
 

  

TCSA Porto Sul
2º Relatório de Execução

  

  

 

 

 

  

TCSA Porto Sul
2º Relatório de Execução 

Comitê Técnico de Execução 

Foto: Rui Rezende - Lagoa Encantada 

TCSA Porto Sul 

 

Comitê Técnico de Execução - CTE 

 



2º Relatório de Execução – TCSA Porto Sul  
 

 

Página 1 

2º Relatório de Execução 
TCSA Porto Sul  

 

Nos termos da CLÁUSULA 6ª do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul 
este Comitê Técnico de Execução (CTE) vem apresentar o 2º Relatório de Execução acerca 
do cumprimento das obrigações estipuladas para o primeiro ano de cumprimento do TCSA, 
referentes às CLÁUSULAS 4ª, 6ª, 7ª, 14ª, 21ª, 25ª, 27ª, 29ª e 31ª do TCSA e ações previstas 
no Eixo 2 - Monitoramento e Controle Ambiental (itens 3, 4 e 9), no Eixo 3 - Avaliação 
Ambiental Integrada (itens 10, 12 e 13), no Eixo 5 - Fortalecimento da Consolidação Territorial 
das Unidades de Conservação (itens 18 e 19) e no Eixo 7 - Governança Ambiental (item 34), 
considerando a atualização proposta para o Plano de Ações (ANEXO I). 

Cumpre esclarecer que as alterações propostas para o Plano de Ações não implicam em 
mudanças na natureza das obrigações, nem sequer no escopo das ações previstas no TCSA 
Porto Sul, sendo, portanto, relativas apenas a ajustes de cronograma e realocação de 
recursos entre as ações, prerrogativa deste Comitê Técnico de Execução (CTE), nos termos 
da Cláusula 6ª, inciso VI do TCSA, pelos motivos a seguir expostos. 

Considerando o aquecimento do mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TIC), que culminou na expressiva demanda por mão de obra qualificada e especializada, 
principalmente diante do trabalho na modalidade home office – quebra das barreiras 
geográfica. Considerando a necessidade de equipe técnica mínima e necessária para 
execução das atividades – Product Owner, Analista Sênior, Analista Back-end, Analista Front-
end. Considerando a necessidade de otimização dos recursos, diante de orçamento previsto 
para a realidade de 2018 – quando das tratativas finais do TCSA Porto Sul. Procedemos com 
a devida contratação conjunta dos itens 10 e 12, respectivamente, “Desenvolvimento dos 
Painéis de Monitoramente” e “Aprimoramento das Plataformas Espaciais”.  

Já em relação à contratação do item 11 – “Aperfeiçoamento da Plataforma de Informações 
Ambientais (SEIA), dada a sua complexidade e especificidade, procedemos com a 
contratação de um time ágil – Product Owner, Analista Sênior, Analista Back-end, Analista 
Front-end, Analista Teste –, visando garantir a devida evolução necessária às demandas 
deste TCSA Porto Sul. Importante reforçar que diante do aquecimento do mercado de TIC, se 
apresentou necessário o remanejamento de parte dos recursos financeiros do item 07 – 
“Aperfeiçoamento das Plataformas de Monitoramento da Cobertura Vegetal. 

Ademais, considerando a alta dos insumos no mercado da construção civil, identificamos a 
necessidade de antecipar a disponibilização dos recursos previstos para o item 18, visando 
viabilizar a contratação do serviço de cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha para 
conter o avanço das invasões que poderiam prejudicar o sucesso das ações de recuperação 
de áreas degradadas a serem realizadas com recursos externos ao TCSA Porto Sul. 

Ante o exposto, objetivando a adequação às disponibilidades orçamentárias anuais 
correspondentes aos aportes previstos, indicamos a possibilidade de antecipação da 
aquisição dos bens para estruturação da fiscalização previstos no item 14. 
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Outrossim, nos termos da CLÁUSULA 29ª, cumpre comunicar aos COMPROMITENTES e 
COMPROMISSÁRIOS que a variação cambial superior a 50% na cotação dos equipamentos 
de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) – normalmente precificados em dólar – 
em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços do Item 13, em 
07/11/2018, comprometeu a aquisição do conjunto de equipamentos que compõe a 
especificação do item supracitado, exigindo a adequação para aquisição dos itens aos 
recursos disponíveis. 

Na oportunidade, informamos o atendimento da execução correspondente a 62,5% (sessenta 
e dois e meio percentuais) do valor da primeira parcela, depositado em 06 de agosto de 2020 
pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO, e, por conseguinte, o alcance do percentual mínimo de 
execução referido no Parágrafo Terceiro da CLÁUSULA 31ª, habilitando para o repasse da 
segunda parcela. 
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Quadro 1 - Descrição das ações em execução 

EIXO ITEM / AÇÕES STATUS CONTRATADA - Nº do CONTRATO 

2 

ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de 
Coleta Automática de Dados Hidrológicos. Contrato firmado Ativa Soluções Tecnológicas 

Industria e Comércio LTDA - 
080/2021 ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de 

Coleta Automática de Dados Pluviométricos. Contrato firmado 

ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para 
monitoramento da cobertura vegetal. Contrato firmado Geoambiente Sensoriamento 

Remoto LTDA - 105/2021 

3 

ITEM 10 - Contratação de serviço de consultoria especializada em 

TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos 
Contrato firmado AVANSYS Tecnologia LTDA - 

106/2021  

ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, 
para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, 
denominada SEIA. 

Seleção encerrada 

Em negociação da viabilidade técnica financeira da proposta 
- 

ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, 
para aprimoramento das plataformas geoespaciais. Contrato firmado AVANSYS Tecnologia LTDA - 

106/2021 

ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware 
SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema). Contratos firmados 

COMDADOS LTDA - 063/2021 
XSITE Consultoria e Tecnologia - 

064/2021 
CHIPCIA Informática LTDA - 

073/2021 

5 

ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do 
Parque Estadual da Ponta da Tulha. 

Edital publicado 

Envio de propostas até 30/07 
- 

ITEM 19: Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do 
Parque Estadual da Ponta da Tulha. 

Aguardando contratação de projetista - 

7 ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de um 
Observatório Socioambiental. Repasse efetuado  Parque Científico e Tecnológico do 

Sul da Bahia - 005/2021 

 

 

 

 



2º Relatório de Execução – TCSA Porto Sul  
 

 

Página 4 

 

Quadro 2– Discriminativo dos valores comprometidos 

EIXO ITEM / AÇÕES Valor estimado    
ANO 1 (R$) 

Valor comprometido 
ANO 1 (R$) Descrição 

2 

ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de 
Coleta Automática de Dados Hidrológicos. 

198.300,00  166.050,00 PCD Hidrológicas 

99.150,00  107.775,00 Serviço PJ de instalação, manutenção e 
treinamento 

ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de 
Coleta Automática de Dados Pluviométricos. 

232.500,00  270.100,00  PCD Pluviométricas 

116.250,00  179.625,00 Serviço PJ de instalação, manutenção e 
treinamento 

ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para 
monitoramento da cobertura vegetal. 343.200,00 737.907,10 Serviço PJ, especializada em monitoramento. 

   3 

ITEM 10 e 12 - Contratação de serviço de consultoria especializada 
em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos e 
aprimoramento das plataformas geoespaciais. 

936.000,00 1.020.580,20 Serviço PJ para desenvolvimento de software 

ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware 
SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de 
sistema). 

40.000,00  35.970,74 Mesa digitalizadora 

360.000,00 268.065,39 Solução de Segurança WAF 

390.000,00 300.033,10 Solução Switch Core 

440.000,00 430.000,00 Solução Storage 

7 
ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de um 
Observatório Socioambiental. 75.093,28 75.093,28 

Repasse ao Parque Científico e Tecnológico  
do Sul da Bahia 

- Custos Indiretos - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) 675.839,50 684.281,21 Recuperação de Custos Indiretos do Acordo de 
Cooperação nº 002/2020  

TOTAL ==> 3.906.332,78 4.275.481,02 ==> 62,5% do valor depositado 
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Quadro 3– Discriminativo dos valores a solicitar 

EIXO ITEM / AÇÕES Valor estimado anual 
(R$) Descrição 

3 

ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para 
aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, denominada SEIA. 780.000,00 Serviço PJ para desenvolvimento de software 

ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA 
(necessária para sustentar todas as ações de sistema). 359.330,77 Solução de Virtualização 

5 

ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque 
Estadual da Ponta da Tulha. 1.860.000,00 Serviço PJ de cercamento do PEPT 

ITEM 19: Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque 
Estadual da Ponta da Tulha. 350.000,00 Construção da sede do PEPT 

ITENS 18 e 19: Contratação de fiscal de obra (acompanhamento cercamento e 
construção sede PEPT)  140.000,00 

Consultoria PJ para fiscalização do cercamento e 
elaboração de projetos executivos e fiscalização da 

construção da sede do PEPT 

TOTAL ==> 3.489.330,77  
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DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS 

 
Em atendimento ao disposto na CLÁUSULA 14ª, o PRIMEIRO e o SEGUNDO 
COMPROMISSÁRIOS iniciaram as tratativas junto às entidades e aos órgãos de fiscalização 
ambiental dos Entes Federativos que atuam na REGIÃO DE REFERÊNCIA para possibilitar a 
execução de forma cooperativa do PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
INTEGRADA. Neste contexto, os Municípios de Ilhéus, Itacaré e Uruçuca, o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, foram convidados a aderir ao PROTOCOLO, 
mediante termos de adesão, e/ou a participar do planejamento e realização de operações e 
demais ações relacionadas.  
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DAS OBRIGAÇÕES DO TERCEIRO COMPROMISSÁRIO 
 
Nos termos da CLÁUSULA 27ª, Parágrafo Terceiro, com o atendimento da execução 
correspondente a mais de 50% do valor depositado na primeira parcela, o TERCEIRO 
COMPROMISSÁRIO realizará o pagamento da parcela subsequente após apresentação deste 
Relatório. 
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DAS OBRIGAÇÕES DO QUARTO COMPROMISSÁRIO 
 
Nos termos da CLÁUSULA 25ª, inciso I, o QUARTO COMPROMISSÁRIO manifestou interesse 
em aderir ao PROTOCOLO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO para a REGIÃO DE 
REFERÊNCIA. 

. 

 

  



 

 

DO DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
 

O presente detalhamento foi realizado com base na 2ª Prestação de Contas, encaminhada em 

29/06/2021 pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), conforme determinação 

trazida pela CLÁUSULA 33ª, que contém os documentos financeiros referentes ao 2º

de execução do projeto, cujo período relatado corresponde a 01 de dezembro de 2020 a 3

julho de 2021. 

Abaixo quadro resumo da execução do Projeto TCSA:

Ressaltamos que ao ingressar o crédito na conta corrente inscrita sob n.º 25666

3519-X, o montante de R$ R$ 6.842.812,44 (seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, 

oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)

COMPROMISSÁRIO, foi aplicado em duas carteiras

(cento e onze mil, novecentos e noventa e

92.087,96 (noventa e dois mil, oitenta e sete reais e

investimento BB RF LP Corporate e o 

quatro reais e setenta centavos) aplicado no BB CDB DI.

Diante do exposto, destacamos 

atenção especial as movimentações realizadas 

dados referentes às duas carteiras de investimentos
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DO DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

O presente detalhamento foi realizado com base na 2ª Prestação de Contas, encaminhada em 

29/06/2021 pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), conforme determinação 

trazida pela CLÁUSULA 33ª, que contém os documentos financeiros referentes ao 2º

de execução do projeto, cujo período relatado corresponde a 01 de dezembro de 2020 a 3

Abaixo quadro resumo da execução do Projeto TCSA: 

ao ingressar o crédito na conta corrente inscrita sob n.º 25666

montante de R$ R$ 6.842.812,44 (seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, 

oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) depositado pelo TERCEIRO 

foi aplicado em duas carteiras de rentabilidade líquida

tos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), sendo: R$ 

92.087,96 (noventa e dois mil, oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) referente ao 

BB RF LP Corporate e o valor de R$ 19.904,70 (dezenove mil, novecentos e 

enta centavos) aplicado no BB CDB DI. 

destacamos que este Comitê Técnico de Execução (CTE) segue com 

atenção especial as movimentações realizadas na gestão do recurso e apresentamos a

dados referentes às duas carteiras de investimentos: 
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O presente detalhamento foi realizado com base na 2ª Prestação de Contas, encaminhada em 

29/06/2021 pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), conforme determinação 

trazida pela CLÁUSULA 33ª, que contém os documentos financeiros referentes ao 2º semestre 

de execução do projeto, cujo período relatado corresponde a 01 de dezembro de 2020 a 30 de 

 

ao ingressar o crédito na conta corrente inscrita sob n.º 25666-8, agência 

montante de R$ R$ 6.842.812,44 (seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, 

depositado pelo TERCEIRO 

líquida de R$ 111.992,66 

dois reais e sessenta e seis centavos), sendo: R$ 

noventa e seis centavos) referente ao 

,70 (dezenove mil, novecentos e 

que este Comitê Técnico de Execução (CTE) segue com 

gestão do recurso e apresentamos a seguir 



 

 

Apresentamos o detalhamento

referente a carteira de investimento

 

 

BB RF LP Corporate

milhões, vinte e cinco mil e novecentos e oitenta e sete reais

referente ao mês de novembro de 2020
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Apresentamos o detalhamento do comportamento durante o período de aplicação 

de investimento e sua respectiva rentabilidade: 

BB RF LP Corporate – apresenta valor no montante de R$ 

, vinte e cinco mil e novecentos e oitenta e sete reais

mês de novembro de 2020 com rentabilidade, conforme
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comportamento durante o período de aplicação 

 

no montante de R$ 5.025.987,00 (cinco 

, vinte e cinco mil e novecentos e oitenta e sete reais) oriundos do saldo 

conforme variação a seguir: 
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Abaixo demonstração gráfica: 

 

 

 

BB CDB DI – valor no montante de R$ 1.850.607,00 (um milhão, oitocentos e 

cinquenta reais mil, seiscentos e sete reais), refere-se ao saldo de novembro de 2020, 

investido a partir de dezembro de 2020, apresentando rentabilidade, quadro e variação 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Abaixo demonstração gráfica: 
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ANEXO I – Plano de Ações
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