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PROJETO BRA/19/005 | MODALIDADE COMUNIDADES | DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EDITAL
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – PROCESSO JOF
3781/2022

O Projeto Floresta+ Amazônia anuncia o resultado do edital de “Solicitação de Informações a
Organizações da Sociedade Civil (OSC) para pré-selecionar OSC/ONG para potencial parceria na
implementação de projetos locais no âmbito da Modalidade Comunidades do Projeto Floresta+
Amazônia”.
O Edital recebeu a inscrição de 69 organizações da sociedade civil, das quais 21 foram
habilitadas, ou seja, cumpriram com todos os requisitos obrigatórios previstos no edital, avaliados pela
comissão técnica de seleção formada por PNUD e MMA. Veja abaixo a lista completa das organizações
habilitadas.
Os requisitos obrigatórios para a habilitação incluíram:
i. Ser uma organização da sociedade civil legalmente constituída de natureza OSC/ONG;
ii. Demonstrar experiência no desenvolvimento de projetos e entregas de resultados
relevantes para a modalidade Floresta+ Comunidades e para a implementação de projetos
locais;
iii. Demonstrar um histórico sólido e bem-sucedido de trabalho com PIPCT e de trabalho sobre
temas de desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira, com a implementação de no
mínimo 5 (cinco) projetos;
iv. Apresentar capacidade de implementação de projetos e gestão de recursos conforme as
faixas de valores máximo definidas;
v. Demonstrar capacidade e conhecimento para implementar um processo de consulta e
consentimento livre, prévio e informado (CLPI) aplicado a PIPCT, conforme premissas e
diretrizes definidas para CLPI no âmbito do Projeto Floresta+ Amazônia;
vi. Demonstrar experiência em questões de gênero* (Caso a OSC/ONG não atenda ao critério de
experiência em questões de gênero, deverá se comprometer em participar de curso sobre
abordagem de gênero voltadas para projetos de PIPCT, a ser promovida pelo PNUD ou parceiros
técnicos);

vii. Se comprometer com a participação da equipe que será responsável pelo projeto local em
capacitação sobre abordagem de gênero e salvaguardas sociais e ambientais voltadas para
projetos de PIPCT, a ser promovida pelo PNUD ou parceiros técnicos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1) Destaca-se que a habilitação da organização da sociedade civil no banco de dados do Projeto
Floresta+ Amazônia não garante automaticamente a aprovação da OSC/ONG para estabelecimento
de parceria.
2) Apenas as organizações habilitadas poderão submeter propostas detalhadas das ideias de
projeto, em conjunto com as comunidades proponentes, na próxima etapa do processo seletivo dos
projetos locais. A Chamada voltada para o detalhamento dos projetos locais respeitará a ordem de
classificação do ranking publicado e a disponibilidade de recursos financeiros da modalidade Floresta+
Comunidades.
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3) As OSC/ONG que não cumpriram com todos os critérios de elegibilidade e qualificação
estabelecidos para a habilitação em um primeiro momento, após corrigirem suas pendências, poderão
se inscrever novamente, em resposta ao novo processo de solicitação de informação (SDI), que será
lançado em breve.

Em caso de dúvidas ou questionamentos sobre os editais e/ou resultados divulgados, entre em
contato com a equipe do Projeto por meio dos contatos abaixo:
- Para dúvidas e esclarecimentos: licitacoes.jof@undp.org
- Para reclamações: reclamacoes.florestamaisamazonia@undp.org

LISTA DAS ORGANIZAÇÕES HABILITADAS APÓS AVALIAÇÃO TÉCNICA

Nº

Nome da organização

1

Ação Ecológica Guaporé – Ecoporé

2

Associação Bebô Xikrin do Bacajá

3

Associação dos Produtores Rurais de Carauari - ASPROC

4

Associação Humana Povo para o Povo Brasil - Humana Brasil

5

Associação Wajãpi Terra, Ambiente e Cultura- AWATAC

6

Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental - CEAPS

7

Centro de Trabalho Indigenista – CTI

8

Greendata

9

Instituto Catitu

10

Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia IDESAM

11

Instituto de Desenvolvimento Mamirauá

12

Instituto de Pesquisa e Formação Indígena - Iepé

13

Instituto Peabiru

14

Instituto Raoni

15

Instituto Sociedade, População e Natureza - ISPN

16

Instituto Socioambiental - ISA

17

Memorial Chico Mendes
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18

RARE Brasil

19

Sitawi Finanças do Bem

20

Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente - Sapopema

21

SOS Amazônia

Brasília, 01 de novembro de 2022.
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