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RETIFICAÇÃO DA CARTA CONVITE 

 
 

Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. 

Este documento faz retificações à Carta Convite do processo [Pró-Espécies] :: SC038508 :: 

Consultoria individual para elaboração do Plano de Manejo de Espécies Exóticas Invasoras (EEI) 

em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro e capacitação de gestores, guarda-

parques de unidades de conservação e outros atores locais para realização do manejo com a 

finalidade de implantar o Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 

de Extinção do Estado do Rio de Janeiro (PAN da Flora Endêmica do ERJ), no âmbito do Projeto 

“Pró-Espécies: Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas”. 

Item 2. Critérios para Habilitação de Fornecedores 

Onde se lê: 

Eventualmente, conforme necessidade do processo, pode ser solicitado por e-mail pela equipe de 

compras após o processo de seleção de fornecedor documentos como: Faturamento médio mensal 

nos últimos 12 meses carimbado e assinado pelo Contador, Declaração do Imposto de Renda PJ 

vigente, comprovante bancário, entre outros. 

Leia-se: 

Eventualmente, conforme necessidade do processo, pode ser solicitado por e-mail pela equipe de 

compras após o processo de seleção de fornecedor outros documentos necessários. 

Item 9. Condições de desembolso 

Onde se lê: 

Item Condição de desembolso 
Data de pagamento 

(prevista) 
% paga por 

produto 

1 
Mediante assinatura do contrato, 
entrega e aprovação do Produto 
1 e entrega da Nota Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 
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2 
Mediante entrega e aprovação do 
Produto 2 e 3 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

20% 

3 
Mediante entrega e aprovação do 
Produto 4 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

5 
Mediante entrega e aprovação do 
Produto 5 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

20% 

6 
Mediante entrega e aprovação do 
Produto 6 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

25% 

7 
Mediante entrega e aprovação do 
Produto 7 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

15% 

Total 100% 
 

Leia-se: 

Item Condição de desembolso 
Data de pagamento 

(prevista) 
% paga por 

produto 

1 

Mediante assinatura do 
contrato, entrega e aprovação 
do Produto 1 e entrega do 
Recibo de Pagamento 
Autônomo. 

Sempre no 25º dia do mês, após 
aprovação do Produto e entrega 

do Recibo de Pagamento 
Autônomo. 

10% 

2 

Mediante entrega e aprovação 
do Produto 2 e 3 e entrega do 
Recibo de Pagamento 
Autônomo. 

Sempre no 25º dia do mês, após 
aprovação dos Produtos e 

entrega do Recibo de 
Pagamento Autônomo. 

20% 

3 

Mediante entrega e aprovação 
do Produto 4 e entrega do 
Recibo de Pagamento 
Autônomo. 

Sempre no 25º dia do mês, após 
aprovação do Produto e entrega 

do Recibo de Pagamento 
Autônomo. 

10% 

5 

Mediante entrega e aprovação 
do Produto 5 e entrega do 
Recibo de Pagamento 
Autônomo. 

Sempre no 25º dia do mês, após 
aprovação do Produto e entrega 

do Recibo de Pagamento 
Autônomo. 

20% 

6 

Mediante entrega e aprovação 
do Produto 6 e entrega do 
Recibo de Pagamento 
Autônomo. 

Sempre no 25º dia do mês, após 
aprovação do Produto e entrega 

do Recibo de Pagamento 
Autônomo. 

25% 

7 

Mediante entrega e aprovação 
do Produto 7 e entrega do 
Recibo de Pagamento 
Autônomo. 

Sempre no 25º dia do mês, após 
aprovação do Produto e entrega 

do Recibo de Pagamento 
Autônomo. 

15% 

Total 100% 
 


