas devem ser claramente especificados e referenciados; todas as 
referências bibliográficas utilizadas devem ser mencionadas no texto e 
relacionadas, segundo Normas da ABNT-Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, em conformidade com o item 3 do Termo de Referência fornecido 
pela SUDEMA (Anexo 1). 
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5. DEMANDA DA PBGÁS 
 
5.1 A demanda da PBGÁS tem como base as seguintes características: 

5.1.1 Esta prestação de serviços deve ser realizada por empresa especializada 
na elaboração de estudos ambientais e de análises de riscos industriais, 
formada por Equipe Técnica Multidisciplinar com profissionais dotados de 
conhecimentos específicos da matéria em estudo, no pleno gozo de suas 
atribuições e legalmente habilitados no órgão profissional de classe. 

 
5.1.1.1 A qualificação técnica do CONTRATADO e a formação da 
Equipe Técnica Multidisciplinar deve atender ao disposto no item 16 
deste Termo de Referência.  

 
5.1.2 Desenvolver e executar os serviços buscando a conformidade dos 
estudos com o Termo de Referência fornecido pela SUDEMA (Anexo 1) e, 
escopo deste Padrão, cujos requisitos, não esgotam a necessidade de 
orientações adicionais, em decorrência da complexidade do empreendimento. 
 
5.1.3 De acordo com as especificidades e localização do empreendimento, a 
SUDEMA poderá solicitar a apresentação de documentos complementares que 
julgar necessários, de forma que, os estudos técnicos respondem por essas 
informações, sendo previsto complementá-los quando e, se solicitados para 
cumprir o licenciamento ambiental pretendido.  
 
5.2 Local e disponibilização dos serviços contratados  
 
5.2.1 Os serviços serão realizados, na área do novo empreendimento (ver 
Anexo 2 – Descrição Técnica SDGN “Intermares-Porto de Cabedelo”), no 
escritório da PBGÁS de João Pessoa/PB e, em local de trabalho do 
CONTRATADO.  
 
5.2.2 Quando das informações, avaliações de dados e requisitos técnico-legais, 
reuniões e visitas, os serviços serão desenvolvidos durante o horário normal de 
expediente adotado pela PBGÁS: de Segunda-Feira à Sexta-Feira das 08h00 
às 12h00 e das 14h00 às 18h00, localizada na Rua Antônio Rabelo Júnior, 161, 
Edifício Eco Business Center, 12o e 19o andares, Miramar, João Pessoa/PB. 

6. PRODUTIVIDADE DE REFERÊNCIA 

6.1 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros 
mínimos a seguir estabelecidos:  

6.1.1 Quanto ao enfoque metodológico é fundamental considerar que a 
execução dos serviços, ora pretendido, deve estar ajustado às especificidades 
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das atividades de Distribuição de Gás Natural canalizado ou que tenham 
semelhança com áreas afins.  

6.1.2 O CONTRATADO deve demonstrar experiência e conhecimento na 
elaboração dos Estudos Ambientais (EIA/RIMA, RAS) e de Análises de Riscos 
industriais (EAR) aplicado, em especial, nas áreas de distribuição de gás 
canalizado e/ou a indústria de petróleo e derivados e/ou nas áreas associadas 
a outras atividades industriais (podem ser indústrias química e petroquímica, 
usinas termelétricas, sistemas de distribuição de energia elétrica), tornando-se 
requisito prévio para desenvolvimento dos trabalhos. 
 

6.1.3 A elaboração dos estudos deve contemplar as fases de Planejamento, 
Instalação, Operação e Manutenção e Desativação do empreendimento em 
estudo (Anexo 2 – Descrição Técnica SDGN “Intermares-Porto de 
Cabedelo”) de acordo com o Termo de Referência fornecido pela SUDEMA 
(Anexo 1) e Norma CETESB P4.261/2011 (Partes II, III e IV), observando as 
Resoluções CONAMA 01/1986, CONAMA 237/1997, CONAMA 279/2001, a, 
bem como a Lei Federal no 10.932/2004, Lei no 3.924/1961 e, demais 
regulamentação aplicáveis e vigentes na esfera Federal, Estadual e Municipal, 
relativo ao tema ambiental e de segurança industrial. 
 

Nota 4: Quanto ao licenciamento no âmbito do Patrimônio Arqueológico, 
a PBGÁS obteve a anuência do IPHAN-PB através do Ofício no 
98/2018/IPHAN-PB-IPHAN, cujo órgão, após emissão do Parecer 
Técnico 46/2018/DIVTEC IPHAN-PB, não exigirá a aplicação segundo à 
IN IPHAN 01/2015, sem prejuízo da incidência da Lei no 3.924/1961 do 
empreendimento em estudo (Anexo 2 – Descrição Técnica SDGN 
“Intermares-Porto de Cabedelo”).  

 
7. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS 

7.1 Os serviços compreendem a execução das seguintes tarefas básicas:  
 

7.1.1 Planejamento dos serviços contratados 
 
A execução dos serviços deve ser planejada em 05 etapas sistemáticas, de 
modo que a documentação a ser apresentada como produtos finais (RAS, 
PCMA, EAR, PGR e PRE) deve atender as especificações técnicas descritas 
no Termo de Referência fornecido pelo SUDEMA (Anexo 1). 
 

Etapa 1 – Mobilização e atividades preliminares de campo  
 

a) Levantamento de informações, dados técnicos e operacionais do 
empreendimento  

b) Estudo de campo para caracterização do empreendimento e do 
seu entorno (dados para RAS e EAR) 
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c) Entrega do Relatório de mobilização, caracterização e 
planejamento  

 
Etapa 2 – Composição do RAS e programas derivados   

a) Elaboração e entrega da versão parcial do RAS 
b) Elaboração e entrega da versão parcial do PCMA 
c) Validação e aceite da versão final do RAS e PCMA 

 
Etapa 3 – Composição do EAR e programas derivados  

a) Análise qualitativa e quantitativa, simulação de dados, estudo de 
vulnerabilidade. 

b) Elaboração e entrega da versão parcial do EAR  
c) Elaboração e entrega da versão parcial do PGR 
d) Validação e aceite da versão final do EAR e PGR 

  
Etapa 4 – Composição do PRE  

a) Elaboração e entrega da versão parcial do PRE 
b) Validação e aceite da versão final do PRE 

Etapa 5 - Apresentação do RAS, EAR e Programas  
a) Entrega dos produtos (RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE), 

impressos e digitais  
b) Reunião técnica com apresentação dos produtos  

 

7.1.2 Contato prévio 
 
Após a emissão da Autorização de Fornecimento a PBGÁS agendará uma 
reunião preliminar, com registro em Ata, para: 
 

a) Apresentação e atividades da PBGÁS; 
b) Apresentação do projeto SDGN (Anexo 2) em estudo; 
c) Análise das etapas 1, 2, 3, 4 e 5 (subitem 7.1.1) proposta; 
d) Padronização do RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE;  
e) Análise do cronograma de execução (subitem 7.1.4) proposto; 
f) Consulta/Parecer IPHAN-PB (cumprimento IN IPHAN 01/2015);   
f) Esclarecimento de dúvidas ainda existentes. 

 
Nota 5: Eventuais alterações devem ser feitas em comum acordo, 
entre a PBGÁS e o CONTRATADO, visando o seu 
aperfeiçoamento ao longo dos trabalhos. Ainda, se porventura, a 
SUDEMA solicitar. 

 

7.1.3 Desenvolvimento dos serviços contratados 
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A PBGÁS disponibilizará as informações necessárias e de conhecimento 
prévio para o CONTRATADO, antes da primeira etapa do cronograma de 
execução.  
 
Os serviços devem ser estruturados de forma a prever os seguintes passos, 
conforme cronograma de execução (subitem 7.1.4) proposto: 
 
 

Item Descrição Responsabilidades 

A Apresentação da situação atual do projeto em estudo PBGÁS 

B 
Planejamento e estruturação das etapas sistemáticas 
de acordo com o subitem 7.1.1  

CONTRATADO 

C 
Mobilização e atividades preliminares de campo com 
entrega do Relatório (Etapa 1)  

PBGÁS e 
CONTRATADO 

D 
Elaboração do RAS, PCMA (Etapa 2) 
Análise, validação e aceitação 

CONTRATADO 
PBGÁS 

E 
Elaboração do EAR e PGR (Etapa 3) 
Análise, validação e aceitação 

CONTRATADO 
PBGÁS 

F 
Elaboração do PRE (Etapa 4) 
Análise, validação e aceitação 

CONTRATADO 
PBGÁS 

G 
Reunião técnica com apresentação dos produtos 
(Etapa 5) 

PBGÁS e 
CONTRATADO 

 

7.1.4 Cronograma de execução dos serviços contratados  
 
Para a concepção dos serviços, o seguinte cronograma de execução deve ser 
seguido: 

a) O cronograma só poderá ser alterado de comum acordo entre o 
CONTRATADO e a PBGÁS; 
 
b) A fase “Desenvolvimento dos serviços contratados” (subitem 7.1.3) 
deve ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias, devidamente 
relacionada com as etapas sistemáticas (subitem 7.1.1 “Planejamento 
dos serviços contratados”). 
 

Duração (90 dias) 

CP
1
 

Reunião 
Preliminar 

1
a
  

Quinzena 
2

a 

Quinzena 
3

a 

Quinzena 
4

a 

Quinzena 
5

a 

Quinzena 
6

a 

Quinzena 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Conhecimento 
do objeto em 
estudo 

A
/
B 

                  

Mobilização e 
atividades 
preliminares 
de campo  
(Etapa 1) 

 

C C C C        
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Elaboração do 
RAS e 
respectivo 
PCMA  
(Etapa 2) 

    

 D D D D D D D D D D     

Elaboração do 
EAR e 
respectivo 
PGR  
(Etapa 3) 

    

    E E E E E E E E E   

Elaboração do 
PRE  
(Etapa 4) 

    
          F F F   

Entrega 
final/Reunião 
técnica 
Apresentação 
RAS/PCMA 
EAR/ 
PGR/PRE 
(Etapa 5) 

    

          

    
 
 
 

G 

 
 
 
 

G 

 
Legenda: 
CP

1
 – Contato prévio após emissão da AF 

A/B apresentação da situação atual do projeto, planejamento e estruturação 
das etapas sistemáticas 
C mobilização de pessoal e demais recursos materiais, etc. 
D composição do RAS e PCMA  
E composição do EAR, PGR e PRE 
F composição do PRE 
G entrega final apresentação do RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE 

 

7.1.5 Forma de apresentação dos resultados  
 
7.1.5.1 O CONTRATADO deve encaminhar com antecedência e, à medida que 
forem sendo elaborados seguindo as etapas do item 7.1.1, a versão parcial do 
RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE, em meio digital para análise, validação e 
aceitação da PBGÁS.  
 
7.1.5.2 Em caso de comentários e alterações da análise documental, o 
CONTRATADO deve revisar até que os documentos sejam validados e aceites 
pela PBGÁS. 
 
7.1.5.3 Na composição RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE utilizar programa 
informatizado (CorelDraw, AutoCad, Word, etc.) em versões compatíveis com 
as disponíveis na PBGÁS.    
 
7.1.5.4 A emissão final dos produtos (RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE) deve ser 
encaminhada nas seguintes configurações: 
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a) O RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE devem ser apresentados em relatórios 
separados, elaborados em editor de texto microprocessado em Microsoft 
Word for Windows versão 2003 ou superior (editável e devidamente 
identificada com a versão e data da atualização) em folhas de tamanho 
A4 (210 x 297 mm); 

 
b) Cada relatório deve possuir “Índice Geral”, ser encadernado em pasta 

tipo fichário para folha A4 (210 x 297 mm), com 3 ou 4 argolas, forradas 
em PVC branco e com bolso frontal e lateral em PVC cristal. A pasta 
padrão sugerida tem as seguintes medidas aproximadas (Largura da 
capa: 27,0 cm, Altura: 31,5 cm e Largura da lombada: 7,5 cm); 

 
c) A capa do relatório, nos processos de impressão em Offset Digital ou 

Convencional, deve ser impressa em papel couché brilho 120g e, em 
impressões a laser, em papel filicoat 120g (preferencialmente) ou 
couché 120g, de cor branca. Deve-se utilizar apenas a frente da folha 
com acabamento em corte reto. Suas medidas acompanham as do 
bolso frontal da pasta padrão; 
 

d) A capa e lombada compreendem os itens que antecedem a parte 
principal do relatório, responsáveis pela apresentação do conteúdo. São 
partes da proteção externa do trabalho e de grande importância para o 
arquivamento dos relatórios. Devem reunir as principais informações 
sobre os mesmos, organizadas da seguinte maneira: 

 

 CAPA LOMBADA 

Logomarca PBGÁS X X 
Sigla SDGN X X 

Nome do relatório X X 
Número de registro PBGÁS - X 

Revisão X X 
Tipo de relatório (RAS, PCMA, EAR, PGR, 

PRE, etc.) 
X X 

 
e) As fotografias devem ser originais em todas as cópias e legendas 

obtidas através de sistemas digitais e impressas de forma clara e legível.  
f) Todos os mapas apresentados devem ser georreferenciados, com 

coordenadas geográficas ou geográficas/UTM juntas, a cores e em 
escala compatível com o nível de detalhamento dos elementos 
mapeados e adequados para a área. 

g) A base cartográfica deve obedecer aos padrões estabelecidos pelos 
órgãos de produção cartográfica nacional e pela SUDEMA. Os dados 
gráficos digitais devem ser nítidos e apresentar escala compatível para 
sua análise. 
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h) Tabelas e quadros devem ser legíveis, informando as origens, datas e 
demais detalhes que sejam necessários. 

i) Os relatórios RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE devem ser apresentados 
no total de 10 (dez) vias impressas em pasta separada, sendo 02 (duas) 
vias de cada relatório, acompanhados de 02 cópias em mídia digital 
(CD-Rom, DVD, Pendrive, etc). Incluindo-se, todos os documentos 
também na extensão Word e em pdf., com os resultados da simulação 
do EAR, bem como os slides (em Power point) da apresentação a serem 
exibidos na reunião técnica. 

j) Desenhos: original e editados na forma digital (AutoCad® for Windows® 
e/ou CorelDraw, outros compatíveis); 

k) Memórias de cálculo, listas e outros: na forma digital (Word Office 2003 
ou superior editável, outros compatíveis); 

l) Em todos os relatórios devem constar as assinaturas de cada 
profissional responsável na sua área de atuação, bem como do 
coordenador geral da Equipe Técnica Multidisciplinar, conforme item 4 
do Termo de Referência fornecido pela SUDEMA (Anexo 1). 

8. OBRIGAÇÕES DA PBGÁS 

8.1 A PBGÁS obriga-se a: 

8.1.1 Proporcionar todas as condições para que o CONTRATADO possa 
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do 
Edital e seus Anexos, e deste Termo de Referência. 

8.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 
CONTRATADO, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta. 

8.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

8.1.4 Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção. 

8.1.5 Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação do serviço, na 
forma do contrato. 

8.1.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em conformidade 
com o inciso IX, art. 77 do RILC da PBGÁS. 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
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9.1 O CONTRATADO obriga-se a: 

9.1.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência 
e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais. 

9.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados. 

9.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais 
e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à PBGÁS ou a 
terceiros. 

9.1.4 Utilizar empregados habilitados, especialistas e com conhecimentos dos 
serviços a serem executados, de conformidade com as normas e 
determinações em vigor. 

9.1.5 Apresentar à PBGÁS, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão a Companhia para a execução do serviço, os 
quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá. 

9.1.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à PBGÁS. 

9.1.7 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações 
da PBGÁS, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for 
o caso. 

9.1.8 Relatar à PBGÁS toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços. 

9.1.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre. 

9.1.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, em conformidade com o inciso IX, art. 77 do RILC da 
PBGÁS. 

9.1.11 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas pela PBGÁS. 

9.1.12 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 
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previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na 
matriz de riscos (Anexo 7). 

9.1.13 Responder a consultas dos órgãos ambientais e solucionar dúvidas 
através de contato pessoal, por e-mail ou telefone, durante a execução dos 
serviços, na fase do licenciamento ambiental a ser feito pela PBGÁS, emissão 
da licença ambiental e, após a conclusão dos serviços mediante a possibilidade 
de questionamentos destes e de outros órgãos competentes, referente ao 
objeto deste Termo de Referência.  

9.1.14 Elaborar os estudos do RAS e EAR e de seus respectivos Programas 
conforme o Termo de Referência fornecido pela SUDEMA (Anexo 1) que 
determina a sua abrangência, procedimentos e os critérios gerais, devendo ser 
adequado as características especificas do projeto (Anexo 2) e do ambiente de 
sua inserção. 

9.1.15 Mencionar a Equipe Técnica Multidisciplinar responsável pelo estudo 
com indicativo no RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE, conforme item 4 do Termo 
de Referência fornecido pela SUDEMA (Anexo 1). 

9.1.16 Admitir a responsabilidade técnica e gerencial dos serviços prestados 
apresentando as respectivas Responsabilidades Técnicas - RTs de acordo com 
o Conselho de Classe dos profissionais envolvidos, conforme item 4 do Termo 
de Referência fornecido pela SUDEMA (Anexo 1).  
 
9.1.17 Disponibilizar para a PBGÁS, impresso e em meio digital, a Memória de 
Cálculo das simulações realizadas no Estudo de Análise de Riscos (EAR).  
 
9.1.18 Realizar apresentação dos produtos (RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE) 
através de reunião técnica, para a Diretoria Executiva e demais lideranças da 
PBGÁS interessadas, bem como para o público externo, caso necessário. A 
apresentação deve ser editada pelo MS Power Point e terá a duração máxima 
de 120 (cento e vinte) minutos, sendo previamente validada e entregue a 
PBGÁS em meio digital, juntamente com os produtos.   
 
9.1.19 Quando da entrega dos produtos (RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE), caso 
não se revele adequado pela SUDEMA, o CONTRATADO deve revisá-los, sem 
custos adicionais para a PBGÁS, independente do ato temporal.       
 
9.1.20 Relativo aos requisitos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (ver 
Anexo 6) que devem ser atendidos pelo CONTRATADO, a PBGÁS não 
assumirá os custos com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a serem 
utilizados pelos consultores do CONTRATADO, bem como com as demais 
obrigações previstas nas exigências de Segurança e Saúde Ocupacional.  
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9.1.21 Atender aos requisitos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (Anexo 
6), obedecendo as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no 
Trabalho, em especial a NR-6, fornecendo gratuitamente aos seus 
empregados os EPI-Equipamentos de Proteção Individual requeridos para 
cada função específica e garantir a obrigatoriedade de uso, substituindo-os 
sempre que não estiverem em condições de uso. 
 
9.1.22 Manter a confidencialidade sobre quaisquer aspectos do projeto e 
informações que venha a obter para a execução dos serviços. 

9.1.23 Prever os custos pertinentes à remuneração e despesas (passagens 
aéreas, hotel e refeições, responsabilidades técnicas de cada profissional na 
sua área de atuação nos estudos, etc.) decorrentes da participação de cada 
integrante da equipe multidisciplinar, serviços e atividades de campo para 
caracterização da área em estudo, que devem estar devidamente computados 
nos preços ofertados na Planilha de Preços Unitários (PPU – ver Anexo 5). 
 
9.1.24 Durante a vigência contratual, disponibilizar suporte técnico que 
assessorem a PBGÁS nas reuniões técnicas de análise de documentação 
apresentada para o licenciamento pretendido junto a SUDEMA e/ou demais 
órgãos de interesse ao licenciamento ambiental do empreendimento, 
subsidiando a PBGÁS para responder quaisquer questionamentos durante o 
processo de licenciamento. 

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 O controle e fiscalização dar-se da seguinte maneira: 

10.1.1 A PBGÁS deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação 
dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 
perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente 
designado, conforme Art. 80º do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da PBGÁS, bem como na IN 031/15 – Gestão e Fiscalização de 
Contratos da PBGÁS. 

10.1.2 O representante da PBGÁS deve ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

10.1.3 A fiscalização contratual dos serviços deve seguir o disposto no Anexo 
IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar 
necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local. 

10.1.4 A verificação da adequação da prestação do serviço deve ser realizada 
com base nos critérios previstos neste Termo de Referência, 
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concomitantemente com o Termo de Referência fornecido pela SUDEMA 
(Anexo 1). 

10.1.5 O gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deve 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação 
contratual à produtividade efetivamente realizada, em comum acordo com o 
CONTRATADO, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 
previstos no inciso II do Art. 83 do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da PBGÁS. 

10.1.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços 
deve ser verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que 
contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido 
neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 
uso. 

10.1.7 O representante da PBGÁS anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto 
na IN 031/15 – Gestão e Fiscalização de Contratos da PBGÁS. 

10.1.8 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do 
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 
que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da PBGÁS ou de seus agentes e prepostos. 
 
10.1.9 A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas: 
acompanhamento, medição, validação e aceitação dos produtos (RAS, PCMA, 
EAR, PGR e PRE). 

11. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

11.1 O prazo de vigência da Contratação será de 06 (seis) meses, a partir da 
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que obedecidos os 
termos do Art. 82 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
PBGÁS. 

11.2 O prazo máximo para início da execução dos serviços relativos ao 
presente Termo de Referência será de até 05 (cinco) dias, contados da data da 
emissão da Autorização de Fornecimento (AF) emitida pela PBGÁS. 
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11.3 O prazo da execução dos serviços relativos ao presente Termo de 
Referência será de 03 (três) meses, contados da data da emissão da 
Autorização de Fornecimento (AF) emitida pela PBGÁS. 

12. PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA 
12.1 O prazo de validade da proposta não superior a 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos, nos termos do § 1º, art. 17 do Regulamento Interno de Licitações 
e Contratos da PBGÁS. 
 
13. CONDIÇÕES GERAIS 

13.1 O pagamento será efetuado pela PBGÁS, em moeda corrente, através de 
conta bancária indicada pela licitante vencedora, em até 10 (dez) dias após a 
entrega efetiva do material ou a prestação do serviço (entrega e aceitação dos 
produtos), acompanhado do documento de cobrança (nota fiscal, nota 
fiscal/fatura, recibos e/ou outros reconhecidos legalmente), da seguinte forma: 
 
13.1.1 Medição dos serviços 
 
Para análise e medição dos serviços pela PBGÁS com entrega, validação, 
aceite e apresentação dos produtos finais (RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE) 
será considerado o seguinte planejamento de pagamentos que ocorrerá em 
parcelas: 
 
10% (dez por cento) do valor do contrato na conclusão da Etapa 1 – 
Mobilização e atividades preliminares de campo para caracterização do 
empreendimento e do seu entorno com apresentação do Relatório de 
mobilização, caracterização e planejamento, na forma impressa/digital, após 
análise e aceitação; 
 
20% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato na conclusão da Etapa 2 
– Composição do RAS e PCMA com entrega dos relatórios parciais e dos 
04 (quatro) finais - sendo 02 de cada, na forma impressa, após análise e 
aceitação;   
 
20% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato na conclusão da Etapa 3 
– Composição do EAR e PGR com entrega dos relatórios parciais e dos 04 
(quatro) finais - sendo 02 de cada, na forma impressa, após análise e 
aceitação; 
 
10% (dez por cento) do valor do contrato na conclusão da Etapa 4 – 
Composição do PRE com entrega do relatório parcial e dos 02 (dois) finais, 
na forma impressa, após análise e aceitação;  
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40% (quarenta por cento) do valor do contrato na conclusão da Etapa 5 - 
Reunião técnica de apresentação dos produtos (RAS, PCMA, EAR, PGR e 
PRE) e disponibilização das mídias impressas/digitais. 

13.2 Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso II, do 
art. 7º, da Lei nº 10.128/2013, será retido 1,6% (um vírgula seis por cento) das 
empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) das empresas de 
pequeno porte, em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo – 
Fundo Empreender PB, do Governo do Estado da Paraíba, incidente sobre o 
valor constante da nota fiscal, fatura ou recibo emitido pelo licitante 
CONTRATADO. 

13.3 O CONTRATADO vencedor do processo deverá apresentar os 
documentos abaixo listados referentes à regularidade fiscal e social, quando 
solicitados pela PBGÁS:  

 a)    Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto desta Licitação; 

c)  Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, conforme art. 1º 
da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014; 

d)  Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei, mediante apresentação de Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal 
(CEF). 

 
[14. VISTORIA] Não se Aplica 
[15. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS] Não se Aplica 
 
16. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
16.1 Relativos à qualificação técnica 
 
16.1.1 O licitante CONTRATADO deve demonstrar comprovação de aptidão 
para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 
por meio da apresentação de:     
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a) Registro da empresa contratada/licitante no Cadastro Técnico 
Federal/IBAMA (CONAMA 001/1988, IN IBAMA no 11/2018 e alterações 
vigentes), em plena validade; 

 
b) Registro da empresa contratada/licitante no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA da região da sede da empresa, em 
plena validade; 

 
c) Atestados (Tabela 1) fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, comprovando a qualidade dos serviços prestados, 
em empreendimentos de distribuição de gás canalizado e/ou a 
indústria de petróleo e derivados, em outras atividades industriais 
(como indústrias química e petroquímica, usinas termelétricas, sistemas 
de distribuição de energia elétrica), emitidos em papel timbrado da 
empresa ou órgão contratante, assinado e carimbado com cargo/função 
de quem assinou, neles constando a identificação do contrato, nomes do 
contratado (pessoa física e/ou jurídica), discriminação dos serviços, 
registro da entidade profissional; 
 

Tabela 1 - Capacidade Técnica 

Tipo de Atestados 

Estudos Ambientais Análises de Riscos Industrias 

Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) ou Relatório Ambiental 
Simplificado (RAS)  

Estudo de Análise de Riscos 
(EAR) 
 

 
d) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na 
data da entrega da proposta, Equipe Técnica Multidisciplinar formada 
por profissionais de nível superior, com conhecimentos específicos na 
elaboração de estudos ambientais (EIA/RIMA ou RAS) e em estudos de 
análises de riscos (EAR) industriais, devidamente qualificada, conforme 
se discorre abaixo.   
 

d.1) Os profissionais, cujo acervo atestado será apresentado pela 
licitante, deverão pertencer ao seu quadro permanente, ou seja: 
Empregado (com cópia da ficha ou livro de registro de empregado 
registrado na SRT ou, cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social), Sócio (com cópia do Contrato Social 
devidamente registrado no órgão competente), Diretor (com 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) ou profissional mediante a 
apresentação de Contrato de prestação de serviços com o 
Licitante, ou ainda por Declaração Futura de Contratação, com a 
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assinatura da empresa licitante e do profissional responsável pelo 
acervo técnico, com firmas reconhecidas. 

 
d.2) Para manutenção das condições de habilitação, esses 
profissionais deverão permanecer na Empresa durante a 
execução de todo o objeto da Licitação, admitindo-se a sua 
substituição por outro profissional de qualificação equivalente ou 
superior, desde que previamente aprovado pela PBGÁS. 

 

 
A Equipe Técnica Multidisciplinar responsável pela elaboração dos estudos 
deve contemplar, no mínimo, os seguintes perfis profissionais: 
 

a) Coordenador geral (Engenheiro) da equipe de técnicos, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica devidamente reconhecido pela 
entidade profissional, com conhecimento e experiência em 
gerenciamento de projetos similares ao objeto da licitação;  

 
b) Profissionais habilitados nas diversas áreas de segurança industrial e de 

meio ambiente relacionadas ao objeto da licitação, tais como: 
Engenharia (Ambiental, Florestal, Agronômica, Química, Civil, 
Mecânica, Segurança do Trabalho, Gestão de Riscos, etc.), 
Geologia, Biologia, Administração, Sociologia, Geografia, 
Antropologia, História, Desenho Industrial, outros. 

 
As qualificações e conhecimentos técnicos de cada componente indicado na 
Equipe Técnica Multidisciplinar, se dará mediante a apresentação: 
 

a) Certificado de conclusão do curso em nível superior ministrado por 
Instituição credenciada pelo Ministério da Educação, bem como do 
profissional de nível técnico, se houver; 

 
b) Curriculum Vitae padrão; 

 
c) Cópia da carteira de registro no Conselho Profissional de Classe; 

 
Nota 6: Em caso de ausência de Conselho de Classe o 
profissional deve apresentar declaração de responsabilidade 
assinada, com reconhecimento de firma. 
 

d) Certidão de registro no Cadastro Técnico Federal/IBAMA 
(Resolução CONAMA  001/1988, IN IBAMA no 15/2015 e alterações 
vigentes), em plena validade; 
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e) Atestados (Tabela 1) fornecidos por pessoa do direito público ou 
privado, comprovando a qualidade dos serviços prestados, emitidos 
em papel timbrado da empresa ou órgão contratante, assinado e 
carimbado com cargo/função de quem assinou, neles constando a 
identificação do contrato, nomes do contratado (pessoa física e/ou 
jurídica), discriminação dos serviços, registro da entidade 
profissional; 

 
f) Formalização expressa da disponibilidade, firmada por cada um dos 

técnicos indicados, para o prazo de execução dos serviços; 
 
g) Declaração individual, emitida e assinada por cada um dos técnicos 

indicados, demonstrando vínculo com o CONTRATADO. 
 
16.2 Critérios de avaliação das propostas técnicas  

16.2.1 Critérios de pontuação 
Serão considerados para fins de pontuação os seguintes fatores de avaliação: 
 

 Qualificação Acadêmica da Equipe (QAE) 
 Capacitação Técnica (CT) 

16.2.1.1 Valoração dos Fatores Avaliativos 
 
A valoração e avaliação das propostas técnicas e de preços serão obtidas 
pelas seguintes fórmulas: 
 

a) Pontuação Técnica (PT):    QAE+CT 
               2 
 
b) Índice Técnico (IT): Pontuação Técnica da Proposta em Exame__ 
                                    Maior Pontuação Técnica entre as Propostas 
     
c) Índice de Preço (IP):  Preço Global da Proposta em Exame 
                                       Menor Preço Global entre as Propostas 
                                   
d) Avaliação (A) = (Índice Técnico * 0,7) + (Índice de Preço *0,3)_ 
                                                                    (0,7+0,3) 

16.2.1.2 Pontuação Técnica 
 
A pontuação técnica das propostas deve alcançar um mínimo de 20 (vinte) 
pontos, sob pena de desclassificação, calculados pela seguinte fórmula: 

 
Pontuação Técnica (PT): PT = QAE + CT 

                       2 
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16.2.1.3 Qualificação Acadêmica da Equipe (QAE) 
 
A pontuação do fator Qualificação Acadêmica da Equipe (QAE) será obtida 
pelo somatório dos pontos auferidos pelo profissional ou profissionais, dividido, 
quando for o caso, pelo número de membros da equipe. Será atribuída ao 
profissional, ou a cada membro da equipe, a pontuação prevista na tabela a 
seguir, de acordo com os títulos de qualificação acadêmica que possua. 
 
A comprovação da qualificação acadêmica deve ser efetuada mediante a 
apresentação de certificados ou diplomas do(s) profissional(is) indicado(s) para 
prestar o serviço, em original ou cópia autenticada. 

 

Qualificação Acadêmica Pontos 

Graduação 04 

Especialização 06 

Mestrado 10 

Doutorado 14 

 

16.2.1.4 Capacitação Técnica (CT) 
 
A pontuação do fator Capacitação técnica (CT) será obtida pela resultante das 
pontuações obtidas com a Experiência Profissional (EP) mais a Experiência 
Técnica do Licitante (EL), conforme a seguir: 
 

Capacitação Técnica (CT) = EP + EL 
 

I) Experiência Profissional (EP) 
 

Documentação Pontos 
Atestados de capacidade técnica, em nome do profissional, fornecido 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando a 
elaboração de estudos ambientais (EIA/RIMA ou RAS) e de estudos de 
análises de riscos (EAR) em empreendimentos de distribuição de gás 
canalizado e/ou a indústria de petróleo e derivados (para cada 
atestado apresentado). 

20 

Atestados de capacidade técnica, em nome do profissional, fornecido 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando a 
elaboração de estudos ambientais (EIA/RIMA ou RAS) e de estudos de 
análises de riscos (EAR) em outras atividades industriais: indústrias 
química e petroquímica, usinas termelétricas, sistemas de distribuição 
de energia elétrica (para cada atestado apresentado). 

10 

Certificados de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Naturais ou de Instrumento de Defesa Ambiental no 
Cadastro Técnico Federal do IBAMA (para cada certificado 
apresentado). 

08 
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Certificados de participação em Curso de Avaliação de Impacto 
Ambiental (para cada certificado apresentado). 

05 

Certificados de participação em Curso de Análise, Avaliação e 
Gerenciamento de Riscos (para cada certificado apresentado). 

05 

 
A pontuação final desse fator será obtida pelo somatório dos pontos auferidos 
pelo profissional ou profissionais, dividido, quando for o caso, pelo número de 
membros da equipe. 
 

II) Experiência técnica do Licitante (EL) 
 
A experiência técnica da empresa contratada/licitante será comprovada 
mediante atestados fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado de que a empresa tenha realizado elaboração de estudos ambientais 
(EIA/RIMA ou RAS) e de análises de riscos industriais (EAR) nas áreas 
associadas a outras atividades industriais, em especial a distribuição de 
gás canalizado e/ou a indústria de petróleo e derivados, química e 
petroquímica. 

 
Será avaliada a experiência do licitante, com as seguintes pontuações: 
 

Documentação Pontos 
Realizou estudos ambientais (EIA/RIMA ou RAS) e de análises de 
riscos (EAR) em 01 (uma) Distribuidora de Gás canalizado. 20 

Realizou estudos ambientais (EIA/RIMA ou RAS) e de análises de 
riscos (EAR) em 02 (duas) ou mais Distribuidora de Gás 
canalizado. 

40 

Realizou estudos ambientais (EIA/RIMA ou RAS) e de análises de 
riscos (EAR) em 01 (uma) indústria de petróleo e derivados, 
química e petroquímica.  

15 

Realizou estudos ambientais (EIA/RIMA ou RAS) e de análises de 
riscos (EAR) em 02 (duas) ou mais indústrias de petróleo e 
derivados, química e petroquímica. 

30 

Realizou estudos ambientais (EIA/RIMA ou RAS) e de análises de 
riscos (EAR) em 01 (uma) outra atividade industrial. 10 

Realizou estudos ambientais (EIA/RIMA ou RAS) e de análises de 
riscos (EAR) em 02 (duas) ou mais outra atividade industrial. 20 

 

16.2.2 Avaliação (A) 
 
Será considerada como licitante vencedora, aquela que obtiver a maior 
Avaliação (A), pela seguinte fórmula: 
 

Avaliação (A)  =   (Índice Técnico * 0,7) + (Índice de Preço *0,3) 
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                                                         (0,7+0,3) 

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

17.1 Será exigida a prestação de garantia pela fornecedora, como condição 
para a celebração do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato. 

18. MATRIZ DE RISCOS 

18.1 Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados no Anexo 7 – 
Matriz de Riscos, o CONTRATADO deve, no prazo de 01 (um) dia útil, informar 
à PBGÁS sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas: 

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da 
ocorrência e sua duração estimada;  
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de 
materialização do evento, quando houver;  
c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o 
prazo estimado para que esses efeitos cessem;  
d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão 
ser cumpridas em razão do evento; e,  
e) Outras informações relevantes.  

18.1.1 Após a notificação, a PBGÁS decidirá quanto ao ocorrido ou poderá 
solicitar esclarecimentos adicionais ao contratado. Em sua decisão a PBGÁS 
poderá isentar temporariamente o contratado do cumprimento das obrigações 
contratuais afetadas pelo evento.   

18.1.2 A concessão de isenção não exclui a possibilidade de aplicação das 
sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
PBGÁS c/c a Lei nº 13.303/2016.  

18.1.3 O reconhecimento pela PBGÁS dos eventos descritos no Anexo 7 que 
afetem o cumprimento das obrigações contratuais, com responsabilidade 
indicada exclusivamente ao CONTRATADO, não dará ensejo a recomposição 
do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado 
exclusivamente pelo CONTRATADO.  

18.2 As obrigações contratuais afetadas por caso fortuito, fato do príncipe ou 
força maior deverão ser comunicadas pelas partes em prazo hábil.  

18.2.1 As partes deverão acordar a forma e o prazo para resolução do ocorrido.  

18.2.2 As partes não serão consideradas inadimplentes em razão do 
descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do príncipe ou 
força maior.  

18.2.3 Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirão 
quanto a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, salvo 
se as consequências do evento sejam cobertas por Seguro.  
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18.2.3.1 O Contrato poderá ser rescindido, quando demonstrado que 
todas as medidas para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim 
a manutenção do Contrato se tornar impossível ou inviável nas 
condições existentes ou é excessivamente onerosa.  

18.2.4 As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações 
necessárias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso 
fortuito, fato do príncipe ou força maior.  
18.3 Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do Contrato, não 
previstos no Anexo 7 – Matriz de Riscos, serão decididos mediante acordo 
entre as partes, no que diz respeito à recomposição do equilíbrio econômico 
financeiro do Contrato.  
 
19. ANEXOS 
Anexo 1 - Termo de Referência da SUDEMA 
Anexo 2 - Descrição técnica da instalação - objeto do estudo 
Anexo 3 - Modelo Conteúdo mínimo do RAS 
Anexo 4 - Modelo Conteúdo mínimo do EAR 
Anexo 5 - Planilha de Preços Unitários (PPU) 
Anexo 6 - Especificações de SMS para Contratos   
Anexo 7 - Matriz de Riscos 
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Caminhamento com traçado conceitual  

Implantação do Sistema de Distribuição de Gás Natural canalizado de Intermares até o 

Porto de Cabedelo/PB 

A disposição do Gás Natural canalizado ocorrerá através da rede de distribuição (duto em 

Aço Carbono e PEAD – cerca de 24km de extensão linear), com o seguinte caminhamento: 

Porto de Cabedelo: Origem na caixa de válvula CX030031, localizada na Rua 475, 

Jardim Gama, Cabedelo – PB; encaminhamento pela faixa de domínio da BR 230 

(lado do sentido Cabedelo/João Pessoa), seguindo pela Rua Duque de Caxias, Rua 

Cel. José Teles e término no Moinho Dias Branco, localizado na Av. Cassiano da 

Cunha Nóbrega, Cabedelo – PB, conforme Figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

Intermares: Origem no gasoduto DN 4” a ser construído, localizado as margens da 

BR-230 (lado do sentido Cabedelo/João Pessoa), seguindo pela Av. Mar Vermelho, 

interligando com as avenidas Oceano Índico e Oceano Pacífico, conforme Figuras 7, 

8 e 9. 

Intermares (Ponta de Campina): Origem no gasoduto DN 4” a ser construído, 

localizado as margens da BR-230 (lado do sentido Cabedelo/João Pessoa), 

seguindo pela Rua Golfo de Coronation e Rua do Golfo, interligando com a Rua 

Vitorino Cardoso e Avenida Oceano Pacífico, conforme Figuras 10, 11 e 12. 

Os materiais dos dutos a serem utilizados na construção serão o Aço Carbono API-5L/Gr.B, 

SCH 40, revestido externamente com Polietileno Extrudado Tripla Camada, com Diâmetros 

Nominais de 06 e 04 polegadas e Polietileno de Alta Densidade (PEAD), PE-80, SDR-11 

Diâmetros Externos (DE) 32, 63 e 200mm. 

Características técnicas 

Além da Rede de Distribuição o sistema é composto por: 

 Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM) que serão instalados para atender aos 
segmentos industrial, residencial, comercial e automotivo, com o intuito redução da 
pressão de operação do gasoduto para a pressão de trabalho do cliente, visando a 
segurança operacional conforme estabelece as normas e portarias da ANP e ARPB, 
que padronizam tais pressões de trabalho; 

 Estações de Redução Secundária (ERS), com a função de rebaixamento da pressão 
do gasoduto em Aço Carbono para o gasoduto em PEAD, atendendo aos segmentos 
industrial, residencial, comercial e automotivo, nos bairros de Intermares, Intermares 
(Ponta de Campina) e Amazonia Park em Cabedelo – PB.  

 Caixas de válvulas (CX) em concreto armado, com área e profundidade médias de 
5m² e 2m respectivamente, a serem construídas ao longo do trajeto descrito pela 
tubulação na faixa de servidão e com a finalidade de abrigar válvulas de bloqueio do 
gasoduto. As principais finalidades das caixas de válvulas são: Possibilitar 
recebimento ou envio de “plug” de espuma chamados “Pig” para limpeza do 
gasoduto; Isolar trecho de gasoduto compreendido entre duas caixas de válvulas no 
caso de emergência ou operação eventual; Fazer instalação de gás natural para 
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novo consumidor, através de válvulas existentes na caixa com esta finalidade; 
Bloquear consumo de gás para alguns clientes que tenham ligação com a caixa. 

 

Pressões de Operação (Média e Baixa) 

O duto em Aço Carbono terá pressão de operação de aproximadamente 12 Kgf/cm² e o de 

PEAD de 4 Kgf/cm². 

Os Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM) da PBGÁS têm como objetivo reduzir a 

pressão de entrega para a faixa de médias pressões. Para o segmento industrial a pressão 

de entrega para os clientes é de aproximadamente 2,0 Kgf/cm², já para os segmentos 

comercial e residencial a pressão é de 1,0 Kgf/cm² e 0,75Kgf/cm², respectivamente.  

 

 
Figura 1 – SDGN de Intermares ao Porto de Cabedelo (Visão Geral) 
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Figura 3 – Transição da tubulação DN 6” para 4” 
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Figura 4 – Alocação do CRM no Moinho Dias Branco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Prosseguimento do duto no entorno da Flona-Floresta nacional da Restinga de 
Cabedelo (Mata do Amém) 
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Figura 6 – Prosseguimento do duto no entorno do Parque Natural  

do município de Cabedelo (Jardim Manguinho) 
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Figura 7 – Rede de Distribuição para Intermares: Visão Geral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Rede de Distribuição para Intermares: Detalhes do traçado 
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Figura 9 – Rede de Distribuição para Intermares: Detalhes do traçado 
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Figura 10 – Rede de Distribuição para Intermares (Ponta de Campina): Visão Geral 
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Figura 11 – Rede de Distribuição para Intermares (Ponta de Campina): detalhes do traçado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 - Rede de Distribuição para Intermares (Ponta de Campina): detalhes do traçado 
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Modelo - Conteúdo mínimo para estruturação do Relatório Ambiental Simplificado 
 
Embasado no Termo de Referência da SUDEMA (Anexo 1), a estrutura básica para 
apresentação do RAS deve conter, no mínimo, mas não limitado a: 
 
ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO 
2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1 Identificação do Empreendimento 
2.2 Caracterização do Empreendimento 
2.3 Legislação Ambiental 
2.4 Área de Influência do Empreendimento 
2.5 Alternativas locacionais e Tecnológicas 
2.6 Diagnóstico Ambiental 

2.6.1 Meio Físico 
2.6.1.1 Clima 
2.6.1.2 Geologia 
2.6.1.3 Geomorfologia 

2.6.2 Meio Biótico 
2.6.3 Meio Antrópico 

2.7 Análise Integrada 
2.8 Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais 
2.9 Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programa de Controle e de Monitoramento 
2.10 Programa de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos Ambientais 
2.11 Riscos e Segurança 

 
CONCLUSÕES 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
EQUIPE TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
ANEXOS     

 
Nota 1: Da Introdução  
 

a) Breve histórico do empreendimento sumarizando sua concepção inicial até a 
presente data, tecnologias a serem empregadas, bem como empreendimentos 
associados e decorrentes na região de inserção; 

b) Objetivos e justificativas no contexto técnico, econômico, socioambiental, 
locacionais para o empreendimento e sua inserção no país, estado, município 
de Cabedelo, atentando-se também ao planejamento da expansão do Sistema 
de Distribuição de Gás Natural na Paraíba; 

c) Características gerais do empreendimento, da área de inserção, infraestrutura 
e coordenadas geográficas dos limites da área e acessos; 

d) Descrição da metodologia aplicada nos estudos. 
 
Nota 2: Programa de Controle e de Monitoramento Ambiental – a ser apresentado em 
documento separado com sua estruturação previamente aprovada pela PBGÁS, em conformidade 
com os itens 2.9 e 2.10 do Termo de Referência da SUDEMA (Anexo 1). 
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Nota 3: Riscos e Segurança – a ser referenciado e apresentado em documento separado 
denominado de Estudo de Análises de Riscos, conforme item 2.11 do Termo de Referência da 
SUDEMA (Anexo 1).  
 
Nota 4: A página de abertura dos estudos deve conter a identificação dos profissionais contratados 
para sua elaboração, conforme item 4 do Termo de Referência da SUDEMA (Anexo 1). 
 
Nota 5: Da Equipe Técnica multidisciplinar e Documentação de Responsabilidade, em conformidade 
com o item 4 do Termo de Referência da SUDEMA (Anexo 1).  

 
Nota 6: Este conteúdo poderá ser alterado, a critério do CONTRATADO, desde que mantido sua 
estrutura mínima, respeitado a legislação discricionária do objeto em estudo e requisitos da PBGÁS, 
exigências da SUDEMA e dos demais órgãos regulamentadores pertinentes. 
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Modelo - Conteúdo mínimo para estruturação do Estudo de Análises de Riscos 
 
Embasado na Norma Técnica CETESB P4.261/2011, a estrutura básica para apresentação 
do EAR deve conter, no mínimo, mas não limitado a: 
 
ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO 
2. SUMÁRIO DO ESTUDO 
3. CARACTERIZAÇÕES DO EMPREENDIMENTO E DO SEU ENTORNO 

3.1 Caracterização do Empreendimento 
3.1.1 Identificação do empreendimento 
3.1.2 Substâncias químicas 
3.1.3 Instalações 
3.1.4 Traçado do sistema (foto aérea em escala mínima de 1:25.000) 
3.1.5 Caracterização do entorno 

3.1.5.1 Caracterização dos pontos notáveis 
3.1.5.2 Caracterização das condições meteorológicas (diurno / noturno) 

4. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
4.1 Consolidação das hipóteses acidentais 
4.2 Estimativa dos efeitos físicos e avaliação de vulnerabilidade 

4.2.1 Efeitos físicos 
4.2.2 Vulnerabilidade 
4.2.3 Apresentação dos resultados 

5. ESTIMATIVA DE FREQUÊNCIA 
5.1 Técnicas 
5.2 Quantificação 

6. ESTIMATIVA E AVALIAÇÃO DE RISCO 
6.1 Risco Individual 
6.2 Risco Social 

7. REDUÇÃO DOS RISCOS   
 

CONCLUSÕES 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
EQUIPE TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
ANEXOS     
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O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) deve refletir a realidade do 
empreendimento SDGN “Intermares-Porto Cabedelo” no tocante às suas características e 
condições operacionais e as ações pertinentes a cada um dos itens do PGR fornecer dados 
e informações necessárias para adoção das medidas de controle e gerenciamento dos 
riscos a serem implementadas pela PBGÁS, devendo ser estruturado, pelas seguintes 
etapas (Item 9.1 da Norma Técnica CETESB P4.261/2011): 
 
ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO 
2. SUMÁRIO DO ESTUDO 
3. CARACTERIZAÇÕES DO EMPREENDIMENTO E DO SEU ENTORNO 

3.1 Caracterização do Empreendimento 
3.1.1 Identificação do empreendimento 
3.1.2 Caracterização do entorno 

4. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
4.1 Revisão do EAR ou da identificação de perigos 

5. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
6. GERENCIAMENTO DE MODIFICAÇÕES (Gestão de Mudança) 
7. MANUTENÇÃO E GARANTIA DA INTEGRIDADE 
8. CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
9. INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES E ACIDENTES 
10. PLANO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIA(1) 
11. AUDITORIA DO PGR 

 
CONCLUSÕES  
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
EQUIPE TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
ANEXOS     

 
(1) O Plano de Resposta a Emergência (PRE) deve se basear nos resultados obtidos no 
Estudo de Análise de Risco realizado, e na legislação vigente, devendo contemplar, no 
mínimo, os elementos do item 9.1.9 da Norma Técnica CETESB P4.261/2011. Deve ser 
apresentado em documento separado, tendo sua estruturação previamente aprovada pela 
PBGÁS. 
 
Nota 1: Riscos e Segurança – a ser referenciado e apresentado em documento separado 
denominado de Estudo de Análises de Riscos, conforme item 2.11 do Termo de Referência da 
SUDEMA (Anexo 1).  
 
Nota 2: A página de abertura dos estudos deve conter a identificação dos profissionais contratados 
para sua elaboração, conforme item 4 do Termo de Referência da SUDEMA (Anexo 1). 
 
Nota 3: Da Equipe Técnica multidisciplinar e Documentação de Responsabilidade, em conformidade 
com o item 4 do Termo de Referência da SUDEMA (Anexo 1).  

 
Nota 4: Este conteúdo poderá ser alterado, a critério do CONTRATADO, desde que mantido sua 
estrutura mínima, respeitado a legislação discricionária do objeto em estudo e requisitos da PBGÁS, 
exigências da SUDEMA e dos demais órgãos regulamentadores pertinentes. 
 



1

b) Elaboração e entrega da versão parcial 

do programa PGR 1

TOTAL

[VALOR POR EXTENSO, devidamente assinado e carimbado]

DATA

a) Elaboração e entrega da versão parcial 

do plano PRE

c) Validação e aceitação da versão final do 

plano PRE

Etapa 4 - 

Composição do PRE 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS

Etapa 1 - 

Mobilização e 

atividades 

preliminares de 

campo 

b) Estudo de campo para caracterização 

do empreendimento e do seu entorno e 

entrega do Relatório de mobilização, 

caracterização e planejamento

c) Validação e aceitação da versão final do 

relatório EAR 2

1

UNIDADE

a)  Levantamento de informações, dados 

técnicos e operacionais do 

empreendimento 

1

a) Reunião técnica de apresentação do 

RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE e 

disponibilização das mídias 

impressas/digitais
1

Etapa 3 - 

Composição do 

EAR e 

Programa/Plano 

derivados

2

f) Validação e aceitação da versão final do 

PCMA 

a) Análise qualitativa, simulação de dados 

para análise quantitativa (vulnerabilidade), 

desenhos esquemáticos, plantas e mapas, 

pertintentes a análise de riscos

b) Elaboração e entrega da versão parcial 

do programa PCMA

Anexo 5 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (PPU)

OBJETO: Prestação de serviços especializados para elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS), Estudo de Análises de

Riscos (EAR) e dos programas e planos derivados destes, relativo a implantação e implementação do Sistema de Distribuição de Gás

Natural canalizado com dutos em Aço Carbono e PEAD totalizando cerca de 24km de extensão linear e seus Componentes, do bairro

de Intermares ao Porto de Cabedelo, município de Cabedelo/PB para atender às necessidades da PBGÁS e o licenciamento ambiental,

conforme escopo do TR-PBG-GSM-010:2019_rev01 e embasado no Termo de Referência fornecido pela SUDEMA - Superintendência

de Administração do Meio Ambiente (Anexo 1). 

Além do RAS e EAR os programas e planos a serem elaborados são: 

(i) Programa de Controle e de Monitoramento Ambiental (PCMA) 

(ii) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

(iii) Plano de Resposta a Emergência (PRE)

VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)

3- Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso II, do art. 7º, da Lei nº 10.128/2013, será 

retido 1,6% (um vírgula seis por cento) das empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) das 

empresas de pequeno porte, em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo – Fundo Empreender 

PB, do Governo do Estado da Paraíba, incidente sobre o valor constante da nota fiscal, fatura ou recibo emitido 

pelo licitante CONTRATADO.

Notas:

2

2

2- A execução dos serviços deve atender o escopo do TR-PBG-GSM-010:2019_rev01, com os estudos 

embasados no Termo de Referência fornecido pela SUDEMA (Anexo 1).                           

e) Validação e aceitação da versão final do 

RAS

1- Na composição dos preços devem ser inclusos os valores previstos para despesas com pessoal, 

hospedagem, deslocamentos, alimentação, obrigações trabalhistas e previdenciairias, exigências de Segurança 

e Saúde no Trabalho, inclusive com emissão de responsabilidade técnica da Equipe Multidisciplinar. 

Etapa 5 - 

Apresentação dos 

produtos RAS, 

PCMA, EAR, PGR e 

PRE 

1
Etapa 2- 

Composição do 

RAS e Programas 

derivados

b) Elaboração e entrega da versão parcial 

do relatório EAR 1

a) Elaboração e entrega da versão parcial 

do relatório RAS
1

c) Validação e aceitação da versão final do 

PGR 2
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ESPECIFICAÇÕES DE SMS PARA CONTRATOS  
 
1. OBJETIVO 

 
Estebelecer os requisitos mínimos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) no 
Trabalho, a serem observados durante a execução de serviços de consultoria técnica 
nas instalações da PBGÁS visando proteger as pessoas, as instalações e garantir a 
continuidade operacional do sistema, bem como promover a preservação do Meio 
Ambiente, imagem da PBGÁS com vistas à prevenção de incidentes.  
 
O trabalho deve ser desenvolvido em conformidade com as Normas Regulamentadoras 
de Segurança e Saúde do Trabalho, com os requisitos e normas aqui explicitadas e 
demais instruções específicas que venham a ser informadas pela PBGÁS. Sendo 
assim, todos devem estar familiarizados com o seu conteúdo e considerá-lo parte 
integrante do seu trabalho. 
 
2. APLICAÇÃO 
 
Aplicável as prestadoras de serviços de modo a uniformizar os conceitos e 
procedimentos relativos à SMS com abrangencia de serviços realizados nos Escritórios 
Administrativos, Sistema de Distribuição de Gás canalizado, Novos Empreendimentos 
buscando consolidar a cultura prevencionista para melhoria contínua da segurança 
esperada, nos procedimentos, atuações técnicas e práticas de gestão. 
 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES 
 

 Normas Regulamentadoras (NRs) de Segurança e Saúde do Trabalho. 
 IT-99.1-PBG-0001: “Aplicação de APR-Análise Preliminar de Riscos” e, demais 

padrões do Sistema de Gestão de SMS da Companhia aplicáveis. 
 

4. TERMOS E DEFINIÇÕES  
 
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional. 
 
ORDEM DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (OSST) – 
comunicado que dar ciência aos empregados sobre a segurança e saúde no trabalho a 
ser executado, conforme NR-1, incluindo aspectos de meio ambiente pertinentes. 
 
PRÁTICAS DE GESTÃO - atividade executada regularmente, com a finalidade de gerir 
a PBGÁS, de acordo com o padrão de trabalho estabelecido.   
 
POLÍTICA DE SMS – declaração da PBGÁS, expondo suas intenções e princípios em 
relação ao desempenho de SMS, que provê uma estrutura para ação e definição de 
objetivos e metas de SMS, conforme formalmente expresso pela Diretoria Executiva, 
em conformidade com o Plano Estratégico da Companhia, padrões normativos 
auditados da NBR ISO 14001 e ISO 45001 e com os requisitos do Modelo do Sistema 
de Gestão de SMS (15 Diretrizes de SMS). 
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REDE DE DISTRIBUIÇÃO (RD) - conjunto de tubulações, reguladores de pressão e 
outros componentes que recebem o Gás de ERPs e o conduz até o Ramal Externo 
(RE) e Ramal de Serviço (RS) de diferentes tipos de Consumidor. 
 
SISTEMA DE GESTÃO DE SMS - parte do sistema global composto por um conjunto 
de elementos interagindo com a força de trabalho, utilizada para desenvolver a política, 
gerenciar os riscos e aspectos ambientais, promover a melhoria do desempenho global 
e aumentar a postura preventiva com relação às questões de SMS da PBGÁS. 
 
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS (SD) – conjunto de elementos necessários à 
distribuição de gás natural de forma segura aos clientes da Companhia, o qual interliga 
as Estações de Transferência de Custódia e os Pontos de Entrega. 
 
5. CONTEÚDO 
 
5.1 Requisitos gerais  
 
Após a assinatura do Contrato pelas pessoas autorizadas e antes do início dos 
serviços, o representante da empresa contratada deve apresentar ao Gestor e/ou 
Fiscal do Contrato da PBGÁS, o responsável pela execução dos trabalhos, ocasião em 
que serão fixadas as precauções específicas à natureza dos trabalhos, especialmente 
os que não constarem neste anexo. 
 
Apresentar para PBGÁS cópia dos documentos relacionados no Anexo 6.1, nos prazos 
estipulados. 
 
O Fiscal/Gestor do Contrato da PBGÁS deve informar ao CONTRATADO os riscos e 
cuidados que deve ser tomado durante a execução dos serviços e os equipamentos de 
proteção específicos. 
 
O CONTRATADO deve apresentar ao Gestor e/ou Fiscal do Contrato declaração que 
as suas empresas subcontratadas devem implantar os requisitos contratuais de SMS 
constantes deste anexo. 
 
O CONTRATADO deve instruir através de Ordem de Serviço de Segurança e Saúde no 
trabalho (OSST), incluindo os aspectos ambientais pertinentes a todos os seus 
contratados e/ou subcontratados onde dará conhecimento dos riscos das atividades 
que irão realizar, das medidas de proteção disponibilizadas e outros aspectos de 
segurança, conforme NR-1 “Disposições Gerais” de Segurança e Saúde do Trabalho. 
 
O Gestor e/ou Fiscal do Contrato deve suspender qualquer trabalho que evidencie risco 
iminente à segurança das pessoas, ao meio ambiente e ao patrimônio da PBGÁS ou 
de terceiros. 
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As suspensões dos serviços motivadas por falta de condições de segurança ou pela 
não observância das normas, instruções de segurança e regulamentos aqui citados, 
não eximem o CONTRATADO das obrigações e penalidades constantes nas cláusulas 
contratuais referentes a prazos e multas. 
 
A prevenção de acidentes e danos ao pessoal envolvido nos serviços, às instalações, 
equipamentos e ao meio ambiente, deve nortear todo o trabalho a ser realizado, 
ressalvando-se a responsabilidade do CONTRATADO pelos aspectos de segurança, 
meio ambiente e saúde, relacionado ao seu pessoal e subcontratados, durante a 
realização dos serviços para a PBGÁS. 
 
Antes do início dos serviços, o CONTRATADO deve participar de uma Palestra de 
Integração de SMS promovida pela Assessoria de Segurança e Meio Ambiente e a 
área afim do serviço contratado, assegurando a presença dos empregados envolvidos 
nos trabalhos, diretos e indiretos, na sede da PBGÁS ou no local dos serviços. Tal 
palestra versará sobre conhecimento prévio das condições ambientais das instalações, 
noções sobre o Gás Natural, sobre o Sistema de Distribuição de Gás Natural 
canalizado, condutas seguras no trabalho, entre outros assuntos pertinentes ao escopo 
dos serviços. 
 
O acesso aos documentos e recursos disponibilizados pela PBGÁS é restrito aos 
profissionais envolvidos e aos trabalhos realizados. A discrição e confidencialidade no 
tratamento e uso dos mesmos e acerca do objeto contratado é desejável.  
 
A permanência nos locais de trabalho que eventualmente sejam realizados em áreas 
operacionais é restrita aos envolvidos no escopo contratual. 
 
5.2 Da Fiscalização/PBGÁS 
 
A Fiscalização/PBGÁS será realizada pelos profissionais técnicos designados para o 
Contrato, pertencente às áreas afins.  
 
O CONTRATADO deve acatar toda orientação técnica advinda da 
Fiscalização/PBGÁS, corrigindo por iniciativa própria ou por recomendação, quaisquer 
situações perigosas ou práticas inadequadas de segurança, sobre os próprios 
trabalhos ou de seus terceirizados. 
 
A Fiscalização/PBGÁS terá autoridade para paralisar qualquer serviço no qual se 
evidencie ameaça ou risco iminente à vida, à saúde das pessoas, à integridade das 
instalações do Sistema de Distribuição de Gás Natural ou do cliente da PBGÁS. 
 
A eventual paralisação dos serviços, determinada pela Fiscalização/PBGÁS ou 
autoridades públicas, motivada pelo descumprimento de normas de segurança, 
instruções ou procedimentos aprovados pela PBGÁS, não eximirá a responsabilidade 
do CONTRATADO quanto ao ônus da regularização imediata da situação ou falta, e à 
retomada dos serviços. 
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5.3 Segurança no Trabalho 
 
5.3.1 Identificação 
 
O CONTRATADO, antes do início dos serviços, deve entregar ao Gestor e/ou Fiscal do 
Contrato a relação dos empregados vinculados, acompanhada das respectivas 
Carteiras de Trabalho com os registros exigidos por lei e cópias dos Atestados de 
Saúde Ocupacional (ASO). Essa relação deve ser firmada por representante legal do 
CONTRATADO e com visto do Gestor e/ou Fiscal do Contrato da PBGÀS.  
 
Todo o pessoal envolvido nos serviços, qualquer que seja o cargo/função ou vínculo 
empregatício, deve utilizar, obrigatoriamente, nos escritórios, locais de trabalho e nas 
áreas do Sistema de Distribuição, identificação de sua empresa contratante, quando a 
serviço da PBGÁS. 
 
O CONTRATADO deve manter comportamento de segurança no local de trabalho e 
observar os procedimentos de segurança nas áreas do Sistema de Distribuição de Gás 
Natural. 
 
Serviços executados nas áreas classificadas do Sistema de Distribuição de Gás 
Natural da PBGÁS, devido às características de riscos das mesmas deve ser objeto de 
Permissão para Trabalho, requisitados com antecedência à PBGÁS. 
 
5.3.2 Do Pessoal envolvido nos trabalhos 
 
Todo o pessoal envolvido nos serviços, qualquer que seja o cargo/função ou vínculo 
empregatício, deve utilizar identificação com crachá do CONTRATADO, quando a 
serviço da PBGÁS. 
 
O CONTRATADO deve manter comportamento de segurança no local de trabalho e 
observar os procedimentos de segurança nas áreas do Sistema de Distribuição de Gás 
Natural canalizado. 
 
Serviços executados nas áreas operacionais da PBGÁS, devido às características de 
risco das mesmas, deve ser objeto de Permissão para Trabalho requisitada com 
antecedência à PBGÁS. 
 
5.3.3 Da conduta nas áreas do SDGN 
 
Para permanecer nas áreas do SDGN todos os integrantes da equipe do 
CONTRATADO deve receber da Gerência de Operação e Manutenção da PBGÁS um 
folheto de instruções específico do SDGN com os itens de SMS a serem observados, 
bem como informações sobre como proceder em situações de emergência. 
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Sempre que convidada, a equipe do CONTRATADO deve participar das reuniões de 
Diálogo de SMS, conduzidas pela área de SMS da PBGÁS, e que antecedem o início 
dos trabalhos diários. 
 
Nos serviços executados nas áreas do SDGN, o CONTRATADO deve solicitar a 
Gerência de Operação e Manutenção da PBGÁS, antes de iniciar a execução dos 
serviços, uma autorização por escrito, denominada "Permissão para Trabalho", 
regulamentada nos padrões internos da PBGÁS, se aplicável. 
 
Nenhuma atividade envolvendo a produção de centelhas ou chamas deve ser 
desenvolvida paralelamente, principalmente, o uso de máquinas e equipamentos sem 
aterramento. 
 
Detectadas quaisquer irregularidades, paralisar o serviço e tomar as providências no 
sentido de resguardar a integridade do trabalhador, das instalações e do meio 
ambiente. 
 
O CONTRATADO deve zelar não só pela boa execução do serviço, como também pela 
disciplina do pessoal empregado, arrumação e limpeza dos locais de trabalho. 
 
O CONTRATADO deve comunicar imediatamente a Gerência de Operação e 
Manutenção da PBGÁS quaisquer anormalidades ocorridas nas áreas do SDGN, tais 
como acidentes do trabalho com ou sem lesão pessoal, acidentes com perda material, 
danos ao meio ambiente, defeitos nos sistemas de segurança, etc. 
Telefones celulares, câmaras fotográficas e de vídeo só poderão ser utilizados em 
locais permitidos pelo Fiscal e/ou Gerência de Operação e Manutenção da PBGÁS. 
 
5.3.4 Gerenciamento de riscos 
 
Sempre que houver modificações ou alterações na atividade, tais como: execução por 
novo método construtivo, condições climáticas adversas, mudança na utilização de 
equipamentos/ máquinas, ou outras não previstas na APR inicial, a mesma deve ser 
revisada. 
 
A elaboração de Análise Preliminar de Riscos (APR) e emissão de Permissão para 
Trabalho (PT) deve atender aos procedimentos específicos da PBGÁS. 
 
5.3.5 Da Proteção Coletiva 
 
O Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) deve ser especificado pelo profissional de 
segurança e ter a adequação de seu uso definidos no PPRA e PCMSO em função das 
etapas de execução dos serviços ou caso não haja a necessidade de elaboração do 
mesmo, a especificação ficará a cargo do SESMT (ou profissional de SMS) do 
CONTRATADO, caso se aplique. 
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5.3.6 Da Proteção Individual 
 
Nas circunstâncias em que: 
 

a) As medidas de controle não ofereçam completa proteção contra os riscos de 
anomalias (incidentes, acidentes, desvios, doenças profissionais e 
ocupacionais);  

b) As medidas de proteção coletiva estiverem sendo implementadas e para 
responder a situações de emergências;  

 
O CONTRATADO deve fornecer gratuitamente aos seus empregados, o EPI-
Equipamento de Proteção Individual necessários à execução da atividade, adequado 
ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento garantindo a 
obrigatoriedade de uso, devendo atender no mínimo os procedimentos estabelecidos 
na NR-6 e NR-18, de Segurança e Saúde do Trabalho, além de requisitos 
especificados pela Fiscalização/PBGÁS, substituindo-os sempre que não estiverem em 
condições de uso. 
 
Todo pessoal do CONTRATADO, quando em serviço na área operacional (SDGN), 
deve usar EPIs básicos: Capacete de Segurança, Botas de Segurança, Protetor 
Auricular, Óculos de Segurança e Protetor Solar(*); além dos que forem específicos 
para a função e atividades que exercerem em quaisquer outras áreas de trabalho da 
PBGÁS. 

Nota:(*) A Legislação ainda não contempla a exposição solar como risco laboral, 
porém a prevenção ao câncer de pele recomenda a sua utilização. 

 
Os EPIs básicos e especiais devem ser especificados pelo profissional de segurança, 
possuir indicação de CA (Certificado de Aprovação), expedido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. A desobediência à obrigatoriedade do uso de EPIs ensejará o 
pedido de afastamento do empregado.  
 
O CONTRATADO deve instruir seus empregados sobre as precauções a serem 
tomadas, a fim de evitar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. 
 
O CONTRATADO deve promover a divulgação e zelar pela observância das Normas 
de Segurança do Trabalho, eliminando ou neutralizando as situações de risco que 
vierem a ocorrer. 
 
É terminantemente proibido transportar e/ou portar, nas dependências da PBGÁS, os 
seguintes materiais: 

a) armas brancas e/ou de fogo; 
b) explosivos e munições; 
c) narcóticos, tóxicos ou drogas que provoquem dependência; 
d) animais; 
e) bebidas alcoólicas. 
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5.3.7 Prevenção de Incêndio 
 
Devem ser rigorosamente observados as placas de advertência, mapas de riscos, a 
sistemática de permissão para trabalho e as instruções de uso dos equipamentos e 
instalações. 
 
Nas áreas “classificadas” (passíveis de gaseificação) somente poderão ser usadas 
lanternas e transceptores do tipo “aprovado”. Alertamos que a manutenção desses 
equipamentos deve ser feita por pessoal especializado e autorizado, para que não 
percam suas características de “à prova de explosão”. 
 
A utilização de equipamentos elétricos de uso temporário (luminárias, máquinas de 
solda, furadeiras etc.) só será permitida com ligações adequadas (rabichos, tomadas e 
plugues à prova de explosão ou estanques, conforme serviço), com os cabos de 
alimentação suspensos e com a autorização expressa do Fiscal ou Oficial responsável 
pela Segurança. 
 
5.3.8 Comunicação de Acidentes no trabalho e Atendimento emergencial 
 
Emitir Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), nas condições e prazos legais, em 
caso de acidente de trabalho ocorrido com seus empregados ou subcontratados que 
laborem nas instalações da PBGÁS. 
 
Providenciar o atendimento médico e social, informando imediatamente aos familiares 
sobre o fato ocorrido. 

Caberá ao CONTRATADO à responsabilidade e ônus pela execução de procedimentos 
de emergência e demais providências necessárias, decorrentes de qualquer evento 
indesejável ou acidente com seus empregados. 
Fornecer uma listagem das clínicas conveniadas para atendimento emergencial aos 
acidentados e o meio de transporte a ser utilizado. 
 
Em caso de emergência, o CONTRATADO deve manter a calma e telefonar para:  
 

 Corpo de Bombeiros; 
 Gerência de Operação e Manutenção do SDGN; 
 Polícia; 
 SAMU. 

 
5.3.9 Dos Materiais, Máquinas e Equipamentos 
       
Não é permitido o uso de equipamentos ou veículos do CONTRATADO ou terceiros a 
serviço, em condições inseguras e precárias, sendo que a Fiscalização/PBGÁS poderá 
nestes casos solicitar a imediata substituição destes da frente de serviço.  
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5.3.10 Dos Registros de SMS 
        
Mensalmente deve ser enviado a PBGÁS a Estatística de Acidentes do Trabalho, que 
se refere ao pessoal disponibilizado para o serviço contratado, considerando as horas 
de trabalho para a PBGÁS no período, conforme modelo do Anexo 7.2. 
        
Todo acidente de trabalho típico, de trajeto ou doença profissional, ocorrido com 
empregado do CONTRATADO, deve ser comunicado através da CAT ao INSS, com 
imediata comunicação à Fiscalização e/ou Gestor do Contrato. 
 
5.3.11 Da Saúde e Higiene 
 
O CONTRATADO antes de iniciar a obra ou serviço deve apresentar ao Fiscal e/ou 
Gestor do Contrato os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os 
empregados e subcontratados, que ficarão arquivados na área da PBGÁS responsável 
pelo Contrato. 
 
Observar as medidas de prevenção e combate a vetores transmissores de doenças, 
conforme recomendações das autoridades de saúde locais.  
 
Disponibilizar os resíduos em locais adequados para sua coleta e evitar derramar 
produtos líquidos que possam causar acidentes nos locais de trabalho. 
 
5.4 Requisitos de Meio Ambiente 
 
O CONTRATADO deve realizar os serviços comprometendo-se com a proteção ao 
meio ambiente, conforme estabelecida pela legislação federal, estadual, municipal e 
recomendações da PBGÁS. 
 
O CONTRATADO deve dispor de mecanismos de incentivo para a otimização do uso 
de insumos como água, energia e materiais. 
 
O CONTRATADO deve proceder de forma adequada à disposição e descarte de 
resíduos, conforme requisitos das normas aplicáveis nos documentos de referência 
específicos. 
  
6. ANEXOS 
 
Anexo 6.1 - Tabela de documentos de SMS 
Anexo 6.2 - Modelo de Relatório Estatístico de Anomalias 
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ITEM REQUISITO PARA O EDITAL LIC Nº009/2019. PRAZO DE ENTREGA 
APLICÁVEL (A) /  
NÃO APLICÁVEL 

(NA) 

01 
Comunicação prévia à SRTE sobre início de 

serviços (item 18.2 da NR-18). 
Até 15 dias após recebimento 
da 1ª. AF. 

NA 

02 OSST-Ordem de Serviço de SST e Fichas de 
entrega de EPIs. 

Até 15 dias após a 1ª AF. A 

03 PGSMS - Plano de Gestão de SMS e Anexos.  Até 15 dias após recebimento 
da 1ª. AF. 

NA 

04 PGA – Plano de Gestão Ambiental. 
Até 30 dias após recebimento 
da 1ª. AF. 

NA 

05 Plano de Resposta a Emergências. Até 15 dias após recebimento 
da 1ª. AF.  
 

NA 

06 
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (NR-9).  
Até 15 dias após recebimento 
da 1ª. AF. 

A 

07 

PCMAT – Programa de Condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção 
(NR-18). 
. 
 

Até 05 dias após a obra atingir 
20 empregados. 

NA 

08 

PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional (NR-7), acompanhado pelos ASO 
dos empregados, envolvidos nos trabalhos. 
 
 

Até 15 dias após recebimento 
da 1ª. AF. 

A 

09 
Solicitar Aprovação das Instalações Provisórias e 
do Canteiro de obras. 

Até 30 dias após recebimento 
da 1ª. AF. 

NA 

10 
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
das Instalações Provisórias e do Canteiro de 
obras. 

Até 30 dias após recebimento 
da 1ª. AF. NA 

11 
Certificado de Treinamento em: Espaço 
Confinado (conforme NR 33). 

Até 05 dias antes da realização 
dos serviços (em espaço 
confinado). 

NA 

12 
Certificado de Treinamento para eletricistas 
conforme item 10.8.8.2 da NR-10. 

Até 05 dias após o recebimento 
da 1º AF antes da realização 
dos serviços. 

NA 

13 

Certificado e/ou Lista de Presença dos 
treinamentos de: Básico de Combate a Incêndio e 
Noções de Primeiros Socorros. 

Até 30 dias após recebimento 
da 1ª. AF para todos os 
empregados.  

Para novas contratações: Até 15 
dias da admissão. 

Para novas contratações: Até 15 
dias da admissão. 

NA 

14 

Relação de nomes, funções e nº de documento 
do pessoal para Palestra de Integração de SMS.  

Obs.: Substituída pela Reunião de Contrato 
Prévio (item 7.1.2 do Termo de Referência) 

Até 05 dias após recebimento 
da 1ª. AF para todos os 
empregados. Para novas 
contratações: Até 15 dias da 
admissão. 

NA 

15 

Currículo e Registro no Conselho de Classe dos 
Profissionais de SMS. 

Até 15 dias após recebimento 
da 1ª. AF. Para novas 
contratações: Até 15 dias da 
admissão. 

A 
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16 CIPA (NR-5). 
De acordo com os prazos 
estabelecidos na NR-5, a contar 
do recebimento da 1ª. AF. 

NA 

17 APR – Análise Preliminar de Riscos. 
Até 15 dias antes da realização 
dos serviços ou obras. 

A 

18 
Laudo de Periculosidade e de Insalubridade, 
emitido por engenheiro de segurança do trabalho, 
inclusive ART. 

Até 30 dias após recebimento 
da 1ª. AF.  NA 

19 
Relatório conclusivo da realização das medidas 
mitigadoras e das condicionantes ambientais. 

Na entrega do TRPS (Termo de 
Recebimento Provisório de 
Serviços). 

NA 

20 Formulário Estatístico de Anomalias 
Mensalmente e até o dia 05 do 
mês subsequente aos trabalhos. 

A 

 

 

  



ACIDENTE 

TÍPICO

DOENÇA 

OCUPACIONAL

ACIDENTE DE 

TRAJETO

INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA

INCAPACIDADE 

PARCIAL

INCAPACIDAD

E TOTAL OU 

MORTE

PERDIDOS DEBITADOS
FREQUÊNCIA (COM 

AFASTAMENTO)

FREQUÊNCIA TOTAL 

COM E SEM 

AFASTAMENTO

GRAVIDADE

TAXAS

   ASSINATURAS: 

______________________________________                                  ____/____/____                                            ___________________________________________                                                ____/____/____  

    Engº ou Tec. Segurança da empresa contratada                                                                                                                 Responsável pelas informações

                                                          

                                                                                       ANEXO 6.2    MODELO DE RELATÓRIO ESTATÍSTICO                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Logomarca da empresa 

                                                                                          FORMULÁRIO ESTATÍSTICO DE ANOMALIAS
                                                                                                            TIPOLOGIA: ACIDENTE E DOENÇA OCUPACIONAL

NÚMERO DE ACIDENTADOS

MESES
TOTAL DE 

EMPREGADOS

TOTAL DE HOMENS 

X HORA 

TRABALHADAS

TOTAL DE 

ACIDENTES

ACIDENTES COM AFASTAMENTO

ACIDENTES COM 

AFASTAMENTO

DIAS
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Estudos Ambientais e Análises de Riscos_SDGN Intermares-Porto de Cabedelo 

Tipo de risco Motivo Severi
-dade 

Probabi
-lidade 

Risco Ações  
Mitigadoras 

Resp. do 
Contratado 

Resp.do 
Contratante 

Atraso na execução do 
serviço 

Atraso na mobilização, caracterização 
e planejamento; 
Falta de comunicação de eventuais 
circunstâncias que possam afetar 
adversamente a qualidade dos 
serviços, planejamento ou 
cronograma de execução; 
 

2 2 4 

Comunicação imediata; 
Suprir falhas e omissões que 
possam prejudicar ou impedir 

a perfeita execução dos 
serviços; 

Comunicar erros, omissões 
discrepâncias a fim de serem 

corrigidos. 

 
 
 

X 

 

Descumprimento dos 
requisitos do Termo de 
Referência da SUDEMA; 
e escopo definido no 
Termo Referência 
PBGAS 

Incapacidade técnica da Equipe 
Multidisciplinar do Contratado 

2 1 3 

Manter todas as condições de 
habilitação e qualificação 

exigidas na Licitação; 
 

Dotar de conhecimentos 
especializados ajustados às 
especificidades do Objeto 

 
 
 
 

X 

 

Paralização injustificada 
do serviço 

Não atendimento aos padrões e 
normas que regem o tema: estudos 
ambientais e análise de riscos - 
segurança industrial  

 
3 

 
1 

 
4 

Adotar procedimentos e 
manter-se adequado às 
normas que regem o tema 

 
X 

 

Atraso no pagamento da 
medição dos serviços 

Ausência de fiscal substituto; 
Problemas no fluxo de caixa da 
PBGÁS 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

Nomear o fiscal e o gestor 
do contrato; Acompanhar o 
fluxo de caixa para a 
realização do pagamento 
no prazo pactuado 

  
 

X 

Suspensão de 
pagamento 

Descumprimento por parte do 
Contratado das exigências 
contratuais 

2 1 3 
Designar Preposto para 
gerenciamento dos 
serviços 

X 
 

2 1 3 
Acompanhar e fiscalizar a 
conformidade da prestação 
de serviços 

 X 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

NÍVEL DE RISCO AÇÃO 

Trivial / 

Importância 2 

Risco com pouco impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, facilmente corrigido por ações da 
parte responsável.  

Tolerável / 

Importância 3 

Risco com baixo impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pode-se considerar uma solução 
mais econômica ou melhorias que não importam custos extras. A monitorização é necessária para assegurar 
que os controles são mantidos e continuam eficazes, considerada a responsabilidade da parte definida na 
Matriz de Risco. 

Moderado / 

Importância 4 

Risco com médio impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Devem ser feitos esforços para 
reduzir o risco, mas os custos de prevenção devem ser cuidadosamente medidos e limitados. As medidas de 
redução de risco devem ser implementadas dentro do período de tempo definido para o contrato. 

Quando o risco moderado é associado a severidade alta, uma avaliação posterior pode ser necessária, a fim 
de estabelecer mais precisamente a probabilidade do dano, como uma base para determinar a necessidade 
de medidas de controle aperfeiçoadas, considerada a responsabilidade da parte definida na Matriz de Risco. 

Substancial / 

Importância 5 

Risco com grande impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Recursos poderão ter de ser 
alocados para reduzir o risco, considerada a responsabilidade da parte definida na Matriz de Risco. 

Intolerável / 

Importância 6 

Risco iminente e com grande impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Recursos consideráveis 
poderão ter de ser alocados para reduzir o risco, considerada a responsabilidade da parte definida na Matriz 
de Risco. 

 

SEVERIDADE 

 

PROBABILIDADE 
BAIXA (1) MÉDIA (2) ALTA (3) 

Baixa (1) Risco trivial (2) Risco tolerado (3) Risco moderado (4) 

Média (2) Risco tolerado (3) Risco moderado (4) Risco substancial (5) 

Alta (3) Risco moderado (4) Risco substancial (5) Risco intolerável (6) 


