
 

TERMO DE REFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA 

 

 

1. Projeto de Desenvolvimento da Pesca Sustentável OEI/BRA – 

05/004 

Unidade: Ministério da Pesca e Aquicultura 

 

2. Enquadramento no PRODOC: 

 

Objetivo imediato 3: Disseminar informações e fomentar a atividade 

pesqueira de forma sustentável. 

Resultado esperado 3.1: Mecanismos de divulgação e replicabilidade das 

ações de Pesca e Aquicultura desenvolvidas, criados e disponibilizados aos 

gestores nos âmbitos federais, estaduais e municipais e entidades do setor 

produtivo. 

 

3. Finalidade da Contratação: 

 

Contratação de profissional qualificado para diagnosticar a situação 

atual do Brasil quanto ao licenciamento das atividades de petróleo e gás e 

os conflitos com as atividades pesqueiras de aqüicultura. 

  

4. Requisitos mínimos de qualificação: 

 
Profissional de nível superior com formação em Oceanografia, 

experiência em órgão de controle ambiental e preferencialmente com 

especialização em Engenharia Ambiental. 

 

5. Atividades a serem executadas: 

 

Acompanhar os conflitos identificados nos processos de licenciamento 

ambiental das atividades marítimas de levantamento de dados sísmicos, 

exploração, perfuração, produção para pesquisa e produção de petróleo e 

gás natural em consonância com o que dispõe a Lei Nº 11.959, de 09 de 



julho de 2009 que trata da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura e da Pesca e regula as atividades pesqueiras. 

 

6. Produtos a serem apresentados: 

 

Produto I - Planejamento e Cronograma das Atividades a serem 

desenvolvidas; 

Produto II - Diagnóstico da situação atual quanto ao licenciamento das 

atividades de petróleo e gás e os conflitos com as atividades pesqueiras de 

aqüicultura; 

Produto III – Análise dos estudos e relatórios de impacto ambiental 

referentes aos empreendimentos de petróleo e gás no que se refere à 

atividade de pesca;  

Produto IV - Análise dos planos de compensação para a atividade 

pesqueira (etapas da atividade sísmica e perfuração) e os programas de 

educação ambiental (etapa da produção); 

Produto V – Desenvolver apostila orientativa ao setor pesqueiro quanto 

aos procedimentos legais da instalação e operação da Indústria do Petróleo, 

formas e momentos de participação do setor pesqueiro e aquícola nestes 

processos formais, otimizando a minimização dos impactos socioeconômicos 

ao setor pesqueiro; 

7. Vigência do contrato: 20 de março de 2010 a 30 de dezembro de 

2010. 

 

8. Número de vagas: 01 (uma) 

 

9. Valor do contrato: R$ 60.000,00 

 

 

 

 

 



10. Prazos de entrega e de pagamento dos produtos: 

 

Produto Prazo Valor (R$) 
Planejamento e Cronograma das Atividades a serem 

desenvolvidas; 

Até 15 de março de 

2010 
R$ 15.000,00 

Diagnóstico da situação atual quanto ao 

licenciamento das atividades de petróleo 

e gás e os conflitos com as atividades 

pesqueiras de aqüicultura; 

 

Até 10 de maio de 

2010 

 

 

 

R$ 13.000,00 

Análise dos estudos e Produto contendo 

relatórios de impacto ambiental 

referentes aos empreendimentos de 

petróleo e gás no que se refere à 

atividade de pesca. 

Até 05 de agosto de 

2010 

 

 

R$ 12.000,00 

Análise dos planos de compensação para 

a atividade pesqueira (etapas da atividade 

sísmica e perfuração) e os programas de 

educação ambiental (etapa da produção). 

Até 10 de outubro 

2010 

 

 

R$ 10.000,00 

Desenvolver apostila orientativa ao setor 

pesqueiro quanto aos procedimentos 

legais da instalação e operação da 

Indústria do Petróleo, formas e momentos 

de participação do setor pesqueiro e 

aquícola nestes processos formais, 

otimizando a minimização dos impactos 

socioeconômicos ao setor pesqueiro. 

 

Até 20 de dezembro 

de 2010 

 

 

R$ 10.000,00 

TOTAL  R$ 60.000,00 
 


