
 

 

COMUNICADO 

EDITAL: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

INTERESSADAS EM ATUAR COMO PARCEIRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

FLORESTA+ AMAZÔNIA – MODALIDADE COMUNIDADES Nº 03/2022 

 
O Projeto Floresta+ Amazônia, torna público a todos os interessados, a prorrogação do prazo para 
submissão de inscrições de organizações da sociedade civil interessadas em atuar como parceiras de 

implementação do Projeto Floresta+ Amazônia – Modalidade Comunidades, para o dia 31 de março 
de 2023. Assim, o edital passa a contar com as alterações destacadas em vermelho, conforme a 
seguir: 
 

Item 9 – PRAZOS 

Onde se lê:  

O prazo para a inscrição de organizações da sociedade civil para pré-seleção de Partes Responsáveis é 23:59h do 

dia 28 de fevereiro de 2023 (data alterada pelo comunicado nº 02/2023). 

 

Etapas do processo  Prazos  

Inscrição das organizações na SDI Nº 

02/2022  

28 de fevereiro de 2023 

Processo de habilitação das organizações Até 30 dias após o encerramento 

das inscrições das organizações 

Publicação da lista das organizações 

habilitadas por este Edital 

3 dias após o encerramento da 

análise de habilitação das 

organizações 

 

 

Leia-se:  

O prazo para a inscrição de organizações da sociedade civil para pré-seleção de Partes Responsáveis é 23:59h do 

dia 31 de março de 2023. 

 

Etapas do processo  Prazos  

Inscrição das organizações na SDI Nº 

02/2022  

Até 31 de março de 2023 



 

Processo de habilitação das organizações Até 30 dias após o encerramento 

das inscrições das organizações 

Publicação da lista das organizações 

habilitadas por este Edital 

3 dias após o encerramento da 

análise de habilitação das 

organizações 

 

 

Página 7, item 10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Onde se lê:  

O PNUD receberá as dúvidas sobre a Solicitação de Informações Nº 02/2022 pelo e-mail  licitacoes.jof@undp.org 

até 05 dias antes do encerramento do prazo de apresentação das inscrições e prestará esclarecimentos, ou seja, até 

21/02/2023 (data alterada pelo comunicado nº 02/2023). 

 

Leia-se:  

O PNUD receberá as dúvidas sobre a Solicitação de Informações Nº 02/2022 pelo e-mail  licitacoes.jof@undp.org 

até 05 dias antes do encerramento do prazo de apresentação das inscrições e prestará esclarecimentos, ou seja, até 

24/03/2023.  

 

 

Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023.   
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