
TERMO DE REFERÊNCIA

Atalanta (SC), 01 de Setembro de 2022.

1. Objeto

Contratação de serviço de pessoa jurídica para elaboração de mapa do uso do solo de

Projetos de Assentamento da reforma agrária localizados em Abelardo Luz (SC).

2. Apresentação

A Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi), é uma

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos, criada em 09

de julho de 1987. Sua sede está em Atalanta, no sul do Brasil, num amplo e bem

estruturado Centro Ambiental localizado junto a um Viveiro de mudas de árvores

nativas  da Mata Atlântica.

Ao mesmo tempo em que se mantém ativista frente às catástrofes socioambientais em
curso, a Apremavi coloca a mão na massa mostrando que existem maneiras de proteger
e utilizar os recursos naturais de forma sustentável. Ao longo de sua trajetória, a
Apremavi mobilizou grande esforço pelo aprimoramento das políticas públicas
ambientais, pela criação de unidades de conservação públicas e particulares, em ações
de capacitação e educação ambiental, além de atuar diariamente na restauração e
recuperação de áreas degradadas, tendo ajudado a plantar mais de 8,5 milhões de
árvores nativas e consolidando sua experiência nestes 35 anos de existência.

As atividades desenvolvidas pela Apremavi estão conectadas a uma ou mais áreas

temáticas. Sendo elas: Clima e Restauração, Conservação da Biodiversidade,

Planejamento de Propriedades e Paisagens, Educação Ambiental e Informação, Políticas

Públicas e Desenvolvimento Institucional.

Mais informações sobre a Apremavi: https://apremavi.org.br/

3. Justificativa

O projeto Políticas, Práticas, Transparência e Governança para Implementação do
Código Florestal, tem como objetivo geral reverter e reduzir a perda de florestas no
Brasil.

É executado por um consórcio de organizações que integram o Observatório do Código
Florestal, sob a coordenação dos Amigos da Terra Amazônia. A Apremavi é uma das
organizações que compõem o consórcio. O Observatório do Código Florestal (OCF) é
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uma rede de 39 organizações da sociedade civil que atuam com o propósito de articular
pessoas, na implementação do Código Florestal, para gerar um impacto socioambiental
positivo.

Entre as atividades da Apremavi no projeto está a elaboração de mapas de adequação
de propriedades rurais e territórios à luz do Código Florestal.

4. Objetivos

- Elaborar mapa do uso do solo de 07 (sete) projetos de assentamentos (PA) localizados

no município de Abelardo Luz, sendo eles: PA Recanto Olho D’Água, PA Bela Vista, PA

José Maria, PA 13 de Novembro, PA Volta Grande, PA Maria Silverston e PA Roseli

Nunes.

- O mapa deve indicar no mínimo as seguintes classes de uso do solo: remanescentes

florestais, silvicultura, agricultura e pastagem, infraestrutura, banhado, hidrografia,

estradas e áreas de preservação permanente (APPs).

- Para mapeamento das APPs deve ser considerado as metragens indicadas no Código

Florestal (Lei nº12.651 de 25 de maio de 2012).

- Deve ser indicado o passivo de restauração das APPs de acordo com a Lei nº12.651 de

25 de maio de 2012.

Observação: a localização espacial dos PA pode ser visualizada no arquivo .KML

Produtos a serem gerados

- Mapa único com uso do solo da área total prevista na proposta;
- Mapas individualizados do uso do solo de cada assentamento envolvido no trabalho.

IMPORTANTE:
Todas as informações deverão ser cartografadas e georreferenciadas em escala mínima
de 1:25.000.
Deve ser entregue a cartografia e banco de dados geoespacial em formato compatível

com software livre a partir de dados cartografados e georreferenciados, identificando e

localizando os temas abordados nesta solicitação.

6. Apresentação da proposta

- A proposta deve conter descrição mínima das bases de dados, softwares e

equipamentos utilizados para coleta e processamento de dados, bem como

metodologia e cronograma para atendimento aos objetivos do presente termo de

referência.

-Caso indicado a necessidade de verificação em campo de dados, essa deve ser indicada

na proposta, porém as despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento para

https://drive.google.com/file/d/1FglhDT0tR5FuJCoGDRmPlicGEQtJM43a/view?usp=sharing
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saídas de campo não devem compor o orçamento e serão pagos mediante

apresentação  de nota fiscal.

- Currículo da equipe técnica envolvida na proposta.

- Valor da proposta.

- As propostas devem ser enviadas até o dia 25/09/2022 por e-mail para

info@apremavi.org.br C/c edilaine@apremavi.org.br

6. Disposições Gerais

A Apremavi tem como princípios a equidade e a diversidade. Incentivamos profissionais

de grupos minoritários (de origem e raça, étnicos, gênero, orientação sexual, sociais,

culturais, etários, e físicos) a apresentar proposta.

Ao se candidatar à vaga, entende-se a autorização da (o/e) candidata (o/e) ao

armazenamento dos dados fornecidos para a Apremavi.

Todos os documentos produzidos pela (o/e) prestadora (o/e) de serviço, inclusive

originais e arquivos em meio digital pertencerão à Apremavi.

As produções apenas poderão ser utilizadas para outros fins após autorização expressa

da Apremavi

Em caso de dúvida, entrar em contato com Edilaine Dick –

edilaine@apremavi.org.br/(49)998218212
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