Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – Ideflor-bio

ANEXO 8
Formulário modelo para apresentação de proposta

Proposta para Concessão Florestal das UMFs 4 e 5 da Floresta Estadual do Paru

Fichas 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
Volume ANUAL estimado
para UMF de interesse (m³)

Valor unitário
proposto (R$/m³)

Valor ANUAL da
proposta de preço

___________________________________
Assinatura do representante

Atenção: Esta ficha deve ser entregue em envelope separado do da ficha resumo do critério técnico. E devera
estar acompanhada da memoria de cálculo.
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Proposta para Concessão Florestal das UMFs 4 e 5 da Floresta Estadual do Paru

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
Menor impacto
ambiental

Maior benefício
social

Maior eficiência

Maior Agregação
de valor

Indicador
A1 - Redução de danos à
floresta remanescente
durante a exploração
Florestal.
A2 - Investimento em
infraestrutura e serviços para
comunidade local
A3 - Geração de empregos
pela concessão florestal
A4 – Diversidade de espécies
exploradas na unidade de
manejo florestal
A5 - Grau de processamento
local do produto

Parâmetro

Proposta

Área impactada por atividades de exploração
na Unidade de Produção Anual (% da UPA)
Valor anual a ser investido em bens e
serviços nas comunidades locais.
(R$/ha/ano).
Estoque anual médio de empregados na
concessão florestal
Número de espécies exploradas
Valor adicionado à madeira em tora extraída
da UMF, por meio de unidades de
processamento localizadas na área de
influencia da concessão florestal.

__________________________________
Assinatura do representante

Atenção: Esta ficha deve ser entregue em envelope separado do da ficha resumo do critério preço.
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