ANEXO 14
Formulário Modelo para Apresentação de Propostas
Proposta para concessão florestal - FLONA SARACÁ-TAQUERA/PA
Ficha Resumo - Critério Preço
Deverão ser preenchidos somente os campos em cinza
Dados do Proponente
Razão Social da
Empresa :
CNPJ:
Nome do representante:
Unidade de Manejo de
interesse:

CRITÉRIO PREÇO
Grupo de espécies

Volume total estimado na minuta de
edital para a UMF de interesse (m³)

Valor Unitário Final
Proposto (R$/ m³)

Valor total da
Proposta de
Preço (R$)

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Total

Valor total da Proposta de Preço (R$)

Assinatura do Representante
Atenção : Essa ficha deve ser entregue em envelope separado ao da Ficha de Resumo do
Critério Técnico
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Proposta para concessão florestal - SARACÁ-TAQUERA/PA
Ficha Resumo - Critério Técnico
Deverão ser preenchidos somente os campos em cinza
Dados do Proponente
Razão Social da
Empresa:
CNPJ:
Nome do representante:
Unidade de Manejo de
interesse:

CRITÉRIO TÉCNICO
CRITÉRIO
1 - MENOR
IMPACTO
AMBIENTAL

2 - MAIOR
BENEFÍCIO
SOCIAL

INDICADOR

PARÂMETRO:

A1 - Monitoramento da
dinâmica de crescimento e
da recuperação da floresta
A2 : Redução de danos à
floresta remanescente
durante a exploração florestal
A3 : Investimento em infraestrutura e serviços para
comunidade local

Área de monitoramento com Sistema de
Inventário Florestal Contínuo por Parcelas
Permanentes (hectares)
Área impactada por atividades de
exploração na Unidade de Produção Anual
(% da UPA)
Valor anual a ser investido em bens e
serviços definidos a partir de audiências
entre a comunidade local, poder público
local e concessionário (R$ / ha / ano)

A4 : Geração de empregos
locais
A5 : Geração de empregos
pela concessão florestal

Proporção de empregos locais gerados (%)

A6 : Diversidade de produtos
explorados na unidade de
manejo florestal
3 - MAIOR
EFICIÊNCIA

A7 : Diversidade de espécies
exploradas na unidade de
manejo florestal
A8 : Diversidade de serviços
explorados na unidade de
manejo florestal

4 - MAIOR
AGREGAÇÃO
DE VALOR

A9 : Grau de processamento
local do produto

Estoque anual médio de empregados na
concessão florestal
Material Lenhoso residual de exploração
(Sim / Não)
Produtos não-madeireiros (Sim / Não)
Número de espécies exploradas
Hospedagem (Sim / Não)
Esportes de Aventura (Sim / Não)
Visitação e observação da natureza (Sim /
Não)
Proporção de agregação de valor à
matéria-prima extraída da floresta,
considerando a responsabilidade direta do
concessionário
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Proposta

Assinatura do Representante
Atenção : Essa ficha deve ser entregue em envelope separado ao da Ficha de
Resumo do Critério Preço.
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