
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC 106/2021 
 
 

1. OBJETIVO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE ROÇADA E/OU CORTE DE GRAMA, POR 
METRO QUADRADO, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, FUNDOS E 
FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS, A SEREM 
REALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS EM ÁREAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE 
CANOINHAS/SC. 
 

2. JUSTIFICATIVA: Por tratar-se serviço fundamental para a conservação da limpeza de bens públicos, além 
de o município não possuir estrutura e quadro profissional suficiente para prestar de forma diligente e 
adequada, de modo a atender os princípios constitucionais da Administração Pública, se faz necessário a 
contratação de empresa apta a prestar tal sorte de serviço. Ressalva-se que o serviço trará reflexos diretos na 
qualidade de vida dos munícipes, ofertando uma cidade mais limpa e organizada. 

A quantidade estimada com base em processos anteriores e observando-se as unidades de saúde e de 
educação em área urbana e rural, praças, canteiros, canteiros centrais de ruas e avenidas, terrenos baldios 
pertencentes ao município, trevos e rotatórias, etc. 

3. DO OBJETO 
 

ITEM 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
DESCRIÇÃO UNID UNID UNID 

01 500.000 
Serviços de roçadas e/ou corte de grama, com 
recolhimento e destinação do material cortado. 

m² R$ 0,35 R$ 175.000,00 

 
Quantidade estimada com base em processos anteriores e observando-se as unidades de saúde e de 
educação em área urbana e rural, praças, canteiros, canteiros centrais de ruas e avenidas, terrenos baldios 
pertencentes ao município, trevos e rotatórias, etc. 
 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
O serviço de roçada e/ou corte de grama e sua operacionalização deverá obedecer aos seguintes critérios: 
 
Para serviços de Corte de Grama, deverá, obrigatoriamente ser utilizada uma máquina de cortar grama, que 
permita o ajuste da altura de corte do gramado, pois esta regulagem permite a padronização da altura de corte 
não danificando assim o gramado existente. Ex: em gramado de escolas, praças e demais locais que a 
Secretaria de Meio Ambiente determinar; 
Para os serviços de Roçada, ou seja onde a vegetação não for predominantemente gramado ou onde a 
inclinação do terreno não comportar o uso de máquinas de cortar grama poderão ser utilizadas as roçadeiras 
de fio costais/laterais; 
Os serviços poderão ser executados com o auxílio de tratores cortadores de grama, micro tratores ou tratores 
agrícolas com roçadeira acoplada quando o local a ser trabalhado comportar; 
Após cada serviço, o material resultante do corte deverá ser juntado e recolhido em caminhão à granel, em 
BigBag’s ou em sacos e destinados à local a ser informado, pela CONTRATADA, localizado em um raio de até 
10 km da sede do município de Canoinhas. Em caso de transporte à granel, a carga deverá ser coberta com 
lona ou tela, em bom estado de conservação, a fim de evitar espalhamento do material durante o transporte; 
O local onde o serviço estiver sendo executado, deverá estar devidamente sinalizado e isolado, para evitar a 
circulação de pessoas durante a execução do serviço; 
Durante a execução do serviço a contratada deverá tomar todas as precauções com estilhaços, pedras etc., 
que possam vir a ser lançados por força do movimento das lâminas e fios de corte utilizados nos 
equipamentos, para tal deve obrigatoriamente usar redes de proteção para evitar dono ao patrimônio público 
ou de terceiros, bem como para a proteção de pessoas e animais; 
Caso ocorra o infortúnio de dano ao patrimônio público ou de terceiros, dano físico a pessoas ou animais, a 
contratante será responsável por repor ou indenizar o bem danificado e socorrer e arcar com despesas médico-
hospitalares ou veterinárias que possa ocorrer. Essa premissa aplica-se também os casos de acidentes, 
sofridos por seus colaboradores durante o desempenho das funções/serviços; 
A altura máxima admitida para o corte será de 03 (três) centímetros acima da superfície do solo; 



 

 

Quando da impossibilidade imediata do recolhimento e retirada do material resultante do serviço executado, o 
material deverá ser acumulado em local que não dificulte a locomoção de pedestres e nem o trânsito de 
veículos no local. 
Durante a realização dos serviços, deverá ser preservada a vegetação de interesse ornamental e/ou 
paisagístico existente nos locais, seja ela de qualquer porte ou natureza; 
A contratada será responsável por todo e qualquer dano ambiental causado direta ou indiretamente, como 
resultado das ações durante a realização dos serviços contratados; 
A contratada deverá tomar todas a medidas para minimizar perturbações ao trânsito de veículos no local, bem 
como perturbações à terceiros (barulhos em áreas escolares e de unidades de saúde). Nestes casos 
recomenda-se o uso de equipamentos à bateria ou de baixíssima emissão de ruídos. 
Sempre antes de iniciar um serviço, a contratada deverá procurar o(a) responsável pelo local para comunicar e 
ajustar a melhor forma de executar o serviço, sem prejuízo do andamento das atividades laborais do local. 
A contratada deverá fornecer transporte adequado e seguro aos seus colaboradores, tomando sempre como 
início da jornada o seu escritório base; 
No caso de serviços em áreas rurais onde a vinda para a realização da refeição do almoço seja 
economicamente inviável, a contratada deve fornecer alimentação de boa qualidade aos seus colaboradores, 
Durante a realização da Roçada/Corte de grama, a contratada deverá também recolher, em embalagens 
propícias (sacos de lixo resistentes), toda a forma de resíduos encontrados na área, como por exemplo, 
sacolas plásticas, latas, pequenos pedaços plásticos e de madeira, etc., e dispô-los em locam onde a empresa 
da coleta de resíduos sólidos do município já efetua a coleta normal; 
Deverá realizar as atividades, utilizando profissionais qualificados e em número suficiente para o bom 
andamento e rendimento dos serviços; 
Promover a imediata substituição de seus colaboradores, em decorrência de férias, faltas afastamentos por 
doenças e acidentes de trabalho, por outros colaboradores de igual habilitação sem quais quer ônus à 
contratante, 
A contratada deverá se responsabilizar pelo comportamento moral e profissional de seus colaboradores, 
respondendo, integralmente por quaisquer danos ou prejuízos comprovadamente por eles causados; 
A contratada deverá reforçar ou substituir o seu pessoal, se for constatada a sua insuficiência ou inadequação 
para a realização dos serviços, sem ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de Canoinhas; 
Deverá manter os equipamentos, EPI’s, EPC’s, veículos e uniformes sempre em bom estado de conservação, 
em caso de constatação de irregularidades e avarias, providenciar a substituição imediata do objeto 
avariado/danificado, 
A contratada deverá manter um supervisor, gerente, encarregado ou responsável técnico, com poder de 
decisão em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para sempre que necessário, resolver 
assuntos relacionados ao bom andamento dos serviços a serem prestados. 
 
5. DA APTIDÃO TÉCNICA 
Para o Processo licitatório, o licitante deverá comprovar, por meio de atestado(s) de capacidade técnica, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo qual a licitante tenha sido contratada para a 
execução dos serviços prestados em características semelhantes ao do objeto do presente certame. 
Deverá apresentar também, acervo técnico do Responsável Técnico, devidamente registrado no respectivo 
conselho de classe. 
 
6. DA BASE DE OPERAÇÕES 
A contratada deverá obrigatoriamente manter no município de Canoinhas, um local para escritório (com 
secretária, acesso à internet, telefone), depósito e almoxarifado. 
Essa se faz necessário para o bom andamento dos serviços, disponibilidade da empresa para a pronta 
execução dos serviços solicitados, bem como para facilitar a comunicação entre a contratante e a contratada. 
As custas com a manutenção da base de operações é responsabilidade da contratada., 
 
7. DOS INSUMOS 
A contratada é responsável pelo fornecimento de combustíveis, óleos, lubrificantes, facas, fios, pneus e peças 
de reposição para os equipamentos utilizados. 
A contratada é responsável pela segurança dos seus colaboradores, terceiros e do meio ambiente quando do 
manuseio e utilização de combustíveis, óleos e lubrificantes. 
 
8. DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA – EPI’s e EPC’s 
A contratada é responsável por fornecer todos os equipamentos de proteção individual e coletiva (conforme 
previstas nas normas do Ministério do Trabalho), necessários à execução dos serviços, deverá ainda, fornecer 
vestimenta adequada e devidamente sinalizada aos seus colaboradores. 
A contratada, será a responsável pela fiscalização do uso de tais equipamentos por seus colaboradores. 



 

 

9. DA AUTORIZAÇÃO E FREQUÊNCIA DOS SERVIÇOS 
Os serviços poderão ser executados de segunda à sexta-feira, em horário compatível com o funcionamento 
dos locais onde o serviço será realizado, estendendo-se no máximo até as 18:00h em locais abertos. 
Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente formular cronograma de trabalho e autorizar a execução dos 
serviços mediante ordem de serviço/autorização de fornecimento. 
A contratada deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, alheias ao cronograma, quando 
solicitada a preceder a realização de serviços em locais de eventos cívicos, esportivos, culturais ou artísticos, 
devendo o serviço ser completado/finalizado com antecedência mínima de 04 (quatro) horas antes do início do 
evento. 
 
Observação: O Cronograma de serviços poderá sofrer alterações, devido a necessidades do município e/ou 
eventos climáticos. 
 
10. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO 
O prazo para a execução dos serviços é variável e depende do tamanho, grau de dificuldade da área a ser 
trabalhada e condições climáticas, ele será definido no momento da emissão da ordem de serviço/autorização 
de fornecimento. 
 
11. DAS DESPESAS EM GERAL 
Será de competência da contratada o pagamento de salários, impostos, encargos sociais, seguros, 
manutenção, transporte, alimentação, despesas administrativas, etc., não se admitindo, a qualquer título, 
acréscimos sobro o valor proposto. 
 
12. DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
A Secretaria de Meio Ambiente emitirá laudo atestando a execução dos serviços, reservando-se o direito de 
solicitar nova realização do serviço se o mesmo não atender as recomendações do item 4. Especificações 
Técnicas. 
 
13. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS 
O pagamento de 30 (trinta) dias, após a liquidação da Nota fiscal, que deverá ser emitida após a execução dos 
serviços. 
Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 
A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento da Prefeitura 
para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
A CONTRANTE pagará a Nota Fiscal/ Fatura somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com 
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em letra 
bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 
A Fiscalização do Município de Canoinhas, somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal 
para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida 
e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento 
fiscal, não acarretando qualquer ônus ao Município de Canoinhas. 
 
 
14. AUTORIZAÇÃO 
 
 

AGOSTINHO MACHADO FILHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 


