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TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE 

MEMORIAL DESCRITIVO DA OPERAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO 

 

1.1. Nome do empreendimento/Interessado; 

1.2. E-mail. 

1.3. Endereço: endereço completo do estabelecimento industrial, inclusive telefone 

(quando os escritórios forem localizados em local diferente da indústria, 

fornecer ambos os endereços e telefones, indicando claramente o endereço 

para envio de correspondências). 
 

2. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO 

 

2.1. Nome / Razão Social; 

2.2. Cópia do Cadastro no IPAAM; 

2.3. E-mail. 
 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1. Informar o local de guarda dos veículos a serem utilizados pela atividade; 

3.2. Caracterização dos veículos e equipamentos utilizados no transporte objeto 

do licenciamento ; 

3.3. Informar o número de veículos - de cavalo mecânico – de carreta; 

3.4. Forma de acondicionamento: a granel, fracionado. 

 

3.5. Se transporte fluvial: 

� Caracterização das balsas e equipamentos utilizados no transporte objeto 

do licenciamento  

� Informar o número de balsas 

� Forma de acondicionamento: a granel, fracionado. 

 
 

4. INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO 
EMPREENDIMENTO 

 

4.1. Caracterizar e descrever, detalhadamente, a atividade desenvolvida; 

4.2. Especificar sobre a carga a ser transportada; 

4.3. Relacionar a origem da carga e a destinação final da mesma; 

4.4. Informação sobre os procedimentos e local a serem adotados quanto aos 

serviços de manutenção da frota; 

4.5. Informar, quantificar e descrever a mão de obra utilizada na atividade; 
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4.6. Período de funcionamento: indicar o período diário de funcionamento da 

atividade e o número de turnos diários , indicar as variações existentes). 

4.1. Detalhar o Fluxograma de descrição detalhada dos processos e operações 

propostas. 

 

 

5. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL 

 

 

 
6. ANEXOS 

 
6.1. Deverão ser anexados ao Memorial  

� Relatório fotográfico atualizado dos veículos utilizados na atividade, 

em cores, no mínimo 01(uma) de cada veículo, com as seguintes 

dimensões: 10cm X 15cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: 

1. Obedecer a sequência deste roteiro. Caso o item não seja aplicável a atividade em estudo, esta 
informação deve constar no documento apresentado. 

2. O Memorial Descritivo e os documentos anexos (caso haja) devem conter o ciente do 
empreendedor(a) com a respectiva assinatura; 

3. Todos os documentos técnicos devem ter a assinatura do responsável pela elaboração e execução 
dos mesmos com a respectiva ART do conselho competente; 

4. Este Termo não exclui a possibilidade de se exigir algum documento adicional a ser apresentado; 

5. Quando demandado, o IPAAM prestará informações necessárias ao correto e adequado 
entendimento do que é solicitado no termo. As informações poderão ser prestadas pela equipe 
técnica do IPAAM na Central de Atendimento do órgão e/ou via telefone ou e-mail: Fone: (92) 2123-
6700; 


