
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS DE
CAPINAÇÃO, ROÇAGEM, JARDINAGEM, PODA E SUPRESSÃO/REMOÇÃO
DE  ARVORES,  COM  O  FORNECIMENTO  DE  MÃO  DE  OBRA
ESPECIALIZADA,  EQUIPAMENTOS,  PRODUTOS,  MATERIAIS  E
TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS.

2 . DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Realização do serviço de poda e corte de árvores, jardinagem, capinação e
roçada no município,  com remoção dos resíduos e destinação final  até um
local para  a disposição.

2.1 Capinação:
 Cortes  de  gramados,  incluindo  recortes  em calçadas  ecológicas,  canteiros,

árvores, cercas, alambrados, vasos ornamentais e muros;
 Despraguejar  o  gramado,  retirando  as  plantas  daninhas  e  invasoras  ainda

jovens para  evitar  buracos  após a  renovação de suas  raízes  e  órgãos
propagativos

 Retirar plantas indesejadas (invasoras)
 Acompanhamento técnico periódico
 Capinação e roçada em área de talude
 Realizar a poda de formatação de cercas vivas de todas as espécies;
 Desinçamento dos gramados e canteiros;
 Limpeza e remoção de folhagens e flores danificadas;
 Condução de trepadeira;
 Ornamentação dos jardins pré existentes ;

2.2 Roçada:
 Execução de serviços rotineiros de poda de arbustos e cercas vivas;
 Roçar o gramado sempre após despraguejar.
 Estar atento à altura do corte e nunca realizar o corte raso evitando deixar o

sistema radicular aparente;
 Corte de galhos condenados ou caídos
 Refilamento das áreas gramadas quando já existir no início do contrato;

Obs: Realizar a roçada e capinação das plantas sempre seguindo as
recomendações e as orientações técnicas  específicas para cada uma
delas.

2.3 Jardinagem:

 Manutenção de jardins;
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 Formação de jardins;
 Limpeza e conservação;
 Poda de arbustos;
 Controle de pragas;
 Tratamento de doenças;
 Manutenção de elementos florísticos.

Obs.: Os jardineiros poderão ser alocados conforma necessidade da
municipalidade.

2.4 Podas de árvores:

 Poda de levantamento: remoção de ramos e brotações inferiores, que
atrapalhem a circulação sob a copa do exemplar     arbóreo, até o
limite de 2,50 metros de altura da calçada e 4,0 m (quatro metros) de
altura sobre a pista de rolamento, e acima dessas dimensões, sempre
levando em consideração o modelo arquitetônico da espécie;

 Poda de condução: Remoção precoce de ramos, de forma racional para
convivência com as interferências existentes (ex.: fiação, iluminação,
fachadas, etc.). Isto é, direcionar o desenvol vimento da copa para os
espaços  disponíveis,  sempre  levando  em  consideração  o  modelo
arquitetônico da espécie;

 Poda  de  limpeza:  Remoção  dos  ramos  secos  ou  senis,  dos  ramos
cruzados, dos ramos ladrões, dos ramos epicórnicos e dos brotos de
raízes;

 Poda de emergência: Remoção de partes da árvore que coloquem em
risco  a  integridade  física  das  pessoas  ou  do  patrimônio  público  ou
particular;

 Poda  de  adequação:  É  empregada  para  solucionar  ou  amenizar
conflitos  entre  equipamentos  urbanos  e  arborização  existente  e
consolidada;

 Os serviços serão remunerados exclusivamente por unidade de árvore
podada, sendo seu diâmetro à altura do peito (DAP) identificado para
definição  da remuneração,  sempre devidamente comprovada e apro
vada pela fiscalização da municipalidade.

 Para as árvores com troncos bifurcados abaixo de 1,30m, será medido
o diâmetro de cada ramificação na altura de 1,30m da base e calculado
a média do DAP.

 Os serviços de poda de espécimes arbóreos deverão obrigatoriamente ser
acompanhados por um Eng. Agrônomo com registro no CREA.

2.5 Supressão de árvores:
 Consiste na supressão de espécimes arbóreos com risco de queda ou

que apresentem algum tipo de doença que possa ocasionar risco ao
local, devidamente autorizado pela municipalidade, incluída a destoca
das raízes.

 Os serviços serão remunerados exclusivamente por unidade de árvore
suprimida, de acordo com seu DAP, sempre devidamente comprovada
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e aprovada pela fiscali zação da municipalidade.
 Para as árvores com troncos bifurcados abaixo de 1,30m, será medido

o diâmetro de cada ramificação na altura de 1,30m da base e calculado
a média do DAP.

Os serviços de corte de espécimes arbóreos deverão obrigatoriamente
ser acompanhado por um Eng. Agrônomo com registro no CREA.

2.7 Remoção dos resíduos:

 Recolhimento de galhos caídos
 Limpeza geral:  limpeza de toda a área, com varredura de todos os

detritos que caíram naturalmente ou devido a execução dos serviços,
tais  como:  folhas,  flores,  ervas  arran  cadas  nas  capinações  e  de
qualquer outro tipo;

 Rastelagem e remoção dos restos vegetais, resultantes do corte;
 A remoção de todos os resíduos provenientes dos serviços executados

deverá ocorrer imediatamente após sua conclusão, não podendo restar
materiais a serem removidos posteriormente. 

 Em caso de extrema necessidade e desde que devidamente justificado
pela  Contratada,  e  após  ciência  da  Fiscalização  da  Contratante,  o
material  proveniente  dos  serviços  poderá  ser  removido  até,  e  no
máximo, 24 (vinte e quatro) horas após o seu término.

2.8 Transporte dos resíduos até a destinação final

 A Contratada fica responsável pelo recolhimento e transporte de todo
resíduo gerado durante a roçagem, capinação, poda e corte de árvores,
devendo  a  mesma  encaminhar  até  o  local  indicado  por  esta
municipalidade.

 Remoção,  carga,  transporte  e  descarregamento  dos  materiais
resultantes  da  limpeza  geral  seguindo  rigorosamente  as  normas
técnicas e legislações que regulamentam a matéria.

3. EQUIPE

 Todos os profissionais deverão manter limpo o local de trabalho, zelar
pela  guarda,  conservação  e  limpeza  dos  materiais,  ferramentas  e
equipamentos peculiares aos serviços. 

 Todos  os  profissionais  deverão  ser  qualificados  e  perfeitamente
capacitados para a execução dos serviços que lhe competem, devendo a
contratada promover, sob sua inteira responsabilidade, cursos/palestras
de aprimoramento aos seus funcionários, mantendo-os constantemente
capacitados para a perfeita execução dos serviços.

 A Contratada deverá ter em seu corpo técnico um Eng. Agrônomo com
registro no CREA, e respectivo ART, o qual ficará responsável por todos
os serviços executados pela Contratada. 

 O transporte  da equipe  bem como das  ferramentas  e  equipamentos
para o local de trabalho será de responsabilidade da contratada.
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4. FERRAMENTAS

 Todas as ferramentas e pequenos equipamentos deverão ser fornecidos
pela Contratada, em perfeito estado de uso e devem ser acompanhados
de todos os acessórios para a correta execução dos serviços.

 Além dos acessórios, também os materiais tais como: limas, correntes,
sabres,  combustível,  etc.,  deverão  ser  fornecidos  em  quantidade
suficiente  de  modo  a  garantir  a  execução  dos  serviços  nos  prazos
estabelecidos.

5.  MATERIAL  DE  SINALIZAÇÃO  E  EQUIPAMENTOS  DE  PROTEÇÃO
INDIVIDUAL

5.1 Material de Sinalização
 Todos  os  Materiais  de  Sinalização  deverão  ser  fornecidos  pela

Contratada, em perfeito estado de uso e devem ser acompanhados de
todos os acessórios para a correta execução das tarefas.

5.2 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
 Todos  os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (E.P.Is.)  deverão  ter

Certificado de Aprovação – CA., no Ministério do Trabalho. 
 Caberá à Contratada responder pelo cumprimento das normas de

segurança  do  trabalho,  responsabilizando-se  pela  efetiva  e
correta utilização dos equipamentos de proteção individual e/ou
coletivo, segundo legislação vigente.

 Nos  trabalhos  em vias  públicas,  os  funcionários  deverão  usar
todos os itens de segurança previstos  e recomendados por  lei
e/ou normas pertinentes ao objeto, sendo de única e exclusiva
responsabilidade da Contratada o seu cumprimento.
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