
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

TOMADA DE PREÇO Nº PMC 07/2020 
 
1. OBJETIVO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO VISANDO 
O LICENCIAMENTO AMBIENTAL PERANTE O IMA – INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA, 
VISANDO A OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE (AUC) DE ÁRVORES DE ESPÉCIES NATIVAS QUE SE 
ENCONTRAM NA FAIXA DE DOMÍNIO, PARA O ALARGAMENTO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS NO 
INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, INSERIDAS NA FAIXA DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, 
QUE É DE 8,00M DE CADA LADO, COMPUTADOS A PARTIR DO EIXO CENTRAL DA VIA DE RODAGEM DA 
ESTRADA. 

 
JUSTIFICATIVA: Contratação de serviço especializado para a elaboração de projeto visando o Licenciamento Ambiental 
perante o IMA – Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, visando a obtenção de Autorização de Corte (AuC) de 
árvores de espécies nativas que se encontram na faixa de domínio, para o alargamento e readequação de estradas no 
interior do município de Canoinhas, inseridas na faixa de domínio das estradas municipais, que é de 8,00m de cada lado, 
computados a partir do eixo central da via de rodagem da estrada. 
 

LOTE DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

VALOR 
TOTAL DO 

LOTE 

Lote 1:  

Marcilio 

Dias a 

Capão do 

Erval 

 

Serviço especializado para elaboração de projeto de 
Licenciamento Ambiental, visando a obtenção de 
Autorização de Corte (AuC) de árvores de espécies nativas 
que se encontram na faixa de domínio, para o alargamento e 
readequação de estradas no interior do município de 
Canoinhas. 
 

Compreende uma Extensão: 3.000,12 m (3 km), na 

localidade de Marcilio Dias a Capão do Erval, no interior do 

Município de Canoinhas – SC, iniciando na coordenada 

Geográfica 26°6'53.27"S 50°23'50.69"O (Marcilio Dias) e 

com término na coordenada 26° 6'39.63"S  50°25'24.27"O 

(Capão do erval).  

 

O serviço abrange a faixa de domínio das estradas 

municipais, que é de 8,00m de cada lado da estrada, 

computados a partir do eixo central da mesma. 

01 R$ 2.292,20 R$ 2.292,20 

Lote 2: 

Matão a 

Sereia 

 

Serviço especializado para elaboração de projeto de 
Licenciamento Ambiental, visando a obtenção de 
Autorização de Corte (AuC) de árvores de espécies nativas 
que se encontram na faixa de domínio, para o alargamento e 
readequação de estradas no interior do município de 
Canoinhas. 

 
Compreende uma extensão de km Extensão: 5.799 m (5,8 

km), na localidade de Matão a Sereia, no interior do 

Município de Canoinhas – SC, iniciando na coordenada 

Geográfica 26° 7'15.15"S /  50°25'25.31"O (Matão) e com 

término na coordenada 26° 7'26.26"S / 50°28'21.00"O 

(sereia). 

 

O serviço abrange a faixa de domínio das estradas 
municipais, que é de 8,00m de cada lado da estrada, 

01 R$ 4.430,65 R$ 4.430,65 



 

 

computados a partir do eixo central da mesma. 

Lote 3: 

Parado a 

Alto do 

Frigorífico 

 

Serviço especializado para elaboração de projeto de 
Licenciamento Ambiental, visando a obtenção de 
Autorização de Corte (AuC) de árvores de espécies nativas 
que se encontram na faixa de domínio, para o alargamento e 
readequação de estradas no interior do município de 
Canoinhas. 
 

Compreende uma Extensão: 3.174 m (3,2 km), na 

localidade de Parado a Alto do Frigorífico , no interior do 

Município de Canoinhas – SC, iniciando na coordenada 

Geográfica 26° 8'23.75"S / 50°25'20.74"O (parado) e com 

término na coordenada 26°10'2.56"S /  50°25'39.61"O. 

 
O serviço abrange a faixa de domínio das estradas 
municipais, que é de 8,00m de cada lado da estrada, 
computados a partir do eixo central da mesma. 

01 R$ 2.425,05 R$ 2.425,05 

Lote 4: 

Sereia a 

Serrito 

 

Serviço especializado para elaboração de projeto de 
Licenciamento Ambiental, visando a obtenção de 
Autorização de Corte (AuC) de árvores de espécies nativas 
que se encontram na faixa de domínio, para o alargamento e 
readequação de estradas no interior do município de 
Canoinhas. 

 
Compreende uma Extensão: 7.471 m (7,5 km), na 

localidade de Lote 4: Sereia a Serrito, no interior do 

Município de Canoinhas – SC, iniciando na coordenada 26° 

7'1.66"S  50°28'52.35"O (sereia) e com término na 

coordenada 26° 9'54.35"S  50°28'31.65"O (serrito). 

 

O serviço abrange a faixa de domínio das estradas 
municipais, que é de 8,00m de cada lado da estrada, 
computados a partir do eixo central da mesma. 

01 R$ 5.708,11 R$ 5.708,11 

Lote 5: 

Alto dos 

Pinheiros 

a Barra 

Mansa 

 

Serviço especializado para elaboração de projeto de 
Licenciamento Ambiental, visando a obtenção de 
Autorização de Corte (AuC) de árvores de espécies nativas 
que se encontram na faixa de domínio, para o alargamento e 
readequação de estradas no interior do município de 
Canoinhas. 

 
Compreende uma Extensão: 4.009 m (4 km), na localidade 

de Alto dos Pinheiros a Barra Mansa, no interior do 

Município de Canoinhas – SC, iniciando na coordenada 

26°22'9.95"S  50°38'53.79"O (Alto dos pinheiros) e com 

término na coordenada 26°23'48.04"S  50°37'52.81"O (Barra 

mansa). 

 

O serviço abrange a faixa de domínio das estradas 
municipais, que é de 8,00m de cada lado da estrada, 
computados a partir do eixo central da mesma. 

01 R$ 3.063,02 R$ 3.063,02 

 



 

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO: 
O serviço envolve a elaboração de toda a documentação e mapeamento necessários para o encaminhamento ao IMA – 
Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, visando a obtenção da Autorização de Corte (AUC) de árvores de 
espécies nativas estabelecidas dentro da faixa de domínio público de trechos de estradas do interior do município de 
Canoinhas- SC. 
O serviço é justificado mediante a necessidade de realização de melhorias e principalmente o alargamento da faixa de 
rodagem das referidas estradas. 
Envolve ainda o acompanhamento, quando necessário, dos serviços, orientação no tocante ao corte em si, e no 
atendimento das condicionantes ora solicitadas pelo IMA. 
Definir a instrução normativa adequada para a apresentação do projeto ao IMA. 
Indicar, através de coordenadas geográficas e mapeamento as árvores que serão atingidas durante a execução das 
obras de alargamento das estradas. 
Elaborar laudo técnico, inventário florestal, mapeamento topográfico e demais estudos e documentações exigidas pelo 
órgão ambiental licenciador. 
Monitorar todo o processo de licenciamento durante o trâmite interno no órgão ambiental licenciador, respondendo todas 
as demandas e solicitações, até a emissão das licenças ambientais necessárias. 
Após o recebimento das licenças ambientais, orientar e acompanhar a Secretaria Municipal de Obras, na realização do 
corte da vegetação e atendimento das condicionantes exigidas pelo órgão licenciador. 
 
3. DO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
3.1 ETAPAS INICIAIS: 
a) Enquadramento da demanda, conforme instruções normativas do órgão licenciador; 
b) Delimitação da área abrangida pelas obras de alargamento; 
c) Marcação dos indivíduos a serem suprimidos dentro da área do objeto, com numeração sequencial e posterior 
identificação, identificação de sub-bosque e espécies da fauna, caso necessário; 
d) Identificação das espécies da flora constantes na lista de espécies ameaçadas de extinção dentro da área abrangida 
pelo objeto, indicando as medidas mitigadoras ao órgão licenciador; 
e) Elaboração e obtenção de toda a documentação exigida pelo órgão licenciador. Toda a documentação protocolada no 
órgão licenciador, deverá ser encaminhada também, em formato digital para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
3.2 DA COLETA DE DADOS: 
a) Inventário florestal: 
Delimitação da área abrangida com a utilização de balizas, piquetes ou outro material, de fácil visualização à campo; 
Medição do diâmetro à altura do peito (DAP) de todas as espécies vegetais nativas que apresentaras DAP ≥ 4,0 cm e 
medição da altura dos indivíduos; 
Identificação das espécies encontradas; 
Numeração e marcação dos indivíduos; 
Realização dos cálculos matemáticos dentro de metodologia exigida pelo órgão licenciador. 
Quando encontrados espécimes constantes na lista de espécies ameaçadas de extinção, indicar as medidas mitigadoras 
e de compensação que deverão ser tomadas. 
 
4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 O serviço em questão poderá ser executado, por trecho, sendo que os trechos prioritários serão definidos pelo 
Secretário do Obras do Município de Canoinhas; 
4.2 A Mão-de-obra necessária à realização do serviço contratado, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 
bem como todas as obrigações legais e trabalhistas; 
4.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os materiais, ferramentas e equipamentos para a realização do serviço, 
bem como providenciar transporte, alimentação, hidratação, proteção contra ação dos raios solares e insetos e também 
acomodações sanitárias aos seus funcionários, caso necessário; 
4.4 A CONTRATADA deverá fornecer todos os EPI’s (equipamentos de proteção individual) a todos os trabalhadores, 
conforme suas funções e riscos decorrentes destas funções. 
4.5 A remuneração dos funcionários envolvidos na realização dos serviços contratados é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 
4.6 A execução deverá ser finalizada e protocolada junto ao Ima pela Contratada em um prazo máximo de 60 dias, a 
contar do recebimento da ordem de serviço. O prazo máximo acima estabelecido poderá ser prorrogado, diante de 
justificativa formal da Contratada, aceita pela Administração do Município de Canoinhas. 
 
5. DA REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO CONTRATADO 



 

 

A forma de remuneração pelo serviço contratado, será feita 30 dias após a apresentação de Nota Fiscal de Prestação 
de Serviços pela CONTRATADA obedecerá a seguinte regra: 
30% do valor do trecho contratado, no protocolo da documentação no órgão ambiental licenciador, 
60% do valor do trecho contratado, na obtenção da Licença Ambiental, 
10% do valor do trecho contratado, na finalização dos serviços de acompanhamento. 

 
 
 
 

NILSON COCHASK 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 


