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ANEXO 7 

REGRAS DE VISITAÇÃO ÀS UNIDADES DE MANEJO FLORESTAL (UMFs) 

1. AGENDAMENTO 
 
1.1 Visita de Reconhecimento 
 

As visitas de reconhecimento deverão ser agendadas com a Comissão Especial de 
Licitação (CEL) nº ______, com anuência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do 
Acre – SEMA, conforme os seguintes procedimentos e premissas e demais orientações do 
Edital de Concorrência nº ____/____: 

 

− Os agendamentos podem ser realizados a partir da data de publicação do edital 
de concessão até 20 (vinte) dias antes da data prevista para apresentação de 
propostas; 

− Antecedência mínima de 15 (quinze) dias; 

− Solicitação deve ser encaminhada por meio de correio eletrônico 
______________. 

 
O interessado deverá informar os seguintes dados no momento da solicitação de 

agendamento: 
 

− Nome completo, CPF e telefone para contato das pessoas que realizarão a visita 
em campo, assim como um contato de uma pessoa a ser comunicada, em caso 
de imprevistos durante a visitação; 

− Razão social, CNPJ e telefone das empresas representadas; 

− A(s) UMF(s) que deseja visitar, de preferência o(s) local(is) exato(s) da visitação; 
e 

− O dia e horário em que deseja realizar a visita. 
 
Alterações nos dados apresentados no agendamento poderão ser efetivadas com no 

mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência, através dos mesmos meios os quais se 
realizou o agendamento. 

 
1.2 Levantamento de informações adicionais 
 

Para levantamento de dados adicionais, os interessados deverão encaminhar 
requisição por escrito, por meio de correio eletrônico ____________ à CEL, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias.  

Deverão constar da requisição: 
 

− Nomes e dados pessoais das pessoas que acessarão a(s) UMF(s); 

− Descrição das informações a serem coletadas; 

− Metodologia empregada na coleta de informações; 

− Descrição dos locais onde será feita a coleta de informações. 
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A visita para levantamento de informações complementares será condicionada à 
anuência da SEMA e às normas estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade de 
Conservação, na qual se insere a UMF em questão. 

Em ambos os casos a CEL enviará, por meio de correio eletrônico e, no máximo em 
5 (cinco) dias úteis, carta com os dados da visita, que deverá ser impressa e apresentada na 
ocasião da visita à UMF indicada no agendamento. 

 
2. OPERACIONALIZAÇÃO DA VISITA 
 

A CEL agendará, com cada interessado em realizar a visita, reunião (presencial ou 
por videoconferência) a fim de discutir: 

 

− Logística da viagem; 

− Data e horário; 

− Local de encontro; 

− Equipamento de Proteção Individual necessários para visitação; e 

− Outros assuntos relevantes à visita. 
 

Na ocasião da visita, os interessados deverão apresentar a carta com os dados de 
confirmação da mesma. O transporte até o local de visitação deverá ser providenciado por 
meios próprios, não havendo responsabilidade por parte do Poder Concedente. 

No caso em que o interessado optar por realizar sobrevoo na área, não será 
obrigatório a presença de representante da SEMA, somente se o interessado optar pelo 
acompanhamento. 

Apenas as pessoas identificadas quando da realização do agendamento poderão ter 
acesso às áreas das Unidades de Manejo Florestal. 

A visita será liberada a partir de assinatura do proponente de termo de aceite das 
normas e roteiro da visita. 
 
3. PROIBIÇÕES 
 

As proibições e permissões estão vinculadas às Normas Gerais e Específicas das 
Zonas da Unidade de Conservação (UC). Portanto, fica proibido no dia da visitação: 

 

− Coletar flores, frutos, sementes, folhas ou qualquer material de natureza vegetal, 
animal ou mineral; 

− Retirar do local, mover ou danificar qualquer objeto, peça, construção e vestígio 
do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e paleontológico da UC; 

− Gerar ruídos que possam perturbar a fauna local; 

− Circular em áreas não autorizadas e sem o uso de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI); 

− Utilizar imagens do complexo florestal, geradas na visita, para fins comerciais; e 

− Em se tratando de realização de sobrevoo, fica proibido pousar em pistas 
clandestinas que por ventura contenham no interior do complexo florestal. 

 
Será admitido no máximo 5 (cinco) representantes por licitante, sendo que pessoas 

não autorizadas não poderão acessar as áreas das Unidades de Manejo Florestal. 
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4. CUSTOS PARA VISITAS 
 

Todos os custos de logística, alimentação, contratação de serviços e apoio ao 
transporte à(s) referida(s) UMF(s) serão de responsabilidade do interessado, devendo a 
SEMA apenas dispor de um técnico para acompanhar os visitantes. 
 
5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A CEL e a SEMA não se responsabilizam por danos ou acidentes ocorridos com os 
interessados ou o patrimônio estadual durante a visita. 

A coordenação geral da visita fica a cargo de um técnico disponibilizado pela SEMA, 
que relatará quaisquer ocorrências e responderá a dúvidas ou questionamentos, os quais 
poderão ser encaminhados à Comissão Especial de Licitação, desde que solicitado pelo 
interessado. 

O visitante deverá assinar declaração de que realizou o reconhecimento do local por 
meio de visita ou sobrevoo ou que possui conhecimento da área não sendo necessário o 
reconhecimento. No caso da realização do reconhecimento do local, o visitante deverá 
assinar um termo de aceite das normas estabelecidas para visitação. 

No ato da visitação, o interessado deverá assinar o livro de visitantes, bem como 
preencher uma ficha de visitação, contendo os dados de cada visitante, contendo nome 
completo, RG, CPF, endereço e profissão. 

Após a realização da visita, o interessado deverá encaminhar à CEL um relatório 
simplificado sobre a visita realizada, contendo local visitado com coordenadas e fotografias, 
os integrantes da empresa visitante, as impressões obtidas com a visita e os dados 
levantados.  

 

 


