EDITAL FLORESTA EM PÉ, publicado em 31 de março de 2017

RETIFICAÇÃO_05
Retificar o Edital 2017/01, de 31 de março de 2017, EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA
PROJETOS DE ARRANJOS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS EM ÁREAS DE ENTORNO E
MOSAICOS DE ÁREAS PROTEGIDAS E CORREDORES ECOLÓGICOS NO AMAZONAS, nos
seguintes itens:


Alteração parcial de numeração de campos do Anexo 3 na tabela de critérios:
em virtude de adequações na estrutura do anexo 3, algumas fontes de aferição
tiveram as numerações dos itens alteradas. Informamos que tal alteração não
traz qualquer modificação aos critérios para a 2ª etapa de projetos detalhados:

Critérios classificatórios
para seleção final dos
projetos
(vii) Qualificação técnica
da equipe

Fonte de aferição

Fonte de aferição

Leia-se
Composição da equipe técnica

Composição da equipe técnica do

do projeto, apresentada na

projeto, apresentada na proposta

proposta (ver subitem 5.6 do

(ver subitem 2.5 do Anexo 3)

Anexo 3)
(viii) Potencial impacto do
projeto na redução do
desmatamento e
degradação florestal
*Critério de desempate.

Avaliação de consistência na

Avaliação de consistência na

argumentação do proponente

argumentação do proponente no

no Anexo 3, subitens 4.1, 4.2,

Anexo 3, subitens 2.1, 2.2, 6.1, 6.2

4.3 e 4.7 que expõem objetivos

e 6.4 que expõem objetivos do

do projeto, meta, indicadores e

projeto, meta, indicadores de

estratégia de operação,

processo e de resultados e

respectivamente.

estratégia de operação,
respectivamente.

(x) Potencial de
replicabilidade do
projeto

Nenhum: o projeto não

Nenhum: o projeto não

contempla os principais

contempla os principais gargalos

gargalos regionais, como:

regionais, como: logística (ver

logística (ver Anexo 3, subitens

Anexo 3, subitens 6.3 e 6.4),

4.6 e 4.7), engajamento social

engajamento social (ver Anexo 3,

(ver Anexo 3, subitem 5.1),

subitem 5.1), eficiência no custo
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eficiência no custo (ver Anexo

(ver Anexo 3, subitem 2.7) e

3, item 6) e acesso a mercado

acesso a mercado (ver Anexo 3,

(ver Anexo 3, subitens 4.6 e

subitens 6.3 e 6.4);

4.7);

Contempla parcialmente: o

Contempla parcialmente: o

projeto contempla parcialmente

projeto contempla

os principais gargalos regionais,

parcialmente os principais

como: logística (subitens 6.3 e 6.4

gargalos regionais, como:

do Anexo 3), engajamento social

logística (subitens 4.6 e 4.7 do

(ver Anexo 3, subitem 5.1),

Anexo 3), engajamento social

eficiência no custo (ver Anexo 3,

(ver Anexo 3, subitem 5.1),

subitem 2.7) e acesso a mercado

eficiência no custo (ver Anexo

(ver Anexo 3, subitens 6.3 e 6.4);

3, item 6) e acesso a mercado

Contempla: os principais gargalos

(ver Anexo 3, subitens 4.6 e

regionais, como: logística (Anexo

4.7);

3, subitens 6.3 e 6.4),

Contempla: os principais

engajamento social (ver Anexo 3,

gargalos regionais, como:

subitem 5.1), eficiência no custo

logística (Anexo 3, subitens 4.6

(ver Anexo 3, subitem 2.7) e

e 4.7), engajamento social (ver

acesso a mercado (ver Anexo 3,

Anexo 3, subitem 5.1),

subitens 6.3 e 6.4).

eficiência no custo (ver Anexo
3, item 6) e acesso a mercado
(ver Anexo 3, subitens 4.6 e
4.7).

 Alteração parcial de cronograma (p. 18), em virtude do grande número de
projetos recebidos e selecionados para 2ª etapa do processo seletivo, conforme nova
tabela abaixo:
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Datas
Etapas
Lançamento do Edital
I. Rodadas de divulgação e
esclarecimento de dúvidas sobre o
Edital
a. Recebimento das Propostas de
Iniciativas Promissoras

Início

31/03/2017

c. Recebimento dos documentos e
projetos dos proponentes
IV. Enquadramento e análise dos
projetos
a. Análise documental dos projetos
detalhados

 Até 08/06, recebimento

de propostas na
Fundação Amazonas
Sustentável ou data de
postagem, via Correios.
 Até 11/06, estaremos
recebendo propostas via
e-mail (edital@fasamazonas.org );

II.
Classificação
de
Iniciativas
Promissoras
a. Análise da Documentação
12/06/17
b. Seleção das Propostas de
Iniciativas Promissoras
c. Divulgação da lista das Iniciativas
promissoras selecionadas
III. Elaboração dos Projetos Detalhados
a. Período para Elaboração dos
projetos detalhados
b. Oficina de Elaboração dos
Projetos Detalhados
b.1 TURMA I
b.2 TURMA II
b.3 TURMA III

Término
31/03/2017

a.13/07/17

b.1) 26/07/17
b.2) 02/08/17
b.3) 09/08/17

12/07/17
c. 12/07/17

a. 17/08/17

b.1) 28/07/17
b.2) 04/08/17
b.3) 11/08/17

c. ATÉ 18/08/17 (data limite de entrega via email: edital@fas-amazonas.org ou diretamente
na sede da FAS, em Manaus).

a. 19/08/17

a. 28/08/17

V. Seleção final dos projetos
a. Repasse dos projetos elegíveis
para o Comitê de Seleção
b. Período de seleção dos projetos a
serem apoiados
c. Repasse das atas de resultado
para a Coordenação do Edital

a. 30/08/17
b. 30/08/17

13/09/17
c. 14/09/17
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d. Reunião com Comitê de Seleção
e. Consolidação de notas e
classificação pela equipe do Edital.
f. Visita técnica aos pré-selecionados
g. Análise dos aprovados e suas
documentações pelo Fundo
Amazônia/BNDES
h. Divulgação da lista de projetos
aprovados
i. Contratação dos projetos
VI. Curso para empreendimentos
focado em gestão de projetos
a. Oficina de Gestão de Projetos (ver
item 10, etapa VI)

d.

e. 18/09/17
f.

20/09/17
g. 09/10/17

IX. Disseminação de soluções e boas
práticas
a. Eventos e produção de materiais para
divulgar boas práticas dos projetos.

f. 04/10/17
g. 09/11/17
h. 13/11/17

i. 14/11/17

29/11/17

05/12/17

VII. Etapa de Assessoria técnica para
acompanhamento de projetos
a. Período de implantação dos
30/11/2017
projetos
b. Assessoria técnica e apoio a
implantação
VIII.
Encontros
semestrais
dos
empreendedores
a. Monitoramento dos indicadores

15/09/17

06/12/17

Até 30/05/2019

Maio/18
Nov/18
Maio/19
Ago/2019

Manaus, 24 de julho de 2017.
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