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ANEXO 5 A  
Formulário para apresentação de proposta 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PSA 003/2019 
 

Dados do Proponente 

Nome: 

RG: CPF/CNPJ: 

Endereço Residencial: 

CEP: 

Bairro:                                                          Município: 

Telefone: E-mail: 

(   ) Proprietário        (   ) Posseiro     (   ) Arrendatário 

Reside no Imóvel    (   ) sim               (   ) não 

(   ) Produtor Rural (exige Inscrição Estadual de Produtor Rural) 

(   ) Agricultor Familiar (exige PRONAF) 

(   ) Produtor Certificado (exige Certificado) 

Proposta em conjunto   (  ) Sim (  ) 
Não 

Se sim, identificar com quem é feita a proposta em 
conjunto:_____________________________________ 

(  ) Área contígua              (   ) Área não contígua 

Participa de outro Edital de PSA do Projeto Conexão Mata Atlântica: (   ) sim               (   ) não 

 

Se sim, qual (is)? _____________________________________ 

 

Dados do Imóvel a que se refere a proposta: 

Nome do imóvel: 

Endereço: 

CEP: 

Bairro:                                                          Município:  

Número de inscrição no CAR: 

Área total do imóvel: Área APP: Área RL: Área Vegetação Nativa:  

 

Atividade Principal:  
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Resumo da proposta 

Tipo de área Número de 
polígonos 

Área total (ha) 

Vegetação 
conservada: 

  

Área em restauração:   

 

Dados da área a ser contratada (Polígono 1) 

Área total (ha):  

Caracterização da área e da vegetação: 

(  ) Área de Preservação Permanente      (  ) Reserva Legal   (  ) Área comum não protegida                                 

(  ) Vegetação nativa conservada (primária ou nos estágios inicial, médio e avançado de 
regeneração)  

(  ) Área em restauração, com vegetação em regeneração natural assistida ou espontânea ou 
plantio de mudas ou sementes de espécies nativas 

 

Dados da área a ser contratada (Polígono 2) 

Área total (ha):  

Caracterização da área e da vegetação: 

(  ) Área de Preservação Permanente      (  ) Reserva Legal   (  ) Área comum não protegida                                 

(  ) Vegetação nativa conservada (primária ou nos estágios inicial, médio e avançado de 
regeneração)  

(  ) Área em restauração, com vegetação em regeneração natural assistida ou espontânea ou 
plantio de mudas ou sementes de espécies nativas 

 

Dados da área a ser contratada (Polígono 3) 

Área total (ha):  

Caracterização da área e da vegetação: 

(  ) Área de Preservação Permanente      (  ) Reserva Legal   (  ) Área comum não protegida                                 

(  ) Vegetação nativa conservada (primária ou nos estágios inicial, médio e avançado de 
regeneração)  

(  ) Área em restauração, com vegetação em regeneração natural assistida ou espontânea ou 
plantio de mudas ou sementes de espécies nativas 
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Obs: Caso haja mais polígonos, anexar mais folhas 

Croqui do imóvel com indicação dos polígonos: 

(poderá ser utilizado o croqui extraído do CAR) 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro que concordo com as regras do leilão e estou anexando os documentos 
comprobatórios. 

Declaro que a área a ser contemplada não foi desmatada irregularmente a partir de julho de 
2008 e nem autuada, a qualquer tempo, por supressão irregular de vegetação. 

Local________________, _____/_____/________ 

 

 

_________________________________________________ 

Nome: ______________________________________ 

CPF: _______________________________________ 

 

 (*) Assinatura conferida por semelhança com a respectiva 

Cédula de Identidade, cuja cópia encontra-se anexa ao 

presente, nos termos do Decreto estadual nº 52.658/2008. 

____________________________________________ 

Assinatura e Identificação do Funcionário Responsável 
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