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ANEXO 12 

FICHAS DE PARAMETRIZAÇÃO DE INDICADORES PARA FINS DE 
CLASSIFICAÇÃO E BONIFICAÇÃO 

Notas Introdutórias 
 

− Os indicadores abaixo apresentados são inicialmente discriminados conforme a sua função. 
Poderão ser classificatórios, influindo na pontuação de sua proposta técnica, em 
conformidade com o edital. Neste caso, os indicadores convertem-se em cláusulas contratuais, 
expressando compromissos obrigatórios assumidos pelo concessionário durante a licitação; 
 

− Alternativamente, alguns indicadores são bonificadores. Neste caso, o atingimento dos 
parâmetros de indicadores bonificadores poderá levar a um desconto no preço contratado, a 
partir de investimentos realizados pelo concessionário. Isso ocorre para incentivar 
determinados comportamentos pelo concessionário durante a execução do contrato; 

 

− A pontuação e classificação das propostas técnicas seguirão estritamente o disposto no item 8 
do presente edital de concessão; 
 

− A bonificação seguirá estritamente as regras estabelecidas no item 15 do presente edital de 
concessão;  

 

− Os bonificadores e seus respectivos intervalos de percentuais de aplicação e prazos expressos 
na Tabela C desse anexo constituem uma lista de opções para o estabelecimento do conjunto 
de bonificadores, e seus respectivos percentuais, que serão válidos por períodos de quatro 
anos, a partir da aprovação do 1º Plano Operacional Anual (POA), por parte do concessionário; 

 

− Para o primeiro período de quatro anos serão válidos os indicadores, percentuais e prazos 
estabelecidos na Tabela D. 

 

− A aplicação da bonificação está vinculada ao atendimento dos requisitos mínimos 
estabelecidos no item 15 do Edital de Concorrência nº XX/2020, ao limite de bonificação em 
função do ágio, que o concessionário dispõe, e à anuência prévia da SEMA. 
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Tabela A. Indicadores classificatórios. 

Tabela Indicadores 

I A1 – Implantação e manutenção de certificação socioambiental 

II A2 – Investimentos em infraestrutura e serviços sociais 

III A3 – Adoção de inovações técnicas e tecnológicas associadas ao manejo florestal 

IV A4 – Grau de processamento local do produto florestal 

 

Tabela B. Ponderação dos critérios e indicadores classificatórios. 

Critérios Indicadores 
Pontos dos 
indicadores 

Pontos totais 
dos critérios 

Critério 
Ambiental 

A1 - Implantação e manutenção de 
certificação socioambiental 

120 120 

Critério Social 
A2 - Investimentos em infraestrutura e 
serviços sociais 

150 150 

Eficiência  
A3 - Adoção de inovações técnicas e 
tecnológicas associadas ao manejo florestal 

100 100 

Agregação de 
Valor 

A4 - Grau de processamento local do 
produto florestal 

130 130 

TOTAL   500 500 
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Tabela C. Bonificadores e percentuais de desconto sobre a proposta de preço, passíveis de 
serem utilizados ao longo da execução do contrato de concessão. 

Tabela Indicadores Desconto sobre investimentos 
Prazo do 
desconto 

(ano) 

Menor impacto ambiental 

V 
B1 – Apoio e participação em projetos 
de pesquisa no Complexo de Florestas 
Estaduais 

50% a 80% 1 

VI 
B2 – Investimentos na proteção e 
monitoramento do Complexo de 
Florestas Estaduais 

80% a 120% 3 

VI 

B3 – Investimentos para a 
implementação dos instrumentos de 
gestão das florestas estaduais do 
CFERG 

70% a 110% 2 

VIII 
B4 – Investimentos na melhoria da 
infraestrutura do Complexo de 
Florestas Estaduais 

80% a 110% 3 

Maiores benefícios sociais diretos 

IX 
B5 – Apoio à produção agroflorestal 
comunitária sustentável no Complexo 
de Florestas Estaduais 

100% a 110% 3 

X 
B6 – Capacitação em atividades 
produtivas agroflorestais e gestão de 
negócios para comunidades locais 

100% a 110% 1 

XI 

B7 – Capacitação de comunidades 
locais voltada para a formação de mão 
de obra para as atividades de manejo 
florestal e produção industrial 

30% a 50% 1 

XII 
B8 – Concessão de bolsas de estudo 
para estudantes oriundos das 
comunidades locais 

70% a 100% 1 

XIII 

B9 – Implantação e manutenção de 
sistema de gestão integrada de 
qualidade em saúde e segurança no 
trabalho e responsabilidade social 

30% a 50% 3 

Maior eficiência 

XIV 
B10 – Obtenção e manutenção de 
sistema de gestão da qualidade e 
gestão ambiental na indústria. 

30% a 50% 2 

XV 
B11 – Implantação de inovações 
técnicas e tecnológicas associadas à 
indústria 

30% a 50% 3 

XVI 
B12 – Realização de capacitações 
voltadas para funcionários 

30% a 40% 1 

XVII 

B13 – Realização de estudos para a 
redução de desperdício nas atividades 
de manejo florestal e processamento 
mecânico da madeira 

30% a 50% 3 

XVIII 
B14 – Investimento em geração ou 
cogeração de energia elétrica e térmica 

40% a 60% 4 

 Maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da concessão 
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Tabela Indicadores Desconto sobre investimentos 
Prazo do 
desconto 

(ano) 

XIX 
B15 – Realização de estudos para o 
aproveitamento e inserção comercial de 
novas espécies no mercado 

40% a 60% 2 

XX 
B16 – Implantação de etapas adicionais 
de agregação de valor 

50% a 70% 4 

 

Tabela D. Primeiro conjunto de bonificadores válidos para o primeiro período de aplicação da 
bonificação – Prazo de quatro anos após a aprovação do 1º Plano Operacional Anual (POA).  

Nº do 
Indicador 

Indicador Descrição do indicador 
Desconto 

sobre 
investimentos 

Prazo do 
desconto 

(ano) 

Menor impacto ambiental 

B2 

Investimentos na 
proteção e 
monitoramento do 
Complexo de 
Florestas Estaduais 

Investimentos em 
infraestrutura, bens, serviços 
e insumos para a proteção e 
o monitoramento das 
Florestas Estaduais 

110% 3 

B4 

Investimentos na 
melhoria da 
infraestrutura do 
Complexo de 
Florestas Estaduais 

Investimentos realizados na 
melhoria da infraestrutura de 
acesso e de gestão das 
Florestas Estaduais 

90% 3 

Maiores benefícios sociais diretos 

B5 

Apoio à produção 
agroflorestal 
comunitária 
sustentável no 
Complexo de 
Florestas Estaduais 

Investimentos em 
equipamentos, insumos e 
construções voltadas para a 
produção comunitária 

110% 3 

B6 

Capacitação em 
atividades produtivas 
agroflorestais e gestão 
de negócios para 
comunidades locais 

Treinamentos voltados para 
o fortalecimento das 
iniciativas produtivas 
comunitárias 

80% 1 

Maior eficiência 

B11 

Implantação de 
inovações técnicas e 
tecnológicas 
associadas à indústria 

Implantação de inovações 
tecnológicas na atividade de 
manejo florestal e na 
indústria.  

80% 2 

B12 
Realização de 
capacitações voltadas 
para funcionários 

Realização de treinamentos 
para funcionários para a 
melhoria da produtividade 

50% 1 

B14 

Investimento em 
geração ou cogeração 
de energia elétrica e 
térmica 

Gastos com equipamentos, 
obras civis e treinamento de 
mão de obra para a 
implantação de unidades de 
geração de energia elétrica, 
térmica ou ambas 

60% 4 

Maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da concessão 

B15 

Realização de estudos 
para o aproveitamento 
e inserção comercial 
de novas espécies no 
mercado 

Contratação de estudos e 
consultorias voltadas para a 
inserção comercial de novas 
espécies 

50% 2  
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Tabela I. Ficha de parametrização de indicador classificatório – A1. 

1. Identificação: A1 

Critério Menor impacto ambiental. 

Indicador 
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL. 

Parâmetro de 
desempenho 

Obtenção e manutenção do certificado socioambiental do manejo florestal 
com reconhecimento nacional. 

Aplicação (X) Classificatório (  ) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
indicador 

Certificação socioambiental na unidade de manejo florestal objeto da 
concessão florestal, emitida por entidade credenciada por pelo menos um 
dos seguintes sistemas: 

• FSC – Conselho de Manejo Florestal (Forest Stewardship Council); 

• CERFLOR – Programa Brasileiro de Certificação Florestal;  

 

Poderão ser considerados outros sistemas de certificação, reconhecidos em 
ato próprio pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre (SEMA). 

Intervalo de variação  (    ) Sim         (     ) Não 

Classificação 
Será conferida a pontuação máxima do indicador aos proponentes que se 
comprometerem com a certificação florestal marcando “sim” na linha acima. 
Não pontuarão os proponentes que assinalarem “não”. 

Periodicidade e prazo 
de apuração 

- Este indicador será apurado conforme a seguinte regra de gradualidade: 

(i) Apresentação do relatório da Auditoria de Pré-avaliação da certificação 
socioambiental realizada por um organismo certificador – seis meses 
após a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS); 

(ii) Apresentação do (s) relatório (s) de Auditoria de Avaliação Completa 
da certificação socioambiental realizada por um organismo certificador – 
um ano após a aprovação do 1º Plano Operacional Anual (POA); 

(iii) Apresentação do certificado de certificação socioambiental válido 
e/ou outro documento que comprove a certificação do PMFS – dois anos 
após a aprovação do 1º Plano Operacional Anual. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados os seguintes meios de verificação: 

• Apresentação de certificado válido; 

• Sumários executivos e relatórios de auditorias de certificação; e 

• Consultas às organizações certificadoras. 
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Tabela II. Ficha de parametrização de indicador classificatório – A2. 

1. Identificação: A2 

Critério Maiores benefícios sociais diretos. 

Indicador INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS SOCIAIS 

Parâmetro de 
desempenho 

Valor investido nas comunidades locais em bens (infraestrutura) e serviços 
(R$/hectare/ano). 

Aplicação (X) Classificatório (  ) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Valor anual destinado para investimento em comunidades do Complexo de 
Florestas Estaduais do Rio Gregório (CFERG) e entorno, em infraestrutura, 
equipamentos sociais, bens e serviços, definidos a partir de propostas 
aprovadas pela SEMA e pelo Conselho de Meio Ambiente do Município de 
Tarauacá, ou órgãos que venham a substituí-lo, conforme detalhamento a 
seguir: 

 

• Investimentos em infraestrutura e bens duráveis: investimentos em 
infraestrutura para comunidades residentes do CFERG e entorno onde a 
UMF está inserida. Dentre as áreas a serem contempladas estão: 
saneamento básico; energia elétrica; captação, tratamento e distribuição de 
água; telecomunicação; construção, reforma e manutenção de escolas e 
postos de saúde; compra ou locação de veículos fluviais e terrestres para 
uso comunitário, construção de armazéns para estoque de mercadorias, 
construção de unidades de beneficiamento da produção agroflorestal local, 
abertura, reforma e manutenção de ramais. 

 

• Investimentos em serviços: investimentos em geração de serviços de 
utilidade pública dos municípios onde a UMF está inserida. Dentre os 
serviços elegíveis estão: Atendimento médico; assistência técnica; 
atividades esportivas e educativas para crianças e adolescentes, deficientes 
físicos e idosos; cursos profissionalizantes (desde que não abranjam 
funcionários do concessionário) e treinamento em atividades produtivas e 
na gestão de empreendimentos comunitários, apoio ao fortalecimento do 
associativismo e cooperativismo. 

 

Investimentos em infraestrutura, bens e serviços não citados neste anexo, 
deverão ser apreciados e aprovados pela SEMA. 

 

O valor anual será expresso em reais (R$) por hectare da área total da Unidade 
de Manejo Florestal (UMF) pretendida pelo licitante, a ser depositado em conta 
específica para este fim. Os valores ofertados serão reajustados anualmente 
pelo mesmo índice de reajuste dos preços florestais definido no contrato de 
concessão. 

 

Os valores ofertados, enquanto não repassados pelo concessionário, serão 
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição 
financeira. 

 

Os rendimentos de ativos financeiros serão obrigatoriamente computados aos 
valores ofertados e aplicados, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, 
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas destes. 

Intervalo de 
variação 

Intervalo de variação do indicador (em R$/ha.ano-1) depende do montante anual 
a ser investido em infraestrutura e serviços às comunidades, dividido pela área 
da UMF. O presente edital de licitação estabelece intervalo entre R$ 0,75 e 1,50 
por hectare/ano. 
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Classificação 

O licitante que apresentar a proposta com o maior valor anual expresso em 
R$/ha por ano, dentro do intervalo de variação, receberá a pontuação máxima 
do indicador. As demais propostas serão pontuadas de forma diretamente 
proporcional à maior proposta, de acordo com a fórmula a seguir: 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 =  (
𝑃𝐿𝑖𝑐

𝑀𝑃
)  𝑥 𝑇𝑃 

Em que: 

PLic – Proposta do licitante; 

MP – Maior proposta; 

TP – Total de pontos do indicador. 

Periodicidade e 
prazo de apuração 

- Este indicador será apurado conforme a seguinte regra de gradualidade: 

 (i) Pagamento de 50% do valor da proposta técnica – um ano após a aprovação 
do 1º Plano Operacional Anual (POA); 

(ii) Pagamento de 75% do valor da proposta técnica – dois anos após a 
aprovação do 1º Plano Operacional Anual (POA); 

(iii) Início do pagamento integral do valor da proposta técnica – três anos após 
a aprovação do 1º Plano Operacional Anual (POA). 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Extratos de conta bancária específica; 

• Prestação de contas dos investimentos realizados conforme instrução 
da SEMA; 

• Relatório (s) e ata (s) de reuniões entre comunidades beneficiadas, 
poder público e concessionário; e 

• Medição (s) e verificação (s) in loco dos investimentos. 
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Tabela III. Ficha de parametrização de indicador classificatório – A3. 

1. Identificação: A3 

Critério Maior eficiência. 

Indicador 
ADOÇÃO DE INOVAÇÕES TÉCNICAS E TECNOLÓGICAS ASSOCIADAS 
AO MANEJO FLORESTAL. 

Parâmetro de 
desempenho 

Adoção do Manejo Florestal de Precisão 

Aplicação (X) Classificatório (  ) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Adoção das tecnologias convergentes implementadas no planejamento, 
execução, controle e monitoramento das operações florestais: 
Sensoriamento Remoto (SR); Sistema de informações geográficas (SIG); e, 
Global Navigation Satellite System (GNSS). 

Intervalo de variação (     ) Sim                        (     ) Não 

Classificação 
Será conferida a pontuação máxima do indicador aos proponentes que se 
comprometerem com a adoção do Manejo Florestal de Precisão, marcando 
“sim”. Não pontuarão os proponentes que assinalarem “não”. 

Periodicidade e prazo 
de apuração 

- Anual, a partir da apresentação do Plano de Manejo Florestal Sustentável 
(PMFS) e do Plano Operacional Anual (POA) ao órgão ambiental 
competente. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Análise de PMFS; 

• Análise de POAs; 

• Visitas de campo; 

• Análise de relatórios e mapas; e 

• Análise de banco de dados georreferenciados. 
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Tabela IV. Ficha de parametrização de indicador classificatório – A4. 

1. Identificação: A4 

Critério 
Maior agregação de valor ao produto florestal na região da concessão 
florestal. 

Indicador GRAU DE PROCESSAMENTO LOCAL DO PRODUTO FLORESTAL. 

Parâmetro de 
desempenho 

Valor adicionado à madeira em tora extraída da UMF, por meio de 
unidades de processamento localizadas na zona de influência da 
concessão florestal. 

Aplicação (X) Classificatório (  ) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

A agregação de valor é verificada por meio do Fator de Agregação de Valor 
(FAV), que mede a relação entre o preço de venda dos produtos 
madeireiros e o preço mínimo do edital para os produtos tora, 
considerando a “madeira em pé”. 

 

O cálculo realizado é a razão entre a receita obtida com a venda de toras, 
ou de produtos madeireiros industrializados, a partir das toras oriundas da 
UMF, e o valor das toras produzidos com base no Preço Mínimo do Edital 

 

O FAV compreende a agregação de valor realizada diretamente pelo 
concessionário e por terceiros, tendo como premissas a madeira 
proveniente da UMF e a comercialização efetivada na zona de influência 
da concessão florestal. 

  

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 (𝐹𝐴𝑉) =
𝐴 + 𝐵

𝐶
 

  

Em que:  

  

A = Receita bruta obtida a partir da comercialização de toras ou de 
produtos industrializados pelo concessionário nos municípios localizados 
na zona de influência da concessão florestal, oriundos das toras 
produzidas na UMF, durante o período de apuração, descontado o volume 
comercializado e contabilizado como receita bruta de terceiros. O período 
de apuração compreende os dados do ano base de apuração e do ano 
anterior. 

  

B = Receita bruta obtida a partir da cadeia de comercialização de toras ou 
de produtos industrializados por terceiros nos municípios localizados na 
zona de influência da concessão, oriundos das toras produzidas na UMF, 
durante o período de apuração. O período de apuração compreende os 
dados do ano base de apuração e do ano anterior. 

  

C = Valor das toras produzidas com base no Preço Mínimo do Edital, 
corrigido pelo índice de reajuste do contrato referente aos anos 
correspondentes ao período de apuração, a saber: (Volume de toras  
produzidas no ano de apuração x Preço Mínimo do Edital corrigido para o 
ano de apuração) + (Volume de toras produzidas no ano anterior x Preço 
Mínimo do Edital corrigido para o ano anterior). 

  

Nota: para o primeiro ano de apuração, será contabilizado apenas o ano 
base de apuração do FAV. 
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1. Identificação: A4 

Para fins de contabilização do volume processado por terceiros, serão 
exigidas: (i) a apresentação de informações do sistema de controle de 
produtos florestais (Documento de Origem Florestal ou sistema estadual 
integrado); (ii) a adoção por terceiros do sistema de cadeia de custódia, 
quando disponibilizado pelo órgão gestor; (iii) demonstração de 
faturamento do produto processado em favor de terceiros; (iv) a 
apresentação de todos os documentos necessários para a apuração do 
indicador. 

Intervalo de variação  

UMF I 

Mínimo – 3 

Máximo – 16 

UMF II 

Mínimo – 3 

Máximo – 16 

UMF III 

Mínimo – 3 

Máximo – 16 

Classificação 

Será conferida a pontuação máxima do indicador à licitante que apresentar 
o maior FAV. As demais propostas receberão pontuação diretamente 
proporcional à maior proposta de FAV, de acordo com a fórmula a seguir:  

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 =  (
𝐹𝐴𝑉𝑙𝑖𝑐

𝐹𝐴𝑉𝑚𝑝
) ×  𝑇𝑃 

Em que: 

FAVlic – Proposta de FAV da licitante; 

FAVmp – Maior proposta de FAV; 

TP – Total de pontos do indicador. 

Periodicidade e 
prazo de apuração 

- O indicador será apurado anualmente, a partir da aprovação do terceiro 
Plano Operacional Anual (POA), conforme gradação a seguir:  

(i) Alcance de no mínimo 50% da proposta na primeira avaliação anual;   

(ii) Alcance de no mínimo 70% da proposta na segunda avaliação anual;   

(iii) Alcance de no mínimo 90% da proposta na terceira avaliação anual;   

(iv) Alcance pleno da proposta a partir da quarta avaliação anual. 

3. Meios de 
Verificação 

• Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Documentação de origem florestal (DOF); 

• Análises do processamento industrial; 

• Análise do sistema de cadeia de custódia dos produtos; 

• Dados, informações e relatórios referentes a produção do 
concessionário; 

• Notas fiscais de venda de produtos; e 

• Medição (s) e verificação (s) in loco. 
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Tabela V. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B1. 

1. Identificação: B1 

Critério Menor impacto ambiental. 

Indicador 
APOIO E PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA NO COMPLEXO 
DE FLORESTAS ESTADUAIS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Valor investido em projetos de pesquisa desenvolvidos na UMF, pré-aprovados 
pelo Órgão Gestor (R$/ano). 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização: 

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Valor anual destinado para investimento em projetos de pesquisa direcionados 
à fauna, flora, ecologia, biomassa e carbono florestal, ao manejo florestal, aos 
recursos hídricos, à utilização e à conservação de florestas tropicais e aspectos 
socioculturais e econômicos, executados em áreas da UMF, definidos a partir 
de projetos propostos por instituições ou fundações de pesquisa aprovadas pelo 
órgão gestor e aceitos pelo concessionário. 

 

O valor do investimento anual será expresso em reais (R$) e aprovado pelo 
órgão gestor, com a possibilidade de ser depositado em conta específica para 
este fim. 

 

Um projeto de pesquisa será considerado para efeitos de bonificação quando 
presentes as seguintes condições: 

 

• Acordo formal entre o concessionário e uma instituição de pesquisa ou 
organização não governamental (ONG) aprovado pelo órgão gestor, 
incluindo o objeto, a metodologia a ser aplicada, a relevância para a 
conservação dos patrimônios natural, histórico e cultural e a melhoria das 
práticas de uso sustentável da floresta, o apoio efetivo do concessionário, a 
equipe de pesquisadores envolvidos, as atividades a serem desenvolvidas, 
os resultados esperados, os custos envolvidos e a vigência do projeto. 

• Os projetos de pesquisa apoiados deverão apresentar pelo menos um dos 
seguintes resultados, de acordo com o prazo estabelecido no cronograma 
proposto: 

- Relatório final com os resultados da pesquisa. 

- Publicação científica em revista indexada; 

- Livro e/ou capítulo publicado; 

- Tese aprovada; 

- Dissertação aprovada; 

- Monografia aprovada; 

• Possuir anuência da SEMA. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de acordo 
com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo de 
variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à aprovação 
das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 
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• Extratos de conta bancária específica; 

• Contratos e/ou acordos formais entre o concedente (no papel de 
interveniente), concessionário e instituição de pesquisa; 

• Prestação de contas dos investimentos realizados conforme instrução 
da SEMA; 

• Relatório (s) de atividades contendo os resultados da pesquisa; 

• Publicações (monografia, dissertação, tese, artigo publicado em revista 
indexada, livros e/ou capitulo de livro); 

• Medição (s) e verificação (s) in loco dos investimentos. 
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Tabela VI. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B2. 

1. Identificação: B2 

Critério Menor impacto ambiental. 

Indicador 
INVESTIMENTOS NA PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DO COMPLEXO 
DE FLORESTAS ESTADUAIS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Investimentos em infraestrutura, bens e serviços para a proteção e 
monitoramento das Florestas Estaduais. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos em infraestrutura, bens e serviços voltados para a proteção e 
monitoramento da Floresta Estadual, adicionais aos apresentados no Plano 
de Proteção Florestal a ser elaborado pelo concessionário e aprovado 
previamente pela SEMA - AC, conforme detalhamento a seguir: 

 

• Investimentos em equipamentos e insumos: são elegíveis investimentos 
em bens e insumos para o exercício das atividades de monitoramento, 
fiscalização e controle na floresta estadual. São elegíveis a aquisição de 
veículos terrestres e fluviais e equipamentos de comunicação, de 
proteção, entre outros, cuja titularidade será transferida para o órgão 
gestor da floresta pública; 

• Investimentos em infraestrutura: são elegíveis investimentos em 
infraestrutura como a construção de postos de controle ao longo de vias 
terrestres e fluviais, instalação de portões e cercas, entre outras; 

• Investimentos em serviços: são elegíveis investimentos em serviços, tais 
como: vigilância patrimonial, apoio logístico às operações de fiscalização 
e controle, entre outros, realizados pelo Estado. 

 

O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá possuir as seguintes 
características mínimas: 

• Ter vínculo com os planos de manejo da Floresta Estadual e de proteção 
da UMF apresentados pelo concessionário; 

• Atender a alguma contingência, conforme demanda e aprovação prévia 
da SEMA - AC. 

• Possuir comprovantes fiscais de execução das despesas; 

• Estar em conformidade com as normas que regem as relações 
trabalhistas. 

Regras de Aplicação 
da Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do 
intervalo de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

• Prestação de contas dos investimentos realizados conforme 
instrução da SEMA;  

• Relatório (s) das atividades desenvolvidas e seus resultados; e 

• Medição (s) e verificação (s) in loco dos investimentos. 
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Tabela VII. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B3. 

1. Identificação: B3 

Critério Menor impacto ambiental. 

Indicador 
INVESTIMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO DAS FLORESTAS ESTADUAIS DO CFERG. 

Parâmetro de 
desempenho 

Investimentos para a implementação dos instrumentos de gestão das Florestas 
Estaduais (Plano de Manejo da Unidade de Conservação e Conselho Gestor) 
para a melhoria da efetividade da gestão. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos para a implementação dos instrumentos de gestão das Florestas 
Estaduais (Plano de Manejo da Unidade de Conservação e Conselho Gestor) 
para a melhoria da efetividade da gestão. 

 

Os investimentos deverão ser aplicados para o apoio: i) na realização de 
reuniões do Conselho Gestor do CFERG; ii) no processo de revisão dos Planos 
de Manejo das Unidades de Conservação (PMUC); iii) na implementação dos 
programas de manejo previstos nos PMUC. 

 

O valor do investimento anual será expresso em reais (R$) e aprovado pelo 
órgão gestor, com a possibilidade de ser depositado em conta específica para 
este fim. 

 

O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá possuir as seguintes 
características mínimas: 

• Ter aprovação prévia da SEMA; 

• Ter anuência do Conselho Consultivo do CFERG. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Prestação de contas dos investimentos realizados conforme instrução 
da SEMA;  

• Relatório (s) das atividades implementadas e seus respectivos 
resultados e produtos; e 

• Medição (s) e verificação (s) in loco dos investimentos. 
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Tabela VIII. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B4. 

1. Identificação: B4 

Critério Menor impacto ambiental. 

Indicador 
INVESTIMENTOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO 
DE FLORESTAS ESTADUAIS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Investimentos realizados na melhoria da infraestrutura de acesso e de gestão 
das Florestas Estaduais. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos realizados na melhoria da infraestrutura de acesso e da gestão 
do CFERG, conforme detalhamento a seguir: 

• Investimentos em infraestrutura: são elegíveis investimentos tais como, 
construção, recuperação e manutenção de vias de acesso e 
carreadores florestais, pontes e bueiros, desobstrução da malha fluvial, 
construção e/ou reforma de unidades de gestão ambiental integrada – 
UGAIs, entre outros.  

 

Para ser elegível à bonificação, o investimento deverá possuir as seguintes 
características mínimas: 

• Ter aprovação prévia da SEMA e/ou outras parte(s) responsável(is); 

• Ter anuência do Conselho Consultivo do CFERG. 

 

Investimentos em construção e manutenção de ramais e vias de acesso estão 
condicionados aos seguintes fatores:  

• Não ser rota de escoamento de nenhuma fonte de suprimento de 
matéria-prima do concessionário;  

• Não colocar em risco a integridade da região abrangida pela Floresta 
Estadual; 

• Caso esteja localizado em área de projeto de assentamento ou 
unidade de conservação, deverá ter a anuência prévia do órgão 
fundiário ou órgão gestor responsável, respectivamente, e não 
estarem associados a nenhuma denúncia de retirada ilegal de 
madeira.  

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Prestação de contas dos investimentos realizados conforme instrução da 
SEMA;  

• Relatório (s) e ata (s) das atividades implementadas e de seus respectivos 
resultados; e 

• Medição (s) e verificação (s) in loco dos investimentos. 



 

Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 12 – Página 16 de 27 

Tabela IX. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B5. 

1. Identificação: B5 

Critério Maiores benefícios sociais diretos. 

Indicador 
APOIO À PRODUÇÃO AGROFLORESTAL COMUNITÁRIA SUSTENTÁVEL 
NO COMPLEXO DE FLORESTAS ESTADUAIS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Investimento no apoio ao desenvolvimento de atividades comunitárias 
florestais. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimento no apoio ao desenvolvimento de atividades comunitárias 
florestais para promover a geração de renda comunitária através de atividades 
produtivas sustentáveis, principalmente, em áreas alteradas. 

 

O apoio à produção agroflorestal pode ser realizado por meio de investimentos 
para estruturar e viabilizar o desenvolvimento das práticas produtivas 
agroflorestais sustentáveis pela comunidade, por meio da compra,  
manutenção ou locação de veículos fluviais e terrestres para escoamento de 
produção; compra ou manutenção de equipamentos e construção ou reforma 
de infraestrutura para o armazenamento, processamento e beneficiamento da 
produção e contratação de consultorias; entre outros equipamentos, insumos 
e serviços associados às cadeias produtivas locais. 

 

O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá ter aprovação prévia 
da SEMA e/ou do Conselho Consultivo do CFERG. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Extratos de conta bancária específica; 

• Contratos e/ou acordos formais entre o órgão gestor (no papel de 
interveniente), concessionário e beneficiário (associação e cooperativa); 

• Prestação de contas dos investimentos realizados conforme instrução da 
SEMA; 

• Relatório (s) e ata (s) das atividades contendo seus respectivos resultados, 
produtos e serviços; e 

• Medição (s) e verificação (s) in loco dos investimentos. 
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Tabela X. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B6. 

1. Identificação: B6 

Critério Maiores benefícios sociais diretos. 

Indicador 
CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES PRODUTIVAS AGROFLORESTAIS E 
GESTÃO DE NEGÓCIOS PARA COMUNIDADES LOCAIS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Treinamentos voltados para o fortalecimento das iniciativas produtivas 
comunitárias. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos na capacitação e no treinamento das comunidades locais1 em 
atividades produtivas agroflorestais e gestão e administração de negócios 
florestais, visando o fortalecimento das iniciativas produtivas comunitárias, 
promovendo a gestão das mesmas sobre o patrimônio florestal existente no 
local. 

 

O concessionário poderá firmar parceria, mediante um acordo formal, com 
instituições de ensino e de pesquisa ou organização não governamental 
(ONG), para realização das capacitações e treinamentos. 

 

Para ser elegível à bonificação, o investimento deverá ter aprovação prévia da 
SEMA. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Relatórios das capacitações e treinamentos realizados contendo em anexo 
o registro fotográfico, conteúdo programático, lista de presença e cópia dos 
certificados; 

• Acordo formal entre o concessionário e uma instituição e/ou ONG; 

• Prestação de contas dos investimentos realizados conforme instrução da 
SEMA;  

• Certificado por residente local capacitado; e  

• Medição e verificação in loco dos investimentos. 

 

1Comunidades locais: são àquelas residentes nas Florestas Estaduais integrantes do CFERG, nos Projetos de 
Assentamentos e Resex Rio Liberdade, situadas no entorno do CFERG. 
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Tabela XI. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B7. 

1. Identificação: B7 

Critério Maiores benefícios sociais diretos. 

Indicador 
CAPACITAÇÃO DE COMUNIDADES LOCAIS VOLTADA PARA A 
FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS ATIVIDADES DE MANEJO 
FLORESTAL E PRODUÇÃO INDUSTRIAL. 

Parâmetro de 
desempenho 

Treinamentos voltados para a formação de mão de obra comunitária para as 
atividades da concessionária. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos na capacitação e no treinamento de comunidades locais 
(mesmo que sem vínculo empregatício direto com o concessionário) voltados 
para a formação de mão de obra em atividades de manejo florestal sustentável 
e a industrialização e beneficiamento de produtos florestais. 

 

Serão elegíveis capacitações e treinamentos pontuais e contínuos que 
possuam comprovantes de despesas, relatórios de atividades e certificados de 
treinamento para cada trabalhador. 

 

Para o concessionário que se comprometer com a adoção da certificação 
socioambiental, investimentos em capacitações/treinamentos de empregados 
somente serão passíveis de bonificação, se não forem exigidos para obtenção 
do certificado válido. 

 

Para ser elegível à bonificação, o investimento deverá ter aprovação prévia da 
SEMA. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Relatórios das capacitações e treinamentos realizados contendo o registro 
fotográfico, lista de presença, conteúdo programático e cópia dos 
certificados; 

• Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instrução da 
SEMA;  

• Certificado por empregado ou residente local capacitado; e  

• Medição e verificação in loco dos investimentos. 
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Tabela XII. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B8. 

1. Identificação: B8 

Critério Maiores benefícios sociais diretos. 

Indicador 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA JOVENS ORIUNDOS DAS 
COMUNIDADES LOCAIS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Apoio a jovens egressos das comunidades locais para a realização de cursos 
técnicos e universitários associados ao desenvolvimento agroflorestal. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos realizados para a concessão de bolsas de estudo para jovens 
egressos das comunidades locais realizarem cursos de curta duração, técnicos 
e universitários associados ao desenvolvimento agroflorestal sustentável. 

 

As bolsas poderão incluir ajuda de custo para a manutenção básica do 
estudante durante o período de estudo. 

 

Para ser elegível à bonificação, o investimento deverá ter aprovação prévia da 
SEMA. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instrução da 
SEMA; 

• Boletins de desempenho periódicos; 

• Certificados de conclusão de curso reconhecidos pelo Ministério da 
Educação (MEC); 

• Extratos de conta bancária específica; e 

• Verificação direta com o beneficiário da bolsa. 
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Tabela XIII. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B9. 

1. Identificação: B9 

Critério Maiores benefícios sociais diretos. 

Indicador 
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 
DE QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Parâmetro de 
desempenho 

Certificação de sistema de saúde e segurança no trabalho e responsabilidade 
social. por meio de sistema reconhecido. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Certificação da empresa em sistemas de qualidade em saúde e segurança no 
trabalho e de gestão de responsabilidade social, por meio dos seguintes 
sistemas: 

 

1. Certificação de gestão de qualidade em saúde e segurança no trabalho. 

• Série OHSAS 18.001 

• Série ISO 18.000 

 

2. Certificação do sistema de gestão de responsabilidade social 

• SA 8.000 

• NBR 16.001 

 

No período de vigência desse indicador, serão estabelecidos diferentes 
percentuais de desconto sobre o investimento para a obtenção do certificado 
válido e para a manutenção. 

 

Poderão ser aceitos outros sistemas e normas de acordo com análise e 
decisão da SEMA. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Apresentação de certificado válido; 

• Sumários executivos e relatórios de auditorias de certificação; 

• Consultas às organizações certificadoras; e 

• Medição e verificação in loco dos investimentos. 
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Tabela XIV. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B10. 

1. Identificação: B10 

Critério Maior eficiência. 

Indicador 
OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
E GESTÃO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA. 

Parâmetro de 
desempenho 

Certificação de gestão da qualidade e de gestão ambiental em processos 
industriais por meio de sistema reconhecido. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Certificação do concessionário em sistema de gestão da qualidade e sistema 
de gestão ambiental do processo industrial, por meio de uma das seguintes 
séries de normas: 

• Série ISO 9.000; 

• Série ISO 14.000. 

 

No período de vigência desse indicador, serão estabelecidos diferentes 
percentuais de desconto sobre o investimento para a obtenção do certificado 
válido e para a manutenção. 

 

Poderão ser aceitos outros sistemas e normas de certificação, de acordo com 
análise e decisão da SEMA. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

 O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Apresentação de certificado válido; 

• Sumários executivos e relatórios de auditorias de certificação;  

• Medição e verificação in loco dos investimentos; e 

• Consultas às organizações certificadoras. 
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Tabela XV. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B11. 

1. Identificação: B11 

Critério Maior eficiência. 

Indicador 
IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÕES TÉCNICAS E TECNOLÓGICAS 
ASSOCIADAS À INDUSTRIA. 

Parâmetro de 
desempenho 

Implantação de inovações tecnológicas na indústria. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Adoção de inovações técnicas e tecnológicas associadas à indústria, visando 
maior eficiência na utilização da matéria-prima florestal, atendimento às 
questões ambientais e competitividade setorial, por meio, por exemplo, da 
compra de equipamentos, ferramentas e novas tecnologias para reduzir os 
desperdícios no processamento de madeira, que proporcionam um aumento 
significativo na produção, qualidade e competitividade. 

 

As propostas de desenvolvimento e inovações tecnológicas deverão ser 
previamente aprovadas pela SEMA. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Prestação de contas dos investimentos realizados, conforme instrução da 
SEMA; e 

• Medição e verificação in loco dos investimentos. 
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Tabela XVI. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B12. 

1. Identificação: B12 

Critério Maior eficiência. 

Indicador REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES VOLTADAS PARA FUNCIONÁRIOS. 

Parâmetro de 
desempenho 

Realização de treinamentos para funcionários para a melhoria da 
produtividade. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos na capacitação e no treinamento de empregados em atividades 
ligadas ao manejo florestal sustentável, à industrialização de produtos 
florestais e a gestão e administração de negócios. 

 

Serão elegíveis capacitações e treinamentos pontuais e contínuos que 
possuam comprovantes de despesas, relatórios de atividades e certificados de 
treinamento para cada trabalhador. 

 

Para o concessionário que se comprometer com a adoção da certificação 
socioambiental, somente será passível de bonificação investimentos em 
capacitações/treinamentos que não forem exigidos para obtenção do 
certificado válido. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Apresentação de comprovantes de despesas; 

• Relatórios executivos contendo registros fotográficos, listas de 
presença e conteúdo programático; 

• Certificados por trabalhador capacitado; e 

• Outros. 
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Tabela XVII. Ficha de Parametrização de Indicador Bonificador – B13. 

1. Identificação: B13 

Critério Maior eficiência. 

Indicador 
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA A REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO NAS 
ATIVIDADES DE MANEJO FLORESTAL E PROCESSAMENTO MECÂNICO 
DA MADEIRA. 

Parâmetro de 
desempenho 

Contratação de estudos e pesquisas voltadas para a melhoria da eficiência dos 
processos produtivos na floresta e na indústria. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos para a realização de pesquisas voltadas para a melhoria da 
eficiência dos processos produtivos no manejo florestal e na indústria. 

 

Somente será passível de bonificação, investimentos em pesquisas adicionais 
às previstas e exigidas na legislação vigente. 

 

O concessionário poderá firmar parceria, mediante um acordo formal, com 
instituições de ensino e de pesquisa ou organização não governamental 
(ONG), para realização das pesquisas. 

 

O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá ter aprovação prévia 
da SEMA. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Extratos de conta bancária específica; 

• Acordo formal entre o concessionário e uma instituição e/ou ONG; 

• Medição e verificação in loco dos investimentos. 
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Tabela XVIII. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B15. 

1. Identificação: B14 

Critério Maior eficiência. 

Indicador 
INVESTIMENTO EM GERAÇÃO OU COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
E TÉRMICA. 

Parâmetro de 
desempenho 

Gastos com serviços, equipamentos, obras civis e treinamento de mão de obra 
para a implantação de unidades de geração de energia elétrica, térmica ou 
ambas. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos em serviços, equipamentos, obras civis e treinamento de mão 
de obra para a implantação de unidades de geração de energia elétrica, 
térmica ou ambas. 

 

O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá ter aprovação prévia 
da SEMA. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Extratos de conta bancária específica; 

• Notas ficais de gastos efetuados; 

• Prestação de contas, conforme instrução da SEMA; 

• Prestação de contas dos investimentos realizados; e 

• Verificação e medições in loco dos investimentos 
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Tabela XIX. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B14. 

1. Identificação: B15 

Critério 
Maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da 
concessão. 

Indicador 
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O APROVEITAMENTO E INSERÇÃO 
COMERCIAL DE NOVAS ESPÉCIES NO MERCADO. 

Parâmetro de 
desempenho 

Contratação de estudos e consultorias voltadas para a inserção comercial de 
novas espécies. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos para a realização de pesquisas voltadas para o aproveitamento 
e inserção comercial de novas espécies no mercado. 

 

O concessionário poderá firmar parceria, mediante um acordo formal, com 
instituições de ensino e de pesquisa, bem como contratar consultorias, para 
realização das pesquisas. 

 

O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá ter aprovação prévia 
da SEMA. 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Extratos de conta bancária específica; 

• Acordo formal entre o concessionário e uma instituição;  

• Relatórios técnicos do estudo realizado; e 

• Medição e verificação in loco dos investimentos. 
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Tabela XX. Ficha de parametrização de indicador bonificador – B16. 

1. Identificação: B16 

Critério 
Maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da 
concessão. 

Indicador IMPLANTAÇÃO DE ETAPAS ADICIONAIS DE AGREGAÇÃO DE VALOR. 

Parâmetro de 
desempenho 

Gastos com serviços, equipamentos, obras civis e treinamento de mão de obra 
para a implantação de novas etapas de processamento da madeira. 

Aplicação (  ) Classificatório (X) Bonificador 

2. Parametrização:  

Descrição do 
parâmetro de 
desempenho 

Investimentos em serviços, equipamentos e treinamento de mão de obra para 
a implantação de novas etapas de processamento da madeira além das já 
previstas no indicador classificatório A5 (Madeira serrada verde; Madeira 
serrada seca e; Madeira beneficiada). 

 

O investimento, para ser elegível à bonificação, deverá ter aprovação prévia 
da SEMA 

Regras de 
Aplicação da 
Bonificação 

O concessionário receberá bonificação sobre o valor do investimento, de 
acordo com percentual pré-estabelecido pelo órgão gestor, dentro do intervalo 
de variação e prazo de uso definidos na Tabela C. 

 

A bonificação é condicionada ao alcance dos parâmetros editalícios mínimos 
para a bonificação definidos no item 15 deste edital de concessão e à 
aprovação das despesas e resultados apresentados. 

 

Os valores validados pelo órgão gestor serão abatidos conforme regras 
definidas no item 15 do edital de licitação. 

Apuração - Anual, a partir de solicitação do concessionário. 

3. Meios de 
Verificação 

• Poderão ser utilizados, isolada ou conjuntamente, os seguintes meios de 
verificação: 

• Notas fiscais dos equipamentos adquiridos; 

• Comprovantes de gastos com treinamentos; 

• Análises do processamento industrial; 

• Sistema de cadeia de custódia dos produtos; 

• Dados, informações e relatórios do concessionário; 

• Notas fiscais de venda de produtos; e 

• Verificação e medições in loco dos investimentos. 

 

 


