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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1.0 OBJETIVO 
O presente termo de referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos que norteiam a 
contratação de empresa especializada em Assessoria/consultoria Jurídica, Ambiental e florestal, com 
emissão de pareceres técnicos com vistas ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SEMMA). 
 
2.0 DO OBJETO 
O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA AMBIENTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL; 
 

Itens Cód TCE/MT 
 

Especificação Qtde Unid. Preço 
Unit      

Máximo 

Total Preço 
Máximo em R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00034404  
 

(cód.: 2081) 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAR ESTUDOS TÉCNICOS PARA 
CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO POR 
MEIO DE PALESTRAS E OFICINAS 
PARTICIPATIVAS ALUSIVAS AO MEIO 
AMBIENTE. 

 
ESSES ESTUDOS TÊM POR OBJETIVO 
FAZER A AVALIAÇÃO E DIAGNOSTICOS 
DAS ÁREAS EM QUESTÃO; DEVERÃO 
TRATAR DE UMA CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 
BIOTICO, DO MEIO FISICO, DOS 
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS, DA 
EXISTENCIA DE OUTRAS AREAS PROTEGIDAS, 
DO PETENCIAL DE VISITAÇÃO DA AREA, DA 
EXISTENCIA DE POPULAÇÕES 
TRADICIONAL RESIDENTES OU QUE 
FAZEM USO DA ÁREA,  

 
DENTRE OUTRAS E PRODUÇÃO DE 
INFORMAÇÕES SOBRE QUESTÃO 
FUNDIÁRIA DA ÁREA E UMA DESCRIÇÃO 
SUCINTA SOBRE O USO DA TERRA; PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
(SEMMA) DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –
MT. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.000,00 

 
a) Orientação na estrutura funcional do órgão ambiental municipal; 
 
b) Avaliação de documentos, laudos e projetos referentes aos processos de Licenciamento, e ou, 
Autorização Ambientais, elaboração de licenças, e ou, autorização, e ou, dispensa e isenção 
ambientais, inspeção e vistorias técnicas pelo profissional com responsabilidade técnica especifica para 
cada tipo de empreendimento, e ou, atividade, orientações, emissão de pareceres técnicos, todos 
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acompanhados das pertinentes ARTs, e ou, RRTs, e ou, AFTs, e comunicações de despachos, com a 
interpretação sobre a aplicação de toda a legislação ambiental existente em nível Federal, Estadual e 
Municipal, sejam leis ordinárias, complementares, resolução do CONAMA, e ou, CONSEMA, e ou, 
Municipal, decretos regulamentadores e qualquer outra normativa legais excluídas as normas infra 
legais; 
 
c) Analise e revisão de anteprojetos de leis ambientais, decretos, vetos, resoluções, ordens de 
serviços e demais atos normativos em matéria ambiental, incluindo as autorizações da legislação 
existente. Quando necessários, revisar e implantar novos formulários de licenciamento e documentos 
de atividades cuja gestão ambiental de competência municipal, incluídos o licenciamento florestal, 
incluído a revisão da legislação ambiental e adequação, se necessário, da legislação vigente; 
 
d) Assessoria e orientar tecnicamente o sistema de fiscalização ambiental municipal, através de 
inspeção e vistorias técnicas a lavratura de autos de infração ambiental, e ou, julgamento de autos de 
infração; 
 
e) Assessorar e orientar preventivamente adequações técnicas, às normas ambientais existentes e 
necessárias em termos de Compromisso Ambientais; 
 
f) Orientar e assessorar sobre as formas adequadas à regularização de questões ambientais de 
competência do Município; 
 
g) Subsidiar e assessorar tecnicamente, questões ambientais, à Assessoria Jurídica Municipal à 
confecção das peças processuais necessárias a mais completa defesa do Município; 
 
h) Participar e auxiliar na elaboração de campanhas de sensibilização e educação ambiental, 
palestras e entrevistas que a municipalidade entender importantes; 
 
i) Assessorar e dar assistência técnica total relativa aos assuntos locais de meio ambiente, 
visando o planejamento, a administração e o controle das ações e empreendimentos do Município, 
inclusive nas atividades desenvolvidas e que exijam licenças ambientais junto aos órgãos estaduais e 
federais competentes e, 
 
j) também realizar serviços correlatos as atividades acima descritas. 
 
3 – JUSTIFICATIVAS 
3.1 – a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na 
área ambiental, na análise e emissão de laudos e pareceres técnicos em face de pedidos, 
requerimentos, projetos e processos de licenciamento ambiental e florestal de impacto local, com 
vistas à concessão ou não das licenças ambientais, por parte do Município, pareceres técnicos 
ambientais conclusivos recomentando ou não o licenciamento ambiental e florestal, além de 
estabelecer condições e restrições ao funcionamento das atividades licenciáveis, no atendimento de 
toda a demanda, de analises de processos, e pedidos de licenciamento ambiental, de impacto local, 
encaminhados ao Município de São Félix do Araguaia - MT, conforme Resolução 372/2018, com 
técnicos no meio físico e biótico, compreendendo ainda a analise de projetos similares, visitas a campo, 
realização de diligencias e congêneres, acompanhamento e monitoramento ambiental, das 
pedreiras/cascalheiras, bem como serviços de geologia e aterros sanitários, nos termos exigidos pelos 
órgãos de fiscalização e controle, assim como, atuação nos programas próprios ou conveniados 
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implementados pelo município, segundo normas e exigências da legislação aplicável, em trabalhos 
educativos, preventivos e de conscientização ambiental; 
 
3.2 – Considerando a demanda da Secretária Municipal de Meio Ambiente é necessária a 
contratação de empresa especializada na área para dar andamento aos trabalhos. 
 
3.3 – A contratação de uma empresa especializada e com experiência no ramo de maneira 
terceirizada e no preço máximo proposto, terá menos custos ao erário do que o serviço prestado de 
maneira direta pelo Município e, com a mesma eficiência e diversidade técnica. 
 
4.0 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1. Os objetos desta licitação têm padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente 
definidos neste edital, por meio de especificações usuais do mercado, 

 
5.0 – FUNDAMENTO LEGAL 
5.1. A contratação para a execução dos serviços de Assessoria Jurídica, Ambiental e Florestal, objeto 
deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021,  
 
6.0 - DA PROPOSTA E DO PREÇO 
6.1. Os preços oferecidos na proposta não poderão sofrer aumento durante a vigência do contrato. 
 
6.2. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os 
custos, diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, securitárias ou outros decorrentes, ou que 
venham a ser desenvolvidos em razão do edital, não cabendo ao Município quaisquer custos adicionais. 
 
7.0 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA 
 
7.1. Fornecer Assessoria Jurídica, Ambiental e Florestal, com emissão de pareceres técnicos, sempre 
que solicitados, durante 12 (doze) meses da vigência do contrato. 
 
8.0 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 
8.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua vigência a partir da 
data de sua assinatura com validade de um ano. 
 
9.0 - DADOS DAEMPRESA: 
 
Empresa: ASSIS ARAGUAIA – CONSULTORIA E PROJETOS AGROAMBIENTAIS; inscrito no CNPJ nº 
35.001.819/0001-58, com sede a Avenida Aldenor Milhomem da Cunha, nº 146, Bairro Vila Santo 
Antônio, Cep 78.670-000, Tel. (66) 3522-1698, (66) 98429-4552, e-mail: assisaraguaia@hotmail.com; 
Representada pelo Senhor: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE SOUSA, portador do CPF nº 
274.764.211-91 e RG Nº 0330144-3 SSP/MT, apresentado preços compatíveis com os praticados nos 
demais órgãos da Administração; 
 
10 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
10.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo: 
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Órgão: 10 – Secretaria Municipal de Agricultura 
Unidade: 01 – Gabinete do Sercretario  
Projeto Atividade: 2014 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Agricultura. 
Elementos de despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Juridica. 
Cód. 670 

 
 
 

São Félix do Araguaia - MT, 11 de maio de 2021. 
 
 

 
ANDRESSA RODRIGUES ROCHA. 

Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). 
Portaria nº 006/2021. 

Responsável pelo Termo de Referencia. 


